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Ñ¾êçêÇ

Mitt avhandlingsarbete har inte föjt någon rak linje. I över
trettio år, från och till, har jag skrivit, besökt och funderat.
Parallellt med mina övriga verksamheter.

När jag lätt trevande påbörjade mina doktorandstudier vid
KTH 1980 var relationen mellan arkitekturteori, arki -
tekturhistoria, byggnadsvård och arkitektur en annan än
idag. Professor Jaan Allpere hade kring sitt ämne, med 
det teknokratiska namnet sammansatta strukturer, samlat
en grupp lärare för vilka arkitekturens helhet, och histo  rie -
ämnets roll i denna, var en självklarhet. Chet Kanra,
Gunnar Mattsson och Bo Edblad fostrade oss i denna 
syn. Doktorandseminarierna, med Jon Jeppsson, Johan
Mårtelius, Kristina Nordesjö Allpere och Peter Larsson, var
livfulla och självutlämnat öppnande. Allas våra studier
kretsade kring begreppet arkitektonisk kvalitet. Själv
famlade jag länge efter studiefält. 

Konsthögskolans arkitekturskola 1984 öppnade mina ögon
för 1800-talets arkitektur med dess rikedom, värme och
oförvägenhet. Professor Göran Lindahl visade att djup
kunskap var en förutsättning för fritänkande. Jag funderade
på att göra en djupstudie av den lilla märkvärdiga Ystads
teater, när Johan Mårtelius avväpnande frågade: Varför går
du inte på det stora och komplexa direkt? Varför inte
Zettervalls universitetshus i Lund?

Inspirerad av Göran Lindahl började jag tröska igenom
Zettervalls arkiv. Jag var fast. Min mesta lediga tid for jag för

XI



att besöka alla byggnader. I min dåvarande yrkes situation
var det något man stack emellan med. Och år lades till år.
Med Johan Mårtelius hjälp flyttades mitt arbete till ämnet
arkitekturhistoria – han blev därmed min huvud hand -
ledare, innan andra uppdrag kom emellan och Helena
Mattsson övertog rollen som huvudhandledare med Anders
Bergström som biträdande handledare.

År 2001 hade jag skrivit klart avsnittet om Zettervalls
kyrkor och hade slutseminarium med professor Anders
Åman som noggrann granskare. Jag hade kunnat stanna där
för att slutföra en avhandling, men jag blev orolig för att
min studie därmed skulle hamna i ett begränsande fack.
Mitt mål var ju att försöka beskriva Zettervalls arkitektur
och dess kvalitéer. Det märk värdiga med 1800-talets arki -
tektur, i synner het Helgo Zettervalls, var just bredden. Jag
hade ytterligare ett drygt decenniums arbete framför mig,
och i slutskedet hade jag ett nytt slutseminarium med
Thomas Lejdegård som kunnig opponent.

Alla som varit i närheten av ett forskningsarbete av denna
natur vet hur många stickspåren är. Jag minns särskilt en
regnig höstvecka på British Library då jag gick igenom
trettio årgångar av den franska arkitekturtidskriften Moniteur
d’architecture, som jag vet att Zettervall läste. Mitt hopp var
att hitta någon förlaga till något Zettervallprojekt. Jag fann
inget. En bortkastad vecka? Kanske inte, utan ytterligare ett
indicium på att Zettervall faktiskt uppfann själv.

När jag ställde samman min arkivförteckning förvånades
jag över att jag besökt närmre femtio arkiv, de flesta i god
ordning, och alltid väl bemött av hjälpsamma arkivarier.
Stort tack till er alla. 

Ett stipendium ger inte bara de nödvändiga ekonomiska
förutsättningarna för ett sådant här arbete, det fungerar 
för forskaren som ett slags kvitto på uppgiftens relevans.
Tack alltså till Peter och Birgitta Celsings stiftelse, Helgo

Zetter valls fond, Stiftelsen Konung Gustaf VI Adolfs fond
för svensk kultur, Stiftelsen Gunhild och Sigrid Rossanders
donation, Stock holms-Gillet, Ivar och Anders Tengboms
nämnd, Berit Wallenbergs stiftelse, Cementa AB, Sven och
Dagmar Saléns stiftelse, Elna Bengtssons fond, Palmérs fond,
Stockholms Byggnadsförening och Samfundet S:t Erik. 

Särskild uppmuntran, hjälp och stöd har jag genom åren
fått av arkitekterna Bo Edblad och Peter Ohrstedt. 

Outtröttligt har Kristina Jansson läst korrektur med ljuvlig
språkkänsla och krav på total konsekvens, men skulle något
fel smugit sig in är det min lapsus, inte hennes. Mako Fukuda
har givit den grafiska formen och hanterat de femton hundra
bilderna, men skulle några bilder vara otydliga är det jag
som levererat dåliga original.

Aron, Felix, Karin, Sara och Johanna har tvingats leva i
denna min värld under årtionden. De vet det inte, men utan
deras närvaro hade inte detta arbete varit möjligt. Tack!

*

När två sidokupor byggdes om till en kupa med bibehållna
korsbågar i Lunds domkyrkas östliga mittskeppsvalv skriver
Zettervall: »det var ett besvärligt arbete av den beskaffenhet
att man tackar Gud när det är gjort och heligt lovar att
aldrig befatta sig med mer sådant«.

Stockholm i april 2017
Anders Bodin
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Helgo Zettervall (1831–1907) var en av den svenska arkitek -
turens främsta rumsgestaltare och formbegåvningar.1 Han
var yrkesverksam under 40 år, från slutet av 1850-talet till
mitten av 1890-talet – en period av intensivt byggande i
Sverige. De första tjugo åren var han verksam i Lund och
de senare tjugo i Stockholm, som överintendent och chef
för Sveriges offentliga byggenskap. Zettervall var mycket
produktiv. Hans verkförteckning upptar 281 projekt, varav
160 kom att utföras: från de stora domkyrko ombygg -
naderna med tusentals detaljritningar och stora offentliga
byggnader till verandatillbyggnader och mindre boställen.
Han tackade aldrig nej till ett uppdrag. Han tycks ha arbetat
jämt. Ser man till hela hans produktion slås man av
mångfalden och bredden. För Zettervall var varje uppdrag
en utmaning för att undersöka nya konstruktionsprinciper
och nya rumsliga idéer. Han var uttalad motståndare till
upprepning och typisering. 

Med några undantag kom Zettervalls insats och strävan 
att kritiseras hårt av följande generationer. Hans restau -
reringar fördömdes och hans nybyggnader visades ett svalt
intresse. Men under 1960-talet skedde en omvärdering, och
Zettervalls arkitektur kom att framstå som ett intressant
studieobjekt, vilket framgår av den följande forsknings -
översikten. 2 Därmed är väl egentligen bakgrunden till
denna avhandling klarlagd. Avhandlingens syfte är att lyfta
fram Zettervalls insats genom att sätta den i ett arki -
tektoniskt sammanhang och redogöra för det bevarade
källmaterialet, men också genom att analysera de kvali tativa
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aspekterna. Undersökningen visar att varje byggnads -
uppgift var unik för Zettervall, som varierade sina förslag
med utgångspunkt från de förutsättningar som gavs av plats
och program. 

Metod och källmaterial

Ramen för denna avhandling är arkitektmonografin,
genom  förd som en arkitekturhistorisk fallstudie. I den
traditionen kan balansen mellan »tiden, personen och
verket« variera, och i detta arbete står projekt och bygg nader
helt i centrum medan tiden och personen bara behandlas i
den utsträckning som är nödvändig för att förstå verket.
Projekten beskrivs ur upp dragets synvinkel. Först beskrivs
vad byggnadsuppdraget ska lösa; sedan beskrivs de för ut -
sättningar som ges av byggplatsen, rå dande typbildning och
förebilder; därefter beskrivs och analyseras Zettervalls
förslag och dess mot tagande; slut ligen, i före kommande fall,
beskrivs byggnads arbetet och resultatet analyseras. Detta
förfarande innehåller tre skilda angrepps sätt: en ramberät -
telse som ger förutsätt ningarna, en saklig redovisning av
dokument och ritningar, samt en arkitek tonisk analys av
uppbyggnad, verkan och upplevelse.

I valet mellan katalogens och berättelsens disposition
har jag alltså närmat mig den kritiska katalogens – en
oeuvre complète raisonné – men med förhoppningen att
såväl helhet som varje projektbeskrivning är gestaltad som
en läsbar berättelse. Min avsikt är att strukturen ska vara så
tydlig att den uppmuntrar till en fritt sökande läsning: att
man just som i en katalog kan dyka ner i ett avsnitt som
fångar uppmärk samheten för att sedan utvidga läsandet
framåt, bakåt eller sidledes.

Alla byggnadsbeskrivningar är därför avsedda att kunna
läsas som separata essäer. Det innebär att det förekommer
upp repningar – ombyggnadsarbetena för Lund, Uppsala
och Skara domkyrkor beskrivs alla ganska detaljerat. Hade
avsikten bara varit att allmänt skildra hur ett ombygg -

nadsarbete kunde gå till hade det räckt med ett exempel.
Men alla är nödvändiga för att beskriva hur de specifika
omstän digheterna gav olika resultat, och för att visa att de
många projekten och byggnaderna inte följde något enkelt
upprepningsbart schema. 

Förutsättningarna
För att ge de nödvändiga förutsättningarna för såväl be -
skrivningen som analysen av de enskilda objekten teck nas
sammanhangen med olika metoder. Avhandlingens hela
första volym (kapitel 1–5) ger bakgrundsteckningar av
Zettervalls möte med de arki tek tur   miljöer som fostrade
honom. De övriga 17 kapitlen har var sitt tema i en
blandning av byggnadstyp och ort; detta gör det möjligt att
ge en övergripande bak grundsteckning till och en kvanti -
tativ bedömning av den projektgrupp kapitlet behandlar.
Slutligen innehåller varje enskild projekt beskrivning mer
specifika beskriv ningar av de rådande förutsättningarna.
När det gäller ombyggnader har av snitten om de förut -
sättningar som gavs av de befintliga husen tvingats bli
detaljerade för att kunna bedöma Zettervalls insatser, och
för att över huvud taget kunna svara på frågan vad som
utfördes. Svaren på frågan varför Zettervall valde lösningen
ligger ofta djupt invecklade i de förutsättningar som den
unika byggnaden gav.

Dokument och ritningar
Ambitionen har varit att undersöka allt ritningsmaterial
och alla dokument direkt förknippade med Zettervalls 
hela produktion. För att nå den avsedda bredden har
samtliga kända ritningar synats och behandlats källkritiskt.
Primärkällorna är om fattande och källäget måste betraktas
som mycket gott. 

Zettervall har själv skrivit en detaljerad och tillförlitlig
verkförteckning, som jag bara kunnat beslå med enstaka
fel. Helgo Zettervall hade god ordning på sitt eget rit -
ningsarkiv och sin korrespondens. Sonen Folke vårdade
arkivet och testamenterade vid sin död 1955 ritningar och
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skissböcker till Konstakademien, medan övriga handlingar
– korre spon dens, reseberättelser och föreläsnings manu -
skript – testamenterades till Kungliga biblioteket. Ritningar
och handlingar till de statliga uppdragen finns i Riks -
arkivet. Originalritningar för kyrkor och vissa institutioner
returne rades, efter den statliga prövningen, till beställarna,
där de idag återfinns i varierande grad av ordning; en del 
är över förda till lands arkiven. De privat beställda ritning -
arna är de mest nyckfullt bevarade – men suppleras oftast
av de skisser och underlag som Zettervall sparat i sitt eget
arkiv. En innehållsrik samling är den skissbok som Zetter -
valls mångårige medarbetare i Lund, Henrik Sjöström,
förde. Till Helgo Zettervalls 65-årsdag 1896 lät sönerna
fotografera nästan alla faderns uppförda byggnader, och 
två stora album finns bevarade på Konstakademien. Av
Zettervalls hand finns också en underhållande och
frispråkig själv biografi, Något om mig sjelf, för fattad 1903
och publicerad med kommentarer av Christian Callmer
1981.

Den kanske viktigaste källan är de uppförda byggna -
derna själva. Av Zettervalls 160 uppförda byggnadsverk är
22 rivna, men av de som står kvar idag är dock nästan alla
i senare tid så ombyggda att det krävs kunskap om det
ursprungliga skicket för att kunna tolka dem rättvisande.
Av Zettervalls uppförda byggnadsverk är det alltså bara en
handfull som idag, utan kommentarer, kan ge oss en direkt
föreställning om hur de tedde sig som nya.3

Arkitektonisk analys
I de avsnitt som analyserar förslag och resultat grundar sig
metoden på inlevelse, värdering och urval. De utgör ett
försök att förmedla kvalitativa aspekter med begrepp som
rumslighet, upp byggnad, rörelse och upplevelse genom att
försöka levande göra arkitektonisk intention och verkan.
Min förhoppning är att dessa avsnitt bidrar med begrepp
och egenskaper med längre räckvidd än det enskilda verket.
Det gäller arki tekturens tillsynes eviga kvalitetsbegrepp som
förhål landen mellan regel och undantag, volym och rum,

tektoniskt och måleriskt, materialitet och rum, typologi och
unicitet, befintligt och nytt, ljus och skugga.

Vi kommer att möta många exempel på hur Helgo
Zettervall formar rum med en stor medvetenhet om olika
upplevelsefokus, allt för att uppnå en betydelse bärande
helhet. Han tillämpar metoden både i stads rums skalan och
för de interiöra rummen. Vidare kommer vi att se hur
Zettervall ständigt ekonomiserar genom att låta enskilda
byggnadsdelar lösa flera funktioner. Paradexemplet är
Universitetshuset i Lund, där trappan samtidigt ger den för
pelar stommen nödvändiga diagonal förstyvningen och
bildar bas för aulans läktare. 

Litteraturen som försöker analysera arkitekturens kvali -
téer är förstås mycket omfattande. Utöver de gängse funda -
menten, som Heinrich Wölfflins studie av konsthistoriska
grundbegrepp, vill jag nämna tre verk som jag i efterhand
har förstått har haft avgörande inflytande på mitt sätt att se
och försöka analysera arkitektur. Erik Lundbergs inlevelse -
baserade arkitek turteori, som den beskrivs i inledningen till
Arkitekturens formspråk (1945) i kapitlet »Arkitekturens
före ställnings värld«, ger en verkningsfull grund för analys
av det arkitektoniska rummet och dess beroende av upp -
byggnad och detaljformer. Jag har vidare tagit stort intryck
av Hans Nordenströms avhandling Strukturanalys (1968)
som behandlar Sigurd Lewerentz Uppståndelse kapell på
Skogskyrkogården. Många av de aspekter han behandlar i
sin djupanalys av en enda byggnad är generali serbara,
särskilt relationen mellan inneboende ordning och upplevd
ordning. Charles Moore, Gerald Allen och Donlyn Lyndon
utför i kapitlet »The Three Orders« i boken The Place of
Houses (1974) en serie mycket klargörande rumsliga ana lyser
som formar sig till en sammanhängande metod – särskilt
giltigt i detta sammanhang eftersom de tar 1800-tals arki -
tekturen till utgångspunkt för en allmän kvali tetsdiskussion.
Av mindre direkt, men kanske mer indirekt, betydelse för
denna avhandling har raden av arkitek tur teoretiska stan -
dardverk varit. Manfredo Tafuris Architecture and Utopia
(1976) bidrog med en spekulativ ansats och att försöka se
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samband mellan skenbara motsättningar. Hans ämne var
modernismen men är tillämpbart också på andra epoker.
Kenneth Framptons Studies in Tectonic Culture (1995) stärkte
mig i min ansats att uttrycka rätten, och nyttan, av att vara
detaljerad i analyser av arkitekturens materiella bas: tillverk -
ningssätt, struktur och material behandling. 

Text och bild
Projektredovisningarnas kärna består av ritningar och
avbildningar. Dessa är inte bara illustrationer som ackom -
panjerar texten, utan texten beledsagar också ritningar och
bilder. Texten är ett hjälpmedel för att fokusera aspekter i
verket som kan utläsas med hjälp av ritning och bild. För
de icke utförda projekten är ju också ritningarna vår enda
tillgängliga ingång, men det hindrar oss inte från att
identifiera verkets egenskaper. Arkitektur ritningar är ett
språk för att beskriva rumslighet, ordning och sekvens. En
ritning är både en representation och en bild. Genom att
beskriva ritningarna ingående är avsikten att frilägga den
omfattande information som de rymmer.

Varje enskild projektredovisning följer ett mönster. Först
redovisas avbildningar och ritningar som beskriver platsen
och, om det gäller ombyggnad, byggnadernas tillstånd vid
tiden för Zettervalls uppdrag. Därefter förslagsritningar
och, om det finns, bilder från byggandet följda av foto -
grafier som så nära som möjligt beskriver skicket när bygg -
naden är klar. I några fall är det möjligt att använda nytagna
fotografier, men oftast har det varit nödvändigt att utnyttja
äldre bilder. Inte bara byggnaderna utan även omgivningen
har förändrats. Målet är att försöka återskapa byggnadens
tillstånd när den var ny. 

Den använda metoden innehåller alltså ett moment som
i en mening försöker göra sig samtida med arkitekten i det
den försöker beskriva uppgiften så som Zettervall fick den
given, detta för att försöka förstå hans ställnings taganden.
Men metoden innehåller alltså också moment av tolkning
och urval med ambitionen att försöka frigöra sig både från
Zettervalls och vår egen tids värderingar. 

Detta sätt att beskriva arkitektur är arkitekttävlingarnas,
arkitekturskolornas och den traditionella arkitekturkri -
tikens: tillräckligt med sakligt underlag så att läsaren kan
bilda sig en egen uppfattning, analys av de bärande idéerna
och deras utförande samt, i lyckliga stunder, abstraherande
reflexioner kring arkitekturens väsen, med det enskilda
verket som utgångspunkt. 

Begrepp och språkbruk
Helgo Zettervall använder omväxlande beteck ningarna
restaurering, iståndsättning, reparation, föränd ring, ful l -
änd ning och utvidgning. I beskrivningen av arbe tena med
Lunds domkyrka gör han en sträng definition av just restau -
reringsbegreppet, för att visa att en »restaurering« inte var
möjlig. Men i de flesta fall tycks beteckningarna god tyck -
liga. Begreppet restaurering är dessutom starkt ideolo gi -
serat. Därför försöker jag oftast använda ordet ombyggnad
för alla dessa kategorier, även om restau reringsbegreppet
förekommer.

Zettervalls tid använde inkonsekvent beteckningarna
konststen, cement och portlandcement för betong. Jag
använder den moderna beteckningen betong för den gjutna
stenen och cement bara för bindemedlet. Men den äldre
termen järn, även för det vi idag kallar stål, har behållits. I
citaten har stavningen moderniserats utom i de få fall, där
den bidrar till att ge texten dess ton. Ordformer, språkbruk
och bruk av skiljetecken, har däremot behållits.

Avgränsningar

Projektbeskrivningarna avslutas med att byggnaden är
färdigställd och mottagen. Beskrivning och analys av hur
byggna derna tagits om hand därefter ligger utanför detta
arbete, men sak upplysningar har dock okommenterat
placerats i no terna. 

Den intressanta frågan om hur Zettervalls arkitektur
värderats och omvärderats under senare tid ligger också
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utanför detta arbete. Mitt hopp är att min avhandling ändå
innehåller underlag för kommande resonemang kring
»tidsanda« och »arkitekturens konjunkturer«. Jag har und -
vikit att låta Zettervall bli ett exempel på, eller en illust ration
till, en berättelse om andra fenomen än den arki tektoniska
kedjan: begär, beställning, lösning, genomförande, verkan
och mottagande.

Med några undantag – de inledande kapitlen, Tysk lands   -
resan samt tävlingarna om Berlins nya katedral och Wiens
rådhus – finns inga jämförelser med andra samtida bygg -
na der, varken svenska eller internationella. Det är Zettervalls
verk som behandlas.

Helgo Zettervall var också överintendent, den högste
ansvarige för rikets byggenskap, i femton år. De många
ärenden han i den rollen hade att bestyra behandlas sum -
mariskt, med undantag för kyrko rna. Så ligger det exem -
pelvis utanför den valda avgränsningen att undersöka vilket
genomslag Zettervall hade för Sveriges offentliga byggande
under dessa femton år.

Zettervalls biografi har i övrigt tonats ner, och före -
kommer bara om den ger ett nödvändigt underlag för
förståelsen av honom som yrkesman. Zettervalls livsöde, en
fram gångs saga med ett bittert slut, har annars dickenska
kvalitéer. 

Tidigare forskning och litteratur

Litteraturen som behandlar 1800-talets svenska arkitektur
är numera omfattande, om än med tonvikt på kyrko byg -
gandet. Många svenska arkitekter från generationen före
Zettervall har fått sina monografier skrivna och aka demiskt
behandlade: Brunius och Scholander, Langlet, von Geger   -
 feldt, Edelsvärd och Nyström.4

Zettervalls tid finns behandlad i avhandlingar och
böcker om kyrko byggande och kyrkorivningar i Skåne,
insti tutions byggande i Lund, nygotiska kyrkor i Skåne,
Västgötakyrkor samt om Överintendentsämbetet. 5

Det finns tre akademiska avhandlingar som specifikt
behandlar Zettervalls arkitektur. Anders Åman: Helgo
Zettervalls domkyrkorestaureringar (1963), nyligen utgiven
under redaktion av Emilie Karlsmo, Jakob Lindblad och
Henrik Widmark (2015), är ett pionjär arbete som med stor
noggrannhet redogör för Zettervalls samtliga sju dom -
kyrkorestaureringar. Särskilt djupt behandlas diskus -
sionerna vid restaureringsuppdragens formulering. Börje
Blomé: Kyrko restaurering i teori och praxis (1977) behandlar
tre restau reringar, varav Oskar Fredriks kyrka i Göteborg
är en. Blomé redogör för sina egna praktiska arbeten och
tillägg till kyrkan men behandlar i mindre omfattning
Zettervalls intentioner. Den dokumentation av ritnings -
materialet som avhandlingen omtalar kom aldrig till stånd.
Benkt Olén: Rymlighetens evangelium (1987) avhandlar
främst disku ssionerna inom församlingarna inför be -
ställning av nya eller ombyggda skånska sockenkyrkor där
Zettervall varit arkitekt. Ett annat arbete som specifikt
behandlar Zettervall är Per-Anders Johansson, Hans
Sandström och Arne Tollbom: Villor och boställen av Helgo
Zettervall (1994).

Serien Sveriges kyrkor har bara behandlat en av
Zettervalls nybyggda kyrkor (Bräkne Hoby) men flera av
de kyrkor han byggde om (Jäder, Strängnäs, Kalmar,
Uppsala med flera). Utgåvan Kyrkobyggnader 1760–1860
(1989 och 1993) ger en fyllig bild av för hål landena vid
Zettervalls entré i yrket. En bred exposé med detal jerade
typologiskt sorterade analyser finns i Jakob Lindblads
avhandling 470 nya kyrkor (2009). Fredric Bedoire har
nyligen behandlat Zettervall dels i Restaureringskonstens
historia (2013), dels i Den svenska arkitekturens historia
(2015).

Den allmänna europeiska litteraturen är omfångsrik.
Några böcker har varit betydelsefulla för mitt arbete. Robin
Middleton, red.: The Beaux-Arts and Nineteenth Century
French Architecture (1982) beskriver liksom Arthur Drexler
red., The Architecture of the Ecole des Beaux-Arts (1977) den
franska akademitraditionen ur olika synvinklar. De eng -
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elska förhållandena beskrivs i en rad arkitektmono grafier,
men också i översiktsverk som Roger Dixon och Stefan
Muthesius: Victorian Architecture (1978). Rhen landets
1800-talsarkitektur beskrivs i två stadiga band i Eduard
Trier och Willy Weyres: Kunst des 19. Jahrhunderts. Archi -
tektur I och II (1980). Den senare har varit till stor nytta vid
mina tyska resor i Zettervalls spår.

Fyra kortare uppsatser som arkitektoniskt analyserar
enskilda byggnadsverk av Helgo Zettervall förtjänar att
lyftas fram för sina klara analyser och öppnande slutsatser.
Hans Edestrand: »Malmö rådhus«, publicerad i Malmö
fornminnesförenings årsskrift (1945) beskriver beställarens
roll och värderingar som förutsättningar för projektet.
Kerstin Linder: »Skara – två restaureringar«, publicerad i
tidskriften Byggmästaren (1958) gör en inträngande rumslig
analys av kvalitéerna i Zettervalls restaurering. Urban
Lasson och Axel Törje: »Universitetsplatsen i Lund«,
publicerad i Föreningen Det gamla Lunds årsbok (1970) är
en elegant stadsbyggnadsanalys sedd i ett stort samman -
hang. Henrik O. Andersson: »Riksbygget«, publicerad i
Arkitekturmuseets årsbok (1983) innehåller en underfundig
och troligen rättvisande tolkning av Zettervalls förslag till
placering av Riksdagshuset.

I inledningen till varje kapitel eller avsnitt lämnar jag i
notapparaten referenser till den för objektet relevanta
litteraturen, både till standardverken och till den mängd
småskrifter som framförallt sockenkyrkorna genererat. Mer
ingående hänvisningar lämnas sedan till den för varje
objekt mest relevanta litteraturen. I de fall hänvisningarna
avser handskrifter eller avskrifter som förekommer i olika
versioner har sidhänvisningar medvetet undvikits. 

Disposition

Dispositionen utgår från verkförteckningen, tematiskt ord -
nad efter byggnadstyp: elevarbeten, kyrkor, övriga offent -
liga bygg nader samt bostäder. Därmed är avhand lingens

fyra delar givna, och det har visat sig praktiskt att också
binda dessa fyra delar i var sin volym. Helgo Zettervall själv
gjorde inte denna uppdelning, men upp dragen var av olika
natur, hade olika huvudmän och följde olika  rutiner.
Zettervall betonar det kyrkligas särställning med exem -
pelvis krav på monumental konstruktion, med vilket han
bland annat menade gedigna konstruktioner, även om det
ibland inte är synligt för ögat. De offentliga projekten var
betydelsefulla för samhället och behandlades av nämnder
och kommittéer i öppna diskussioner. Det privata däremot
var en affär mellan beställare och arkitekt. Uppdelningen
kyrkor, offentligt, privat speglar också sedan Vitruvius 
tid den klassiska arkitekturteorins hierarki: res sacra, res
publica, res civilis.

Den tematiska dispositionen gör det möjligt att ge de lik -
artade byggnadsuppgifterna en gemensam introduktion
och samman fattning, men en olägenhet vidhäftar denna
disposition; det går inte att enkelt följa Zettervalls samtidigt
pågående uppdrag. Jag har försökt kompensera denna brist
genom att i ingresserna hänvisa till hans samtidigt pågående
arbeten. Den inledande verkförteckningen är också upp -
ställd så att man lätt kan motläsa de olika byggnaderna med
biografiska notiser, allt i en strikt kronologi.

Volym 1: Utgångspunkter ger vid sidan av inledning och
verkförteckning i fem kapitel en bakgrund till Zettervalls
karriär genom att beskriva de arkitektoniska miljöer han
utvecklades i. Kapitel 1 beskriver födelsestaden Lidköping
och mötet med yrket. Kapitel 2 behandlar Stockholms
arkitektur vid tiden för hans ankomst 1853. Kapitel 3 är
volymens tyngdpunkt i det den beskriver Zettervalls väg
genom Konstakademiens byggnadsskola och detaljerat
redovisar hans övningsuppgifter. Dessutom beskrivs hans
praktikarbeten som ansvarig arkitekt på byggplatsen.
Kapitel 4 behandlar staden Lund där Zettervall kom att
verka i tjugo år. Kapitel 5 tar oss till Danmark vars arki -
tektur starkt påverkade honom.
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Volym 2: Kyrkor behandlar i sju kapitel Zettervalls rika
kyrkoproduktion. Kapitel 6 beskriver Zettervalls första
kyrkor. Kapitel 7 anslås i sin helhet åt Lunds domkyrka, som
är Zettervalls stora insats och som utgör en portal till hela
hans karriär. Studieresan till de romanska systerkyrkorna i
Tyskland och Italien behandlas. Kapitel 8 beskriver de
många om bygg nadsprojekten av mindre sockenkyrkor,
varav nästan alla finns inom Lunds stift. Kapitel 9 beskriver
på motsvarande sätt Zettervalls alla nybyggda mindre
kyrkor. Kapitel 10 är volymens mest omfattande och be -
handlar de stora kyrko  restau reringar som kom att följa på
Lunds domkyrka: Uppsala, Skara, Klara med flera. Kapitel
11 redovisar de stora nybygg nads projekten av vilka de i
Lund, Norrköping och Göteborg kräver mest utrymme. Det
avslutande Kapitel 12 sam manfattar Zettervalls arbete med
att höja nivån på Sveriges kyrkobyggande, först genom egen
praktik och sedan som överintendent. 

Volym 3: Offentligt utgörs av fem kapitel, som genom en
kombination av kronologi och ort redovisar Zettervalls
arbeten med profana offentliga byggnader. Kapitel 13 är 
en introduktion som behandlar Zettervalls första offent -
liga byggnader. Kapitel 14 tar upp hans första uppdrag i
Lund under 1860-talet, där Kirurgiska lasarettet intar en
särställning. Kapitel 15 beskriver Zettervalls offentliga
uppdrag under 1860-talet för andra delar av Sverige, där
läroverket i Skara är det viktigaste. Kapitel 16 redovisar
1870-talets projekt, där Universitetshuset i Lund är centralt,
men redovisar också andra institutions byggnader för
univer sitetet. Kapitel 17 samlar Zettervalls offentliga bygg -
nader i Stockholm från 1870- och 1880-talet. Norra latin -
läro verket får här ett stort utrymme, men kapitlets huvud -
nummer är Zettervalls långvariga arbete med Riksdags -
huset.

Volym 4: Bostäder består av fem kapitel som mer renodlat
än i de övriga volymerna är typologiskt sorterade. Kapitel
18 be handlar Zettervalls många projekt för friliggande

bostäder, villor och boställen, där Villa Thuna är hans
genombrotts verk. Kapitel 19 samlar arbetena med bostads -
hus i stads miljö, med hans eget hus som portalverk. Kapitel
20 är det längsta kapitlet och tar upp Zettervalls projekt för
slott och herrgårdar: ombyggnader som Bosjökloster, till   -
bygg nader som till Egeskov slott och nybyggnader som
Häckeberga slott. Kapitel 21 avhandlar Zettervalls stora
bostadspalats för Stockholm, bland annat de Bolinderska,
Sörensenska och Palmeska husen. Det korta och avslutande
Kapitel 22 formar sig till en epilog som kretsar kring
Zettervalls sommarhus i Hamndalen utanför Stockholm.

I den avslutande volymen följer också en engelsk Summary, 
en översikt över Källor och litteratur samt register. Eftersom
materialet är uppdelat på flera volymer är noterna placerade
sist i varje kapitel, och av samma skäl presenteras en sam -
manfattning av resultaten redan i inledningen.

Sammanfattande diskussion

Helgo Zettervall tillhörde den första generationen arkitekter
i Sverige som fått en välplanerad och bred utbildning:
teckning, modellering, planlösning och historia, men också
byggnadsteknik, byggnadsledning och kostnadsberäkning.
Med utgångspunkt i det specifika uppdragets krav ut -
vecklade Zettervall en särskild talang och lyhördhet för att
utnyttja nya konstruktioner, material och metoder för att
skapa innovativa rum och byggnader. Utbildningen var
praktiskt inriktad, halva den sex år långa studietiden var
anslagen åt praktikarbeten som arbetsledare på allt mer
krävande byggplatser.

Zettervalls yrkesverksamma år sammanföll med en
intensiv byggnadsperiod i Sverige. Befolkningsökningen
gav ett behov av större kyrkorum. De nya borgerliga insti -
tu tionerna behövde utrymmen. Den nya jordägar klassen
ville manifestera sin position. Överallt möter vi föreställ -
ningen om att man levde i en ny tid, som man ville ge



uttryck åt. Byggnadskonsten kunde samla många av dessa
aspira tioner. 

Flera av 1800-talets arkitektoniska landvinningar inspi -
rerades av studiet av medeltiden. Medeltidens arkitektur var
nu möjlig som förebild parallellt med klassicismen. Studiet
av gotikens konstruktiva principer ledde till en övergång 
från att tänka i massa och soliditet, till att tänka i kralinjer
och materialminimering. Slutligen påskyndade medeltids -
inspirationen övergången från bundna, symmetriska planer
till fria och dynamiska kompositioner. Det många gånger
tillbyggda kunde bli modell även för nybyggandet. 

Zettervall bidrog i hög grad till arkitektyrkets profes sio -
nalisering. När han trädde in på scenen kring 1860 hade
byggmästarna ett starkt grepp över byggandet. Med hjälp
av sin praktiska och tekniska bakgrund kan vi se hur
Zettervall, projekt för projekt, tar det kontrollerande
huvudgreppet över projekten. Med början i Lunds dom -
kyrka och senare vid universitetshuset i Lund har han
skaffat sig full kontroll över hela byggprocessen: program -
arbete, byggledning, upphandling av entreprenörer och
leverantörer. Han startade till och med egen tillverkning av
byggnadsdelar. Under 1800-talet fanns det gott om möns -
ter böcker för byggnaders detaljarbeten. Lister, kapitäl och
utsmyckningar kunde köpas färdiggjorda. Men Zettervall
tänjer på de etablerade arkitekturelementens former. För
Universitetshuset i Lund är alla detaljer unikt formgivna för
just det huset. 

En annan sida av 1800-talet strävade eer rationalitet
och masstillverkning, med mönsterböcker för lantbygg na -
der, boställen, skolor, fängelser och läroverk. Men Zettervall
var öppen motståndare till en sådan likriktning och upp -
repning. Varje uppdrag var för honom en unik möjlighet
att utforska och gestalta nya rumsliga lösningar. De tjugo
landskyrkor han ritade under tio år i Skåne visar detta
tydligt. Alla är olika, inte bara till uppsyn, utan till sina
grundläggande konstruktiva principer. Detsamma gäller
hans stora nybyggda kyrkor för de stora städerna. Ytligt
betraktade har de likheter, men träder vi in så möter oss

kyrkorum av helt olika karaktärer. När Zettervall senare
sammanställde statens regelsamling för kyrkobyggande
vägrade han att låta skrien åtföljas av exempel. Det kunde
leda till en icke önskvärd likriktning, skrev han, och
distanserade sig därmed tydligt från sin samtids strävan till
ekonomisering genom typisering.

Zettervalls vilja till det unika var en utmärkt utgångs -
punkt för att ta sig an de stora domkyrkoprojekten. Vi kan
se hur han mötte uppgierna på olika sätt beroende på kyr -
kornas individuella byggnadshistoria. Uppsala och Skara var
grundlagda eer stora sammanfattande planer – Zettervall
restaurerade dem i enlighet med deras grundläggande prin -
ciper. Lund, Linköping och Strängnäs var många gånger
tillbyggda, oa eer helt motsatta principer. Pragmatiskt
behöll Zettervall motsatserna och adderade de nya nöd -
vändigheterna till nya trovärdiga helheter.

I offentliga byggnader betonade 1800-talets arkitekter
oa klara inre kommunikationssystem och rörelsemönster.
Hos Zettervall blir rörelsen genom byggnaden till komplexa
vandringar med utblickar, målpunkter och överraskningar.
Som ett medel för de rika rumsupplevelserna ägnade han
trapporna en särskild omsorg. Vi kan tänka på trapphusen
i Lunds parkskola och Norra latin i Stockholm. Zettervalls
nybyggnader innehåller därmed många minnesvärda inre
rum. Hans samlingssalar har till exempel alla en tendens:
de kan tydligt uppfattas som uppåtsträvande, sjunkna, upp -
lösta eller omslutande. Kyrkorummens stränga program -
krav har han sammanställt till nya rumsliga helheter. De
åttkantiga, amfiteatrala plenisalarna för Riksdagshuset i
Stockholm är exempel på renodlade innovationer.

Zettervall arbetade också medvetet med stadsrummens
betydelser, rörelser och riktningar. Han framhäver den
enskilda byggnadens sjävständighet men oa för att för -
tydliga ett större stadsbyggnadssammanhang. Vi ser det
tydligt i hans byggnader kring Stockholms ström. Av stads -
byggnadsskäl kämpade han envetet för att bevara Gustav
III:s operahus. Han var också fast övertygad om att
Helgeandsholmen vid slottet var den rätta platsen för ett
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NOTER: INLEDNING

Anders Åman introducerade redan 1966 en motsvarande
värdering av Zettervalls insats i katalogen till utställningen på
Sveriges Arkitekturmuseum i april samma år: »Han var en av den
svenska arkitekturhistoriens största konstnärliga begåvningar«,
Helgo Zettervall 1831–1907, 1966, s. 3. Texten har senare
publicerats även i Helgo Zettervall: Hufvudconto, 1984, samt i
Anders Åman: Helgo Zettervalls domkyrkorestaureringar, 2015. 
Se Emilie Karlsmo, Jakob Lindblad och Henrik Widmark:
»Inledning«, i Anders Åman: Helgo Zettervalls
domkyrkorestaureringar, 2015, s. xi–xix.
Sjörups, Rängs, Hästveda och Västra Vrams kyrkor,
Allhelgonakyrkan i Lund och Matteuskyrkan i Norrköping,
Universitetshuset i Lund och Kalmar slott. Av Zettervalls totalt
281 projekt är det bara tolv projekt som, trots efterforskningar, vi
helt saknar kunskap om hur de gestaltats.
Bo Grandien: Drömmen om medeltiden. Carl Georg Brunius som
byggmästare och idéförmedlare, Diss., 1974. Bo Grandien:
Drömmen om renässansen. Fredrik Wilhelm Scholander som
arkitekt och mångfrestare, 1979. Krister Malmström:
Centralkyrkor inom svenska kyrkan 1820–1920. Med en
byggnadsantikvarisk inventering, Diss., 1990. Gun Schönbeck:
Victor von Gegerfelt – Arkitekt i Göteborg. En yrkesman och hans
verksamhetsfält 1841–1896, Diss., 1991. Gunilla Linde Bjur:
Arkitekt vid industrialismens genombrott. Adolf Edelsvärd – en
yrkesbiografi, Diss., 1999. Thomas Lejdegård: På många stolar.
Axel Nyström som arkitekt och kulturbyråkrat, Diss., 2008.
Siegrun Fernlund: Ett herranom värdigt tempel. Kyrkorivningar
och kyrkobyggen i Skåne 1812–1912, Diss., 1982. Nygotiska kyrkor
i Skåne. Utveckling i form, material och konstruktion 1840–1910,
red. Olof Antell, 1991. Hjördis Kristenson: Vetenskapens
byggnader under 1800-talet. Lund och Europa, Diss., 1990.
Västgötakyrkor. 400 år av restaurering, Konsthögskolans
arkitekturskola, 2004. Cathrine Mellander: Arkitektoniska
visioner under statligt förmynderskap. En studie av
Överintendentsämbetets verksamhet och organisation 1818–1917,
Diss., 2008.

nytt riksdagshus. Den andra statsmakten skulle inte stå den
första eer; betydelser och maktförhållanden skulle vara
avläsbara i staden. I en mening var Zettervall alltså stads -
byggare, men han utgår inte från en övergripande stadsplan
som stegvis ska fyllas i. Ett sådant synsätt var Zettervall helt
främmande. Zettervalls stadsbyggnadskonst börjar med
den enskilda byggnaden för att införliva den i stadens
sammanhang.

Helgo Zettervall var med andra ord en utpräglad praktiker.
Han utgick aldrig från någon uttalad teori som sedan skulle
tillämpas i byggnad.  I eerhand kan vi förstås i den långa
raden av uppdrag se åter kom mande mönster, och i samman -
 fattningen av domkyrko projekten har jag försökt sam -
manställa några sådana mönster. Men varje uppdrag hade
sina unika förut sättningar och fick därmed sin unika
lösning.
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ii:  Teckning av vännen Albert 
Th. Gellerstedt 1869.
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i:  Vid ritbrädet i Lidköping 1850-talet.

iii:  I Berlin under studieresan 1862.
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iv:  Fotografi 1870-talet.

v:  Överintendentens officiella fotografi
1880-talet.

vi:  Pensionären 1890-talet.



VERKFÖRTECKNING

Teckenförklaring:

* = utförd byggnad

*r = utförd men riven byggnad 
? = byggnaden har inte kunnat identifieras 
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BIOGRAFI

Född 21 november 
i Lidköping

Slutar appologist -
skolan, därefter olika
lärlingsplatser inom
handel och jordbruk

Lidköpings brand 
22 maj

Anställd hos Gustaf 
Lidbeck

Anställd hos Folke 
Oppman

Koleraepidemi i 
Lidköping

Flyttar till Stockholm i
november

Elev vid 
Konst akademien 
januari

Anställd hos 
Scholander augusti

Hos Oppman på 
sommaren

Sommaren på Ryholm

EGNA ARBETEN

■ Hus åt föräldrarna i
Lidköping *r

■ Mindre arbeten i 
Lidköping ?

■ Orgelfasad till 
Lidköpings kyrka *■ Ministerhotell vid Carl 
XIII:s torg, Stockholm

■ Bysättningshäkte
■ En villa

■ Stallbyggnad och 
orangeri Ryholm *r

■ Lanthus i Västergöt-
land

PRAKTIKARBETEN

■ Spannmålsmagasin i 
Lidköping *■ Lidbecks hus i 
Lidköping *

■ Lidköpings kyrkas 
ombyggnad *■ Skolhus i Lidköping

■ Fasader för bostadshus 
■ Lantkyrkor
■ Herrgårdsrestaureringar
■ Åtvidabergs kyrka

■ Stora hotellet i 
Jönköping *■ Corps de logis, Ryholm *

AKADEMIUPPGIFTER

■ Kapitäl till Erekteion 
på Akropolis

■ Fasad till ett Maison 
de plaisance

■ Ornamentritningar

■ Invalidkyrkan i Paris
■ Ett atheneum
■ Ett columbarium
■ Ett läsekabinett
■ Teater i Trosa
■ En stadskyrka

1831

1846

1849

1850

1853

1854

1855

1856

Verkförteckning XXV
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BIOGRAFI

Sommaren i Skara

Högre byggnads-
skolan

Sommaren i Västerås

Sommaren i Västerås

Lämnar Konstakademien
i mars

BIOGRAFI

Eo konduktör ÖIÄ mars

Domkyrkoarkitekt i Lund
i oktober

Flyttar till Lund i 
december

EGNA ARBETEN

■ Förändr. av gymnasiet 
i Skara *r

■ Restaurationsbyggnad 
i Skara

■ Mindre projekt i Skara ?
■ Roo corps de logis

■ Bostadshus av trä i 
Västerås ?

■ Teknologiska Institutet 
i Stockholm

■ Altardekoration till 
Husby kyrka, Dalarna

■ Två bodinredningar i 
Stockholm ?

■ Stationshus för 
ångbåtarna, Stockholm ?

■ Stadshus i Skara
■ Portdekoration i 
Lidköping ?

KYRKOR

■ Björketorps kyrka, 
Västergötland *

PRAKTIKARBETEN

■ Bibliotekshuset i Skara *

■ Västerås domkyrka *

■ Västerås domkyrka *

■ Societetshus i Skara

OFFENTLIGT

■ Barnsjukhus i Göteborg

AKADEMIUPPGIFTER

■ Palazzo della Cancellaria i 
Rom

■ Köpmanshus i Venedig
■ Hus på landet med 
italiensk anläggning

■ Ett begravningsfält
■ En börsbyggnad
■ Ett skolhus
■ Ett tingshus

■ Ett casino i park
■ En akademibyggnad
■ En villa
■ En rådstuga
■ Ett köpmanshus
■ En kyrka
■ Ett jaktslott
■ Ett badhus

■ En familjegrav
■ Ett tempel åt Ceres
■ Ett läsekabinett
■ En karaktärsplats
■ Bostad för en konstnär
■ Ornamentskisser
■ En fyrbåk
■ Bostad för en länsarkitekt

■ En antik Curia
■ Ett jaktslott
■ En pompejansk villa
■ Bibliotek för 100 000 band

PRIVAT

■ Wennerbergs hus i Skara

1857

1858

1859

1860

1860



BIOGRAFI

Gift i oktober med Ida 
Lagergren

Resa till Tyskland och
Italien

Sonen Folke föds

Många resor till 
Köpenhamn

Sonen Sune föds

Anställer Mauritz Frohm
och Carl August Kihlberg
som ritare

Dottern Helga föds

KYRKOR

■ Dopfunt Billeberga kyrka *■ Bräkne-Hoby kyrka *■ Hällaryds kyrka
■ Höörs kyrkas ombyggnad
■ Ny kyrka för Lund

■ Lunds domkyrka I *■ Össjö kyrkas torn *■ Billinge kyrka *■ Predikstol till Dagstorps 
kyrka *■ Östra Strö kyrka 
ombyggnad *■ Orgelfasad till Billeberga *

■ Begravningskapell i 
Sölvesborg *■ Två orgelfasader i Skåne ?

■ Hassle Bösarps kyrka
■ Hästveda kyrka 
ombyggnad *■ Projekt för ny kyrka

■ Lunds domkyrka II
■ Östra Klagstorps kyrka *■ Katslösa kyrka
■ Västra Bösarps kyrka
■ Lilla Bedinge kyrka *

■ Lomma kyrka
■ Orgelfasad för Tolunga 
kyrka ?

■ Norra Mellby kyrkas 
utvidgning

■ Gravvård för Thomander i 
Lund *

OFFENTLIGT

■ Klocktorn för Skara 
läroverk *r

■ Sockenstuga i 
Billeberga *■ Seminarium i Lund

■ Portbyggnad till Lunds 
läroverk *■ Läroverket i 
Helsingborg *■ Lunds seminarium
I och II

■ Tullpackhus i Göteborg
■ Kirurgiska lasarettet i 
Lund *

■ Tillbyggnad till Lunds 
läroverk *■ Trädgårdshus för 
Parkbolaget i Lund

■ Seminarium i Lund, 
tillbyggnad *r

■ Ombyggnad av läro -
verket i Lidköping *■ Rådhus i Lund I

■ Fasad till stationshuset 
i Helsingborg *r

■ Malmö rådhus 
ombyggnad *■ Industri och lantbruks- 
utställning i Malmö *r

■ Läroverket i Skara *■ Seminarium i Skara
■ Seminarium i Linköping
■ Restaurang i Eslöv *r
■ Vattenstationshus i 
Eslöv *r

PRIVAT

■ Åbergs hus vid 
Helsingborg *r

■ Hedmans villa i Malmö *r
■ Kockums villa i Malmö 
■ Villa Thuna i Lund *r

1861

1862

1863

1864

1865

Verkförteckning     XXVII



XXVIII Helgo Zettervalls arkitektur

BIOGRAFI

Dottern Helga avlider

Blir delvis förlamad efter 
byggolycka

Resa till Tyskland och
Italien

Ledamot i
Konstakademien

Resa till Tyskland

Stort kyrkomöte i Lund

KYRKOR

■ Gravvård för Fahlcrantz *

■ Västra Vrams kyrka *■ Sörby kyrkas ombyggnad *■ Västra Sallerups kyrka

■ Domkyrkan i Berlin
■ Orgelfasad till Svedala 
kyrka ?

■ Håslövs kyrka *

■ Rängs kyrkas utvidgning I
■ Nosaby kyrka *■ Vombs kyrkas utvidgning *

■ Orgelfasad till Bräkne
Hoby kyrka *■ Portstolpar för Borrby 
kyrkogård ?

■ Östra Vrams kyrkas 
reparation *

■ Orgelfasad för Glimåkra
kyrka ?

■ Häglinge kyrka
■ Linderöds kyrkas 
reparation *■ Borrby kyrkas spira 

OFFENTLIGT

■ Fasader till observa-
toriet i Lund *■ Folkskola i Lidköping *■ Badhus i Lidköping ?

■ Läroverk i Malmö

■ Folkskola i Skara *r
■ Stationshus i Malmö
■ Hotell och café-
restaurant i Lund ?

■ Grindar till Biskops-
huset i Lund *■ Gymnastikhus för Lund

■ Skara läroverk

■ Rådhus i Wien

■ Detaljer till Skara 
läroverk *

■ Rådhus i Lund II
■ Detaljer till Skara 
läroverk *

PRIVAT

■ Huvudbyggnad för Lidsjö
■ Grindstuga vid Klågerup *■ Boställshus i Eslöv *r

■ Trädgårdshus på 
Charlottenlund *r

■ Thorsséens hus i Sjöbo
■ Björnstorps ombyggnad *■ Fulltofta förändringar ?
■ Fasad i Karlstad ?
■ Ridhus till Klågerup ?
■ Veranda på Benestad ?
■ Klågerups förändring

■ Stedingks hus i Lund 
tillbyggnad ?

■ Råbyholms huvudbyggnad *■ Stora Bjurum förändring  *

■ Eget hus i Lund *■ Börjes torn på Borgeby 
restaurering *■ Borgeby slotts restaurering

■ Villa Oretorp vid 
Maltesholm *■ Detaljer till Stora Bjurum

■ Veranda för Oby i Småland
■ Prästboställe för kyrko-
herde Trädgård ?

■ Detaljer till Stora Bjurum *

1866

1867

1868

1869

1870

1871



BIOGRAFI

Upptager Lotten som
fosterdotter

Domare i Nordiska
utställningen i
Köpenhamn

Hovarkitekts namn

Flyttar till villan vid
Sandgatan i Lund

Anställer Carl Gustaf
Olsson

KYRKOR

■ Trelleborgs kyrkas
utvidgning *■ Maglarps kyrka

■ Orgelfasad till Tjörnarps 
kyrka ?

■ Altardekoration för Vindslövs
kyrka *■ Orgelfasad för Fogelbergs 
kyrka ?

■ Sankt Olofs kyrkas restau-
rering *■ Orgelfasad för Vindslövs
kyrka *

■ Österslövs kyrka *■ Sjörups kyrka
■ Gravvård fär Tengberg ?
■ Gravvård för Flygare ?
■ Våxtorps kyrkas tillbyggnad *■ Detaljer för Nosaby kyrka
■ Kristine kyrka i Jönköping 
utvidgning

■ Uppsala domkyrkas
restaurering I

■ Orgelfasad för Billinge 
kyrka *■ Klockstol för Lackalänga 
kyrka ?

■ Linköpings domkyrkas
restaurering *■ Gravvård för Wrangel på 
Hyby ?

■ Detajer för Lunds domkyrka
■ Detaljer för Nosaby kyrka

OFFENTLIGT

■ Folkskola i Trelleborg
■ Gymnastikhus i Malmö
■ Fana åt Värmlands 
nation i Lund *■ Planförändring Östra 
folkskolan i Lund ?

■ Folkskola i Simrishamn
■ Hotell i Växjö *

■ Riksdagshus i Stock-
holm, två alternativ

■ Planskiss för skolhus i 
Lund

■ Universitetshuset i 
Lund I

■ Residens i Malmö, två 
alternativ

■ Tingshus i Dalby ?
■ Nya fasader och 
detaljer Växjö hotell *■ Hotell i Karlskrona

PRIVAT

■ Manbyggnad på Marklunda ?
■ Fasader vid Hildosberg *■ Fasader för Runnerströms 
hus i Malmö *■ Villa åt Löfgren i Åhus *■ Svenstorps villa i Skåne *■ Marielunds förändring *■ Gåvetorps huvudbyggnad i 
Småland

■ Hedmans hus i Malmö *■ Borggårds förändring i
Skåne *r

■ Arbetarbostäder Bulltofta *r
■ Häckeberga slott *■ Dagsnäs förändring *■ Bosjöklosters iståndsättning *

■ Salskamin på Hedensberg ?
■ Västerstads påbyggnad *■ Plafond till matsalen på 
Marielund *■ Parkbyggnad åt
Ridderborg ?

■ Dekoration m.m. på Vallen ?
■ Fasader till frimurarhuset i 
Halmstad *■ Skabersjö slotts restaurering

■ Hypotekshuset i Lund 
förändringar ?

■ Detaljer till Hedmans hus i 
Malmö

■ Detaljer till Häckeberga

■ Quennerstedts villa i Lund *■ Bruzelius på Rådby
■ Frykmans hus i Karlshamn *■ Toppeladugårds nya huvud-
byggnad ?

■ Bolinders hus i Stockholm *■ Ladugårdbyggnader för 
Skabersjö *■ Boningshus i Trelleborg *■ Detaljer Löfgrens hus i 
Kristianstad

1872

1873

1874
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XXX Helgo Zettervalls arkitektur

BIOGRAFI

Anställer Henrik 
Sjöström

Resa till Berlin

Arkitekttaxan införs

Anställer Johan Emil 
Billing

KYRKOR

■ Dopfunt till Tullstorp kyrka ?
■ Strängnäs domkyrkas 
restaurering

■ Gravvård på Bosjökloster *■ Kristianstad kyrkas förhall *■ Rängs kyrkas ombyggnad
II *■ Jäder kyrkas förändring *■ Orgelfasad för Sandby 
kyrka ?

■ Skara domkyrka, skiss

■ Dopfunt till Nosaby kyrka *■ Gravvård för Reuterdahl ?
■ Gravkapell på Ovesholm 
■ Karlskrona amiralitetskyrka
■ Matteus kyrka i 
Norrköping I

■ Äsphult kyrkas ombygg-
nad *■ Detaljer till Lunds dom-
kyrka *■ Allhelgonakyrkan i Lund *

■ Gotisk gravvård ?
■ Sankt Pauli kyrka i Malmö 
I och II

■ Detaljer till Lunds domkyrka *■ Detaljer till Österslövs 
kyrka *

OFFENTLIGT

■ Uthus till Lunds semina-
rium *r

■ Trädgårdsskola på 
Alnarp *■ Hovbeslagarskola på 
Alnarp *

■ Norra latinläroverket i 
Stockholm *■ Slöjdskolan i Träne *r

■ Patologiskt anatomiska 
institutionen i Lund *r

■ Fysiska institutionen i 
Lund

■ Parkskolan i Lund *

■ Mejeriföreståndarens 
bostad på Alnarp

■ Universiteshuset i 
Lund II *■ Universitetshus i 
Uppsala, tävling

■ Detaljer till Norra latin-
läroverket *■ Lundagårdshuset *

PRIVAT

■ Tre villor i Stockholm
■ Boningshus för Löfgren ?
■ Inspektorspaviljong för 
Almnäs *■ Ramels hus i Malmö ?

■ Mejeri på Trolleberg ?
■ Dekoration av ett bränneri 
för Almnäs ?

■ Ändring av Bosjöklosters 
ritningar *

■ Villa i Önnestad *■ Tvättstugor och detajer för 
Häckeberga *■ Fasad i Kristianstad *■ Järngrindar på Bosjökloster*■ Vahlbergs hus i Kristian-
stad *■ Skarstedts hus i Malmö *■ Hörntorn i Kristianstad

■ Fasad till Ehrensvärds hus i 
Kristianstad *■ Detaljer för Bolinders hus i 
Stockholm *■ Ändring av Bosjöklosters 
ritningar *

■ Inspektorshus på Kronovall *■ Dansjö huvudbyggnad i
Småland *r

■ Stockenströms villa i 
Stockholm

■ Wennströms hus i Söder-
hamn *r

■ Fasad för Malmö 
sparbank *■ Nytt slott på Kronovall

■ Fasad för Lindstedts hus i 
Lund *■ Fasad åt Holmberg i Lund 

■ Detaljer till Wennströms 
hus *r

■ Detaljer till Bolinders hus *

1875

1876

1877



Verkförteckning     XXXI

BIOGRAFI

Scholander avlider i maj

Vice professor vid
Konstakademien och
intendent vid ÖIÄ i juni

Flyttar till Stockholm i 
oktober

Hålller tio föreläsningar 
om medeltida arkitektur

KYRKOR

■ Skara domkyrkas
restaurering *■ Färlövs kyrkas utvidgning *■ Orgelfasad till Skeppars-
lövs kyrka ?

■ Detaljer till Linköpings 
domkyrka *■ Detaljer till Rängs kyrka *■ Detaljer till Lunds domkyrka *

■ Orgelfasad till Rängs kyrka *■ Orgelfasad till Håslövs kyrka*■ Kalmar domkyrkas läktare *

■ Monument över slaget vid 
Lund *■ Eriksbergs kyrka *■ Matteus kyrka i Norrköping II

■ Uppsala domkyrkas 
restaurering II *■ Gravvård för Jungbeck ?

■ Detaljer till Lunds domkyrka *■ Matteus kyrka i Norrköping III
■ Kalmar domkyrkas kupol
■ Detaljer till Linköpings 
domkyrka *■ Detaljer till Trelleborgs 
kyrka *

■ Orgelfasad till Amiraliets-
kyrkan i Karlskrona

■ Matteus kyrka i Norrköping 
III *■ Klara kyrkas förändring *■ Detaljer till Eriksbergs kyrka *■ Detaljer till Lilla Bedinge 
kyrka *

OFFENTLIGT

■ Lunds seminarium ?
■ Detaljer till Norra latin-
läroverket *■ Detaljer för Universitets-
huset i Lund *

■ Detaljer för Universitets-
huset i Lund *■ Palæstra et Odeum i 
Lund I

■ Rådhus i Landskrona
■ Akademiska förening-
ens tillbyggnad

■ Palæstra et Odeum i 
Lund II *■ Talarstol för Akademiska
föreningen *■ Musiksal för student-
sången i Lund *■ Universitetsplatsen i 
Lund *

■ Ny teater för Lund
■ Musikpaviljong i Lund
■ Badhus i Lund *

PRIVAT

■ Vasritningar åt Kullgrens *

■ Fasad till Koréns hus i Växjö *■ Villa Thörn i Karlskrona *r
■ Detaljer till Wahlbergs hus i 
Kristianstad *■ Detaljer till Bolinders hus *

■ Skogvaktarbostad vid Maltes-
holm *r

■ Fasad till Asplunds hus i 
Stockholm *r

■ Sommarhus för Gleerup i 
Lund *■ Inspektorshus för Egeskov *■ Egeskovs slotts restaurering *■ Rohdins hus vid Lidköping

■ Löfstedts hus i Uppsala
■ Råbelöfs utvidgning *■ Wittlocks hus i Växjö ?
■ Fasad till Håvanders hus i 
Stockholm *r

■ Bulltoftas huvudbyggnad, 
skiss

■ Hybys huvudbyggnad 
förändring *r

1878

1879

1880

1881



XXXII Helgo Zettervalls arkitektur

BIOGRAFI

Överintendent i mars

Resa till Frankrike

Domare för museum i 
Göteborg

Ledamot i Vitterhets-
akademien

Konstakademiens 
150-årsutställning

Resa till Norge

»Anvisngar för kyrko-
byggnader«

Flyttar till Kungsgatan 32,
Stockholm

KYRKOR

■ Detaljer till Lunds domkyrka *

■ Uppsala domkyrkas 
restaurering III *

■ Detaljer Linköpings 
domkyrka *■ Detaljer Lunds domkyrka *■ Perspektiv av sex domkyrkor*

■ Oscar Fredriks kyrka i 
Göteborg

■ Orgelfasad till Tyska kyrkan,
Stockholm *r

■ Detaljer till Uppsala 
domkyrka *■ Detaljer till Allhelgona-
kyrkan *■ Detaljer till Lunds domkyrka *■ Detaljer till Skara domkyrka *■ Detaljer till fontänen 
Universitetshuset *

■ Oscar Fredriks kyrka i 
Göteborg detaljer *■ Detaljer till Uppsala 
domkyrka *■ Detaljer till Allhelgona-
kyrkan *■ Detaljer för Matteuskyrkan *■ Detaljer till Skara domkyrka *

OFFENTLIGT

■ Kungliga teaterns 
tillbyggnad

■ Riksdagshus och 
Riksbank I 

■ Sparreska palatset i 
Stockholm *r

PRIVAT

■ Lundbergs hus i Stockholm *r
■ Egeskovs slotts restaurering *■ Sörensens hus i Stockholm
■ Bulltoftas huvudbyggnad
■ Detaljer till Sörensens hus *■ Kalmar slotts restaurering *
■ Palmeska huset i Stockholm *■ Matsalsinredning för 
Egeskov *■ Detaljer och terrass till 
Sörensens hus *■ Detaljer för Håvanders hus *

■ Penningby slotts restaurering,
detaljer

■ Asks hus i Lund *

■ Perspektiv Egeskovs slott *

■ Eget sommarhus i 
Hamndalen *

1882

1883

1884

1885

1886

1887



BIOGRAFI

Kommitté för 
regeringshus i Kristiania

Slutar i Riksdagshus-
kommittén

Flyttar till Drottninggatan
73, Stockholm

Folke gift med Emma 
Humble 

Sune gift med Adel (Deli)
Becker

Uppvaktas med fotoalbum
på 65-årsdagen

Folkes hustru Emma 
avlider

Avgår som domkyrko -
arkitekt i Lund

»Något om mig sjelf«

Helgo Zettervall avlider 
17mars, 76 år gammal.
Han gravsätts på Norra
begravningsplatsen, Solna.

Hustrun Ida avlider 1921;
av barnen dör Sune 1918,
Lotten 1944 och Folke
1955, alla barnlösa.

KYRKOR

■ Skara domkyrka, ändr.försl. I
■ Detaljer för alla kyrkorna *
■ Detaljer för alla kyrkorna *
■ Detaljer för alla kyrkorna *
■ Detaljer för alla kyrkorna 
■ Detaljer för Oscar Fredriks
kyrka m.m. *

■ Detaljer för Oscar Fredriks
kyrka m.m. *■ Skara domkyrka, ändr.försl. II

■ Detaljer till Skara domkyrka *

■ Monument över Duncker i 
Umeå *

OFFENTLIGT

■ Riksdagshus och Riksbank
II, tävling

■ Riksdagshus och Riksbank
III och IV

■ Riksdagshus och 
Riksbank V

PRIVAT

1888

1889

1890

1891

1892

1893

1895

1896

1897

1901

1903

1907

Verkförteckning     XXXIII
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1:  Lidköping 1845.



Helgo Nicolaus Zettervall föddes den 21 november
1831 i Lidköping. Där växte han upp och bodde i
22 år, till 1853. Peter Zettervall, Helgo Zettervalls

far, var uppvuxen på Knapegården i Björsäters socken nära
Mariestad.1 Han var son till bonden och gästgivaren Lars
Svensson, vars förfäder varit bönder »hela raden bort« som
Helgo Zettervall senare skrev i sina självbiografiska anteck -
ningar.2 Peter Zettervall hade lärt till karduansmakare,
garvare av finare skinn. År 1828 hade han lämnat lands -
bygden och etablerat sig som garvarmästare med egen gård
i Lidköping. Han hade tagit sig namnet Zettervall och gift
sig med Maria Elisabeth Lagergren, dotter till en ganska
förmögen stor bonde, Nils Lagergren från Husaby.3 År 1831
föddes första barnet, Helgo Nicolaus, och 1834 det andra,
Petter Fredrik.4

Fadern lyckades inte etablera sitt garveri i den hårda
konkurrensen. Han var enligt sonen »ingen ekonom, en glad
garçon bland de sina, som godhjärtat gärna gick i borgen för
sina vänner, och förstod föga att rätta munnen efter mat -
säcken som det heter«.5 Samma år som Helgo föddes var
fadern tvungen att göra konkurs. Svärfadern Nils Lagergren
trädde in, sålde sina lantgårdar och köpte ut garvargården av
fordringsägarna. Där bodde de kvar i ett stort hushåll där
nu även morföräldrarna ingick.

Staden

Lidköping ligger vid Vänern i Västergötland, längst in i den
djupa sydgående Kinne viken.6 Vikens östra sida utgörs av
Kinnekulle och den västra av Kålland, den halvö som
nästan delar Vänern. Åt söder utbreder sig den stora bör -
diga Varaslätten, avvatt nad av ån Lidan som Lidköping är
anlagd kring. (1, 2)

Under medeltiden växte en handelsplats fram vid Lidans
östra strand, där vägen mellan Skara och biskopsslottet
Läckö på Kållands yttersta udde korsade ån. Lidköping,

Lidköping     5

2:  Lidköping före 1849. Teckning, troligtvis av L. W. Kylberg.



som växte stadigt, var den enda staden vid Vänern fram till
1580 då Karlstad och Mariestad grundades. 

År 1672 anlades på Lidans då obebyggda västra strand
det nya Lidköping, och hal vorna bands ihop av en träbro.
Dubbelstaden växte under 1700-talet till en centralort för
handel och hantverk. När Trollhätte kanal var klar år 1800
öppnades vattenvägen direkt till Göte borg. Stadens handels -
flotta växte till Vänerns största med ett sextiotal skutor.
Lidköping blev den stora utskeppnings hamnen och lag -
ringsplatsen för spannmål, särskilt för den lönande havre -
exporten till England som kulminerade på 1850-talet. Ett
trettiotal storköpmän svarade för uppköp från bönderna,
lagring och skepp ning till Göteborg. Göta kanal – västgöta -
delen var klar 1822 och östgötadelen tio år senare – påver -
kade inte direkt denna handel, men efter 1832 stod staden
i direkt båtförbindelse även med Östersjön.

År 1830 hade staden två tusen invånare, en livlig och
växande handel och var  regio nens hantverkscentrum med
cirka trettiofem olika hantverk samt några småin dustrier. 
I staden fanns ett litet borgerskap, hantverkarna och några
få mycket rika köpmän. Staden var i rikedom och växtkraft
jämnstark med grannstäderna Mariestad och Skara.

Lidköpings figuration var märkvärdig med sin uppdelning
i två olika delar kring Lidan. På västra sidan låg Nya staden:
1600-talsstaden med en strikt rutnätsplan, avlånga likfor -
miga kvarter och ett stort torg. Mitt på torget, ett av Sveriges
största, stod det praktfulla rådhuset av trä – en ditflyttad
jaktpaviljong. (3) Staden var anlagd av Läckös slottsherre
Magnus Gabriel de la Gardie som fått tillstånd att grunda en
stad inom sitt grevskap och funnit att denna plats invid den
redan etablerade staden Lidköping var bäst. Nya stadens
karak tär gavs av de stora köpmansgårdarnas herrgårds lik -
nande byggnader och de stora kvarterslånga spannmåls -
magasinen.

På östra sidan av Lidan låg Gamla staden, den medeltida
staden med slingrande gator och små torg, kyrka och skola.
Rader av hantverkargårdar, stugor och magasin kantade de

6 Utgångspunkter

3:  Lidköping, Nya stadens torg kring 1840. Litografi av E. F. Martin.



smala gatorna. Vattugränder ledde ner till älven, som ån
kallades. (4)

Detta var alltså Zettervalls uppväxtmiljö: en stad byggd
enligt två helt motsatta form principer – det långsamt fram -
vuxna och det i ett stycke planerade – en halva i medeltid
och en i renässans. De två principerna fungerade i Lid kö -
ping jämsides och bildade tillsammans en fungerande stad.

Zettervalls barndomshem, Garvaregården, låg i Gamla
staden.7 Han beskriver det så här: »Tomten hade ett två vå -
ningshus åt gatan, ett envånings inne på gården förutom
stall, ladugård m.m. Vi bodde i gathusets övre våning och
resten var uthyrt. En större och en mindre trädgård fanns,
där min moder älskade att vistas bland sina blommor.« Till
gården hörde också »stadsjordar och skogslotter […] med
ett litet husbehovsjordbruk, kreatursbete och vedbränsle. Vi
hade hästar, kor och åtskilliga andra husdjur.« Ingen fattig -
dom men sparsamhet präglade hemmet, skriver han. »Det
var ett enkelt gammaldags fromt och gudfruktigt hem vi
växte upp i.«8

Helgo Zettervall fick den skolgång som Lidköping kunde
erbjuda: privat småskola och appologistskola. Appologisten
var ett slags realskola, där man gick till femton års ålder:
rättstavning och räkning, lite tyska och lite geometri. Det
var en yrkesskola för handelns folk. Några fortsatta studier
var det inte tal om, då hade man behövt söka till Skara och
läroverket – och det ansågs inte vara nödvändigt eftersom
det var köpman han skulle bli. Zettervall blev för detta som
sextonåring satt i lära hos handelsmän, först i Lidköping,
sedan i Skövde och Mariestad. Han berättade senare hur
hopp löst det var, och hur oduglig, lat och ointresserad han
var. I Skövde trivdes han bäst; där hade han tid för läsning
och teckning. Han kom in i litterära umgänges kretsar i »det
mycket poe tiska Skövde«. 9 Morfadern ordnade till sist en
plats på en lantgård vid Hjo, Munke berg, där han skulle lära
jordbruk och läsa med husets barn, men det gick inte heller
bra. Zettervall har berättat att han ofta smet undan för att
drömma och läsa, alldeles ohågad till arbete. Han syntes
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alltid med en bok i fickan. På gårds vinden hade han funnit
en koffert med böcker och han minns att det bland dem
fanns arkitekturböcker: Handbok i Vignolas Ordningar,
troligen den lilla fickut gåvan från 1843, och Brochs Bygg -
nadslära, den norska läroboken från 1848. Det var Karl
Johanstidens läroböcker för empirens Bygg sverige.10

Lidköpings brand 1849

Den 23 maj 1849 på morgonen, då Zettervall var på Munke -
berg, får han bud om den fruktansvärda händelsen:
Lidköping brinner! Han tar sig genast hem och beskriver
den syn han möter: allt var förkolnat, med murstockarna
stickande upp ur ask hö garna. Hela staden ödelagd över en
natt. Ingen hade förolyckats men hela staden var borta. Mor för -
äldrarnas hus, föräldrahemmet, och alla grann tom terna var
»idel askhögar alltsammans«.11 Branden hade bara drabbat
Gamla staden, men gjort åtta hundra stadsbor hem lösa.

Redan efter en vecka fanns en ny stadsplan för åter -
uppbyggnaden. Samhället hade beredskap för att ta hand
om dessa situationer – i genomsnitt brann en stad om året.
Planen hade ritats i Stockholm av C. G. Mellbin. (5) Det var
en rutnätsplan med breda gator och planteringar som
frilade älvstranden. Kvarteren var indelade i fyra eller sex
tomter med plats för stadspalats vid gatan längs hamnen,
vid torget och vid kyrkan.

Efter branden utbröt en intensiv verksamhet. Överallt
byggdes det – hela staden var en byggarbetsplats. Helgo
Zettervall blev som sjuttonåring indragen i denna virvel. De
gamla tomterna skulle utväxlas mot nya. Morföräldrarna
och föräldrarna hade blivit tilldelade en tomt i den nya
stadsplanen, men bytte den mot ett jordstycke strax utanför
tullporten. Till bostaden satte Zettervall ihop ritningar. Det
nya föräldrahemmet blev på så vis det första hus att byggas
efter hans planer. Bygget påbörjades omedelbart, och huset
förblev föräldrarnas hem i fyrtio år. (6) Zettervall bidrog
under årens lopp med små tillbyggnader.12
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Ryktet spreds snart att en ritkunnig gick sysslolös, och
ganska snabbt fick Zettervall anställning på stadens största
handelskontor, hos Gustaf Lidbeck. Anställd för kontors -
göromål blev han mer och mer indragen i de byggnads -
frågor som det mesta kretsade kring. Zettervall ritade och
ledde byggarbetet för många av Lidbecks spannmålsmagasin
i staden. Det var enkla, långa timmerbyggnader med sadel -
tak: stolpverkskonstruktioner på höga hörnstenar. (7)
Utseende och konstruktion var väl inte föremål för diskus -
sion, det handlade mest om att organisera material och folk.
På kvällar och nätter ritade han fler magasin till alla som
behövde – staden led brist på både ritningar och bygg -
kunnigt folk.13

Den intensiva byggverksamheten attraherade kring -
resande arkitekter och ingenjörer; en krets byggfackmän
som likt cirkusartister reste från den ena brunna staden till
den andra och ritade fort och mycket. Zettervall kom in i
denna cirkel av, som han skriver, »stadens lejon«. I centrum
stod arkitekten och löjtnanten Hjalmar Wijnbladh, upplärd
vid Karlsborgs fästningsbygge och en byggnadsskola i
Berlin. Han hade anställt en mängd byggledare och ritare
för sina många entreprenader. Flera av dessa var tyskar,
bland andra byggmästaren Burchardt som ledde arbetet
med Gustaf Lidbecks eget hus – det stora träslottet vid
Lidan. Det var en tvåvånig empirebyggnad med rik träut -
smyckning.14 (8)

Burchardt tog sig särskilt an Zettervall, visade honom
böcker och instruerade i ritning. Zettervall blev snart satt
att direkt under Lidbeck rita detaljer och utveckla planerna.
Det var i dessa kretsar han grundlade sina kunskaper om
arkitektyrket. Dessa år åtog han sig också många egna små
uppdrag vid sidan om: »åtskilliga byggnader, portaler,
listverk m.m.«, minns han.15

Mot slutet av 1852 kom han att träffa en svensk arkitekt,
Folke Birger Oppman, som hade gått på Konstakademiens
byggnadsskola i Stockholm och sedan öppnat arki tekt -
praktik i Mariestad. Med Oppman gick arbetet så bra att
Zettervall kunde sluta sin anställning hos Lidbeck för att
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hjälpa honom på heltid. Oppman hade ansvaret för åter -
uppbyggnaden av Lidköpings kyrka som hade skadats svårt
i branden. Tornet hade rasat och krossat västra mittvalvet,
murarna stod kvar men allt trä hade brunnit. Wijnbladh
hade gjort en återuppbyggnadsplan och åtagit sig bygg -
entreprenaden, men räknat fel och tvingats till konkurs och
landsflykt, och därefter hade Oppman tagit över. Som
Oppmans elev blir Zettervall mer och mer engagerad i
bygget, särskilt i ledningen av själva byggarbetena.16

Koleran 1853

Fyra år efter den stora branden, som var fyra år av intensivt
byggande, hade staden äntligen börjat fungera med sin nya
stadsplan. Många påkostade byggnader hade uppförts: ljusa
putsade en- och tvåvåningshus med klassicistiskt enkla voly -
 mer, oftast med valmade tak med flack lutning. Det hade
varit fyra år av hektisk nybyggar stämning, men knappt hade
lugnet inträtt förrän Lidköping drabbades av en ny katastrof.

I oktober och november 1853 härjade koleran Lid kö -
ping. Under två månader dog 171 av stadens 2 700 invå -
nare, bland dem stadens båda läkare och Gustaf Lidbeck,
som var ordförande i fattigvårdsstyrelsen. Koleran svepte
fram mellan Sveriges städer – de som kunde flyttade. Opp -
man flydde hals över huvud till Mariestad och lämnade
arbetet med kyrkan innan den var klar. Zettervall blev
anmodad att ta över ledningen. 

Lidköpings kyrka hade grundlagts vid medeltidens slut,
men bygget hade inte avslu tats förrän under 1600-talets sista
år. Ett blixtnedslag 1794 skadade kyrkan svårt, men efter
återuppbyggnad kunde kyrkan återinvigas 1834 med en ny
hög spira och nya ytter tak. Allt detta raserades vid den stora
branden 1849. Vid återuppbyggnaden följdes Wijn bladhs
ritningar som inbegrep nya valv, en ny takkonstruktion och
ett nytt torn med spira. Kyrkan försågs också med nya
fönster och ny inredning. (9) Zettervall samman fattade sitt
arbete: »allt gick förträffligt, trots kolerans härjningar runt
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omkring mig och bland arbetspersonalen. Ingen dag utan
att någon saknades, men jag fick andra i stället.«17

Det finns inga bevarade ritningar från Zettervalls första
Lidköpingsår, men han hade ritat både timmerbyggnader
och stadsgårdar med mycket inredning och detaljer, han
hade fått varierad praktik och lett arbetena vid en kyrko -
restaurering. Han visste vad arkitektyrket innebar, och han
visste hur man skulle göra för att bli arkitekt – han var inte
orolig för sin förmåga. Zettervall beskriver sig själv vid
denna tid som en umgän ges människa; glad, dansande och
med stor vänkrets.

Efter dessa erfarenheter var Helgo Zettervall fast besluten
att bli arkitekt. På hösten 1853 sökte han upp Gunnar
Wennerberg, Väster götlands mest uppburne kultur person,
som då var lektor i Skara, för att få ett introduktionsbrev.
Zettervall visste säkert att Wennerberg var god vän med
professorn vid Konstakademiens byggnadsskola i Stock -
holm, Fredrik Wilhelm Scholander. Helgo Zettervall var väl
rustad för studierna, i fyra år hade han levt i en hektisk
byggvärld.18
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NOTER: LIDKÖPING

Peter (Per) Zettervall, född Larsson (1802–1874): Helgo
Zettervalls far, garvare i Lidköping.
Helgo Zettervall: Något om mig sjelf. Självbiografiska anteckningar,
manuskript 1903, utgiven 1981. I fortsättningen refererad till som
Något om mig sjelf, s. 12.
Maria Elisabeth Zettervall, född Lagergren (1808–1890): Helgo
Zettervalls mor.
Petter (Per) Fredrik Zettervall (1834–1898): Helgo Zettervalls
bror, handlande i Lidköping.
Något om mig sjelf, s. 12.
Lidköpings historia är väl beskriven i litteraturen. Nils J.
Holmberg: Lidköpings historia till 1860, 1946. Johan Alén:
Lidköpings kommunala historia från mitten av 1800-talet till
nuvarande tid, 1951. Tidernas Lidköping. Staden och bygden. 
En bok om kulturmiljöer i Lidköping, 1991. Mellan bronssköld och
JAS-plan. Glimtar av Lidköpingsbygdens historia. Lidköpings stads
550-årsjubileum den 16 juni 1996, red. Erik Holmström, 1996. 
Tomten 54 3/8.
Något om mig sjelf, s. 13.
Något om mig sjelf, s. 14.
Något om mig sjelf, s. 16.
Något om mig sjelf, s. 17.
Huset låg vid nuvarande Zettervallsgatan och revs kring 1940 för
att ge plats åt nya flerbostadshus. Något om mig sjelf, s. 20.
Något om mig sjelf, s. 19. Gustaf Adolph Lidbeck (1796-1853):
grosshandlare.
Olof Claes Hjalmar Wijnbladh (1819–1862 eller 1867): arkitekt
och byggnadsentreprenör; 1840 konduktör och 1842–1848
underlöjtnant i ingenjörskåren, 1844–1846 byggnadsskola Berlin.
Medhjälpare till Johan af Kleen vid bygget av Karlsborgs fästning
och vid planeringen av museibyggnaden i Stockholm åren kring
1848. Under 1850-talets första år verksam i Västergötland där
han anlitade tyska arkitekter och ingenjörer för sina många
entreprenader. Tvingas i landsflykt efter felkalkyler och avlider i
West Hoboken, New Jersey, USA. Verk: ombyggnad av
Lidköpings kyrka, byggnader för handlande Bergquist i
Lidköping. Bror till Fridolf Wijnbladh (1826–1872): stadsarkitekt
i Örebro, där han bland annat ritat stadshuset. 
Om den tyske arkitekten Burchardt, Zettervalls förste lärare, har
inga upplysningar stått att finna. Burchardt var enligt Zettervall
en skicklig ritare. Lidbecks hus finns kvar vid Gamla stadens torg
och inrymmer idag kommunens konsthall.
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Något om mig sjelf, s. 20.
Folke Birger Oppman (1818–1876): arkitekt och byggnadsentre -
prenör, avslutade Konstakademiens lägre byggnadsskola 1849,
egen arkitektverksamhet i Mariestad och Jönköping. Son till
bygg- och murmästare Georg Folke Oppman. Verk: fattig -
arbetshuset i Lidköping 1842, stadshus och stadshotell i Västervik
1849, ombyggnad av Lidköpings kyrka (ark. Wijnbladh) 1852,
Lidköpings skola 1853, Ryholms herrgård (ark. Edelsvärd) 1854,
Mariestads kyrkas restaurering 1855, Stora hotellet i Jönköping
1855, Östra Storgatan 5 i Jönköping 1855, Paulinska huset i
Jönköping 1855, stadshus i Sundsvall 1865. 
Något om mig sjelf, s. 22.
Något om mig sjelf, s. 24.  Gunnar Wennerberg (1817-1901):
författare, lekor i filosofi, statsråd.
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10:  Stockholm 1853. Karta av C. F. Ström.



Zettervall anlände med ångbåt till Stockholm i
november 1853; han skulle komma att bo där till
1860. Stockholm var 1853 en stad i förvandling.

Folkmängden, som varit i det närmaste konstant under
1800-talets första hälft, ökade drastiskt vid sekelmitten. Alla
samhällsfält utvecklades intensivt: ekonomiskt, po li tiskt,
tekniskt och intellektuellt. 

Handel och administration var koncentrerad till Staden
mellan broarna, kallad »den egentliga staden«. Bebyggelsen
på malmarna bestod mest av två- och trevåningshus med
stora öppna gårdar, men vid stränderna och längs huvud -
stråken fanns högre hus: där började de första institu tio -
nerna få fäste. (10, 11) Stadens absoluta centrum var slottet
där Oscar I residerade. De gamla bördsmönstren höll på att
ersättas av en borgerlig kultur med egna institutioner.
Stånds riksdag och skråväsende var i upplösning, nya kom -
munallagar var på väg. Stockholm var i stora stycken en
garnisonsstad där militär standard och metod var norm. Det
militära systemet hade banat väg för en ny ordning präglad
av rationalitet och effektivitet.1

Sedan 1830-talet hade larmsignalerna om stadens hygie -
niska standard kommit tätt: koleraepidemier, förore nat
vatten, hög barnadödlighet, usla bostäder. Statistiken kunde
visa att Stockholm var lågt utvecklad i jämförelse med
jämnstora städer. Under 1840-talet togs en rad initiativ till
kommunaltekniska förbättringar, och under 1850-talet
kunde man börja se resultat: utbyggt vattenledningssystem,
gasverk vid Klara sjö för belysning och telegraflinje till
Malmö. Järnvägsdragningarna diskuterades intensivt. Det
stora just avslutade Göta kanalbygget hade lärt upp en
kader av ingenjörer som kunde utföra dessa arbeten. Detta
var ingenjörernas epok.

Det mest omfattande av dessa tekniska arbeten var just
avslutat då Zettervall anlände 1853: regleringen och sten -
sättningen av stadens kajer. Det var ett arbete som pågått i
decennier vid Skepps bron, Kornhamnstorg, Riddarholmen

Stockholm     17

11: Stockholm, inloppet från öster. Oljemålning av C. A. Rothstén 1855. 

12: Stockholm, Oscar I avtäcker Karl XIV Johans staty vid Slussen.
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och Strömmen. Men det största arbetet gällde Slussen, där
nya kanaler och ett nytt slussmaskineri hade konstruerats
och byggts. (12) Mitt i denna tekniska anläggning hade ett
nytt torg skapats – Karl Johans torg – och i dess mitt
placerades en monumental ryttarstaty av Karl XIV Johan,
avliden 1844, som invigdes i november 1854. Den sex meter
höga statyn, på en sockel av carraramarmor, hade model -
lerats av skulptören Bengt Erland Fogelberg och gjutits i
Berlin. 

Kajbyggena påverkade också de norra slottsomgiv -
ningarna: Norrbros landfästen blev slutgiltigt reglerade.
Helgeandsholmens gytter avskärmades sedan 1830-talet av
den basarlänga som Axel Nyström ritat, och vid Gustav
Adolfs Torg invigdes Hotell  Rydberg 1853 efter ritningar av
Albert Törnqvist.2 (13) Norrbro var ännu den enda förbin -
delsen mellan norr och söder, men 1848 antogs förslaget till
en ny järnbro, ritad av  Georg Chiewitz.3 Den platsbildning
som tydligast visade tidens ideal var Brunkebergs  torg. Det
trekantiga torgets plan gavs av de gamla gatusträckningarna.
Brunkebergs hotellet i fonden, ritat av Axel Nyström 1842,
var länge stadens största privathus. (14) Åren kring 1850
byggdes här fyra- och femvåningshus mot torgets andra
sidor, bland annat det Folckerska huset, efter ritningar av
Chiewitz, och av Johan Fredrik Åbom.4 Byggnader nas fasa -
der är grunt artikulerade, nästan ytdekorerade: en utveckling
av empi rens nyktert välproportionerade murverkshus.

Under 1840-talet byggdes i genomsnitt åtta hus per år i
Stock holm, under 1850-talet i genomsnitt fyrtio. Nya stads -
planer upprättades nu för bebyggelsen på malmarna, främst
längs huvudstråken på norr och söder. Nästan alla dessa
bostadshus ritades av byggmästare inom en stabil typ -
bildning. Då arkitekter i sällsynta fall anlitas är det mest för
fasaderna i de viktigaste lägena. 

Under Zettervalls år i Stockholm var Åbom, Albert Törn -
quist och bröderna John och Ludwig Hawerman de mest
produktiva arkitekterna.5 Åbom ritade Södra  Teatern,
Dramatiska teatern och Nya Elementarskolan. Stora insti -
tutionsbyggnader  uppfördes i stadens utkanter: Konrads -
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13:  Stockholm, Gustav Adolfs Torg från Helgeandsholmen. Akvarell av
A. Törnqvist 1850-talet.

14: Stockholm, Brunkebergstorg. Teckning kring 1855. Okänd konstnär.



bergs hospital i Rålambshov av Törn quist och Manillaskolan
på Djurgården av Ludwig Hawerman. Det är svårt att hitta
individuella särdrag i dessa arkitekters verk. Mer tekniskt
inriktad var Chiewitz och ännu mer Edelsvärd som ritade
järnvägens byggnader.6

För att beskriva arkitekturströmningarna under de år
Zetter vall påbörjar sina studier ska vi närmre studera tre
Stockholmsbyggnader och deras arkitekter: Kastellet och
Fredrik Blom, ranns aknings häktet och Axel Nyström samt
det Barclayska huset och Fredrik Wilhelm Scho lander.7

Dessa tre byggnader var nyligen uppförda då  Zettervall
anlände till Stockholm.

Stockholms kastell och Fredrik Blom

Det tegelröda kastellet som sedan 1849 krönt Kastellholmen
var en symbolbyggnad vid Stockholms inlopp: vi ser den
också återgiven på målningen av Stockholm från öster. (11,
15) Kastellet skulle ingå i Stockholms försvar och chefen för
ingenjörskåren, överste Carl Meijer, hade gjort första skis -
sen som ersättning för ett nedbrunnet kastell. De slutgiltiga
ritningarna gjordes av Fredrik Blom, som ändrade material,
proportioner och detaljer.8 Blom gjorde en romantisk borg
högst uppe på klippan: ett runt centraltorn med rött yttegel
och krenelerade murar av täljsten på en hög sockel av
gråsten. Till tornet anslöt två flyglar med plana tak och ett
smalt trapptorn. Redan tidigare hade Blom med muren och
portarna runt Galärparken visat att han kunde svara på den
 gotikvurm som hovet utvecklat. Kastellet är en caprice, ett
undantag från det vardagliga. Med sin medeltidsinfluerade,
berättande arkitektur kan den också sättas i samband med
den fortifikativa traditionen. Formen berättar om byggna -
dens funktion. Då Blom ritade kastellet var han 67 år, det
kom att bli en av hans sista byggnader. 

Fredrik Blom (1781–1853) var den ledande gestalten i
svensk arki tektur under 1810-, 20- och 30-talen.9 (16) Han
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per so nifierar den byggnadsinriktade, sakliga svenska em -
piren som härskade fram till 1840-talet: byggnader som
med enkla fasta volymer, noggrant proportionerade med
symmetri och nedtonad dekor, som kan inne hålla rikt
detaljerade och associativt laddade interiörer. De enkla
volymerna får ofta sitt värde av de interiörer de rymmer och
de landskap de figurerar. I Bloms byggnader finns också
konstruktiva uppfinningar och produktionstekniska ex peri -
ment. Fredrik Blom var Karl Johans arkitekt: han var mili tär,
överste i flottans mekaniska corps, chef för bygg nads -
 departementet vid Stockholms örlogsstation, men kom även
att bekläda de  högsta civila byggämbetena. Han var vice
 preses för Konst akademien och professor i byggnads konst,
han var tillförordnad överintendent 1836–1844. Fredrik
Blom hade ritat den genomgripande ombygg naden av
Akademiens byggnad på Fredsgatan. Skolan hade därmed
fått ändamålsenliga lokaler. (30)

I Bloms anda verkade under 1840-talet arkitekterna
C. G. Blom-Carlsson och Johan Fredrik Åbom, men Bloms
egentlige arvtagare var Pehr Johan Ekman.10 Han hade ritat
Börsbyggnaden i Göteborg, samtidigt som han under 1850-
talet var i full färd med att bygga fabriker för de monte rings -
färdiga småhus han konstruerat efter Bloms idéer. Empirens
formuppfattning blev basen för den handfasta byggmästar -
arkitektur som kom att prägla svenskt byggande in på 1860-
talet.

Bloms tekniska fördomsfrihet och experiment med
konstruktioner, parat med de klara välproportionerade
klassiska volymerna kan ses som en motsats till den dröm
om en talande, föreställande och rik arkitektur som bryter
fram under 1840-talet. Med Kastellet ser vi att Blom inte var
främmande för dessa tendenser. Det är som om den este -
tiska attityd som arbetats upp inför interiörerna nu också
fick gälla utsidan. 

Fredrik Blom avled 1853, samma år som Zettervall på -
började sina studier vid Konstakademien.
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Rannsakningshäktet och Axel Nyström

Vid Riddarfjärden, bredvid och sammanlänkat med det
gamla rådhuset i Bondeska palatset, invigdes den 1 augusti
1852 Stock holms stads nya rannsakningshäkte. (17) Bygg -
na den var tekniskt mycket avancerad. Det var en byggnad
på spetsen av tidens kunnande, ritad av Axel Nyström,
Stock holms stadsarkitekt.

Planen baserades på det grundmått som gavs av den
enskilda cellen, 3x1,8 meter, med plats för brits och häng -
matta. Cellerna var lagda i en kvadrat kring en inre gård.
Utanför denna kub reste sig en fristående mur i hela husets
höjd och i det fria mellanrummet löpte lätt inspekterbara
loftgångar. (18, 19) Byggnaden hade centralvärme med
 cirkulerande varmvatten i golvslingor, vattenspolnings -
avträden med vattenlås och ett från  luftssystem med upp -
värmda kanaler. Det var säkerhetskraven som drivit fram
dessa nya tekniska lösningar. Det är samma principer som
först femtio år senare blev standard i bostadshusen.

Inför projektet hade Nyström rest i Tyskland och
Frankrike, men det var från England, och främst från
Penton villefängelset i London, som idéerna hämtades. Men
alla tekniska lösningar konstruerades av Nyström och till -
ver kades i Sverige. Till sitt biträde hade Nyström arkitektur -
eleven Emil Langlet som ledare för bygget. Langlet blev
med detta krävande bygge direkt insatt i tidens mest avan -
cerade tekniska uppfinningar, ett intresse han kom att
utveckla med åren.11

Rannsakningshäktet bildade därmed en funktionell
enhet med de domstolslokaler som sedan länge funnits i det
Bondeska palatset. Läget nära slottet, granne med 1600-
talspalatset och med en fasad mot Mälaren, var krävande.
Både för rymningssäkerheten och för att slippa många små
fönstergluggar i fasad föreslog Nyström den yttre fasaden
frikopplad från byggnadens egentliga stomme. Den yttre
fasadskivan kunde då behan dlas fritt. Byggnaden har givits
en egen karaktär med en kraftfull rusticering och åttkantiga
hörntorn. (20) Om exteri ören skrev Nyström i sin beskriv -
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18: A. Nyström. Stockholms stads rannsakningshäkte. 
Situationsplan 1847.

19: A. Nyström. Stockholms stads rannsakningshäkte. 
Sektion 1847.



ning av förslaget: »För byggnadens yttre har blivit vald en
stark och allvarlig ehuru ej dyster eller nedslående karaktär,
som närmar sig den florentinska medeltids stilen«.12

Byggnaden vill berätta något om sitt innehåll och sin
betydelse – men inte bokstavligt. Arki tekten såg som sin
uppgift att tolka både platsens och ända målets krav: att
försöka träffa ett »allvar« utan »dysterhet«. 

Trots att Nyström inte var mer än femtio då han ritade
fängelset kom det ändå att bli hans sista byggnad. Han
ägnade sedan all kraft åt sina andra uppdrag som chef för
både rikets och stadens byggenskap. 

Axel Nyström (1793–1868) hade haft Olof Tempelman
som lärare på Akademien och fortsatt sina studier i Paris.13

(21) Från Paris hade han skrivit hem att alla stilar prakti -
sera  des – utom den som han var fostrad i. Med intellektuellt
allvar hade han rest i Tyskland och tagit emot romantiken
med öppet sinne. Han översatte texter av den tyske filosofen
Schlegel och lät pub licera dem i Sverige.14 Nyström kom
därmed att visa vägen från klassiska till romantiska ideal.
Hans viktigaste verk är den första ombyggnaden av Lunds
dom kyrka och Biskops huset där, Lejonbackens ordnande
och basaren längs Norr bro, Brunkebergs hotellet och in -
redningar på Stock holms slott, främst Vita havet. Under
1830-talet innehade han nästan alla Sveriges höga arkitekt -
poster: slottsarkitekt, stadsarkitekt i Stockholm, intendent
vid Överinten dents ämbetet, professor på Konstakademien
och reformator av arkitektutbildningen. Nyström, som var
väl insatt i europeiska förhållanden, blev den som förde de
nya strömningarna till Sverige. Han var fast besluten att föra
upp den svenska civila arkitekturen till europeisk nivå.
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21: A. Nyström. Fotografi kring 1860. 

20:  A. Nyström. Stockholms stads rannsakningshäkte. 
Fasad mot Riddarfjärden 1847. 



Nationalmuseum,Barclayska huset och Fredrik
Wilhelm Scholander

Mitt emot slottet, på Blasieholmen, var 1853 bygget av
National museum, eller Museum som det då ännu kallades,
i full gång. (22) Denna byggnad var den största och mest
påkostade som byggts i Stockholm efter slottet, dessutom
för ett prestigeladdat program: för verksamheter som skulle
flyttas från slottet. Turerna kring detta viktiga bygge hade
varit många. Redan som elev vid byggnadsskolan under
1840-talet hade Fredrik Wilhelm Scholander gjort skiss -
förslag.15 (23, 24) Men förslagen möttes med misstro från
kungen och hans militära rådgivare.

Två medlemmar av byggnadskommittén, ingenjörs -
officerarna Johan af Kleen och Hjalmar Wijnbladh, pre  sen -
terade egna alternativförslag och inkallade utländsk sak -
kunskap. Valet föll på den tyske arkitekten Friedrich August
Stüler som ritat det då nästan färdigbyggda Neues Museum
i Berlin. Stüler gör ett helt nytt förslag, som stad fästs 1849.
Bygget påbörjas omedelbart med Kleen som bygg nadschef,
biträdd av tyska arkitekter för artistiska och tekniska frå -
gor.16 Detta stora bygge i stadens centrum präglade hela
1850-talets slotts omgivning. Först 1866 stod huset klart och
inflyttat.

Hanteringen av Nationalmuseum var ett nederlag för
Överintendentsämbetet, kungens civila byggnadsinstitution.
Det var ett misstroende mot de inhemska arkitek ternas
förmåga att klara ett stort byggföretag. Detta nederlag är en
av anledningarna till den genomgripande reformen av
arkitektutbildningen och arkitektyrket i slutet av 1840-talet.

Efter att ha ritat några hyreshus fick Scholander sitt
verkliga genombrott som arkitekt i Stockholm med det
Barclayska huset. (25, 26) Det var ett tvåvånigt privatpalats
vid Kungs  trädgården som han ritade 1856.17 Byggnaden
inne höll en bostadsvåning med rum i fil längs  torget. Det
hade sin entré från en gårdspassage från sidogatan. Bygg -
naden var fullstän digt genomritad både i det yttre och inre.
I detalj  behandling, omfattningar, listverk och dekor former
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23: F. W. Scholander. Nationalmuseum, första förslaget. Sektion 1843.

22: F. A. Stüler. Nationalmuseum under byggnad. Fotografi 1861.

24: F. W. Scholander. Nationalmuseum, andra förslaget. Modell 1847.



möter vi en ny upp fattning med djupt modellerade och
muskulösa volymer. Dekor formerna är individuellt fram -
tagna för just denna  byggnad: som en anspelning på ägarens
skotska ur sprung har exempelvis tisteln legat till grund för
 dekor programmet. (27)

Scholanders byggnader är svåra att tidsbestämma. De har
en sammanhållen fasthet som står i kontrast till samtidens
normalt tunna och lätta formideal. Med det Barclayska huset
har Scho lander angivit en nivå för den arkitektritade, från
helhet till detalj totalkontrollerade byggnaden.

Fredrik Wilhelm Scholander (1818–1881) var trettiofem
år gammal när Zettervall anlände till Stockholm. (28)
Scholander hade varit elev till Blom på Konstakademien
och vunnit det stora resestipendiet. Det första National -
museiförslaget hade han ritat under sin Paris vistelse.
Scholander hade hjälpts fram av sin morbror Axel Nyström,
som gjort honom till sin efterträdare både som professor
vid Konst akademiens byggnadsskola och som intendent vid
Överintendents ämbetet. Scholander kom att inneha båda
dessa nyckelroller under trettio år, och hans inflytande över
Arki tek tur sverige är svårt att överskatta. 

Parallellt med sina offentliga åtaganden fortsatte 
Scho lander att rita under de  kommande årtiondena: i
Stockholm bland annat Stora synagogan vid Kungsträd -
gården,  Ladu gårds lands  teatern och Tekno logiska institutet.
Han genomförde stora inrednings arbeten på Stockholms
slott, bland annat Spegelsalen och Viktoriasalongen. Han
hade också många uppdrag i landet, som läroverken i Visby
och Uppsala samt många kyrkor.

I Scholanders arkitektur möter vi en helhetsuppfattning,
där varje byggnad är en unik sammanvägning av konstnär -
liga beslut, från volym till dekor. Scholanders förmåga att
tala om arkitekturens kvalitéer och hans öppenhet för
nyskapande på denna grund gav honom ett inflytande som
egentligen varade hela 1800-talet ut. Scholander och 
Zetter vall kom med tiden att få en komplicerad relation
som vi ska återkomma till.
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25: F. W. Scholander. Barclayska huset, Stockholm. Fotografi före 1915.

26: F. W. Scholander. Barclayska huset, Stockholm, portgång och
vestibul. Fotografi före 1915.



Fredrik Bloms sista byggnader visar att han var öppen för
en romantisk och berättande arkitektur. Men det var Axel
Nyström som på allvar introducerade de nya ström ning -
arna i Sverige, både genom sina egna arbeten och sin
teoretiska beläsenhet. Som  organisatör och debattör öpp -
nade han vägen för de unga och främst för sin skydds ling
och systerson Scholander. 

Vi har försökt ge en bild av den stockholmska arki tek tur -
miljön vid tiden för Zettervalls ankomst till staden genom
att peka på tre viktiga byggnader och deras arkitekter. I
Stockholm fanns också tre viktiga institutioner som måste
nämnas för att komplettera bilden: Över inten dents ämbetet,
arkitektutbildningarna och Byggnads före ningen.

Överintendentsämbetet

Överintendentsämbetet var statens ämbetsverk för rikets
byggen skap.18 Sprunget ur Tessins stora slottsbygge hade
ämbetet stegvis utvidgats till att ansvara för tillsynen av
merparten av det offentliga byggandet: kyrkor, förvaltnings -
byggnader, läroverk och skolor. Ämbetet an sva  rade också
för Museum och Husgerådskammaren. Högste  chefen,
överintendenten, var under 1800-talet sällan arkitekt utan
hämtades oftast från ämbetsmannakretsen: 1844–1858 var
det Gustaf Anckar svärd och 1858–1864 Gustaf Söderberg.
Överintendentsämbetets största avdelning var den som
ansvarade för kronans befintliga och planerade byggnader.
Föreståndaren var alltid arkitekt och hade titeln »förste
intendent för tekniska ärenden«. Axel Nyström hade
tjänsten 1848–1864 och efter honom Fredrik Wilhelm
Scholander 1864–1880. Under förste intendenten fanns två
intendenter med ansvar för kronans hus i Stockholm
respektive landsorten. Kring 1850 innehades dessa poster av
bröderna John och Ludwig Hawerman, Blom-Carlsson och
Åbom. (29) Alla dessa arkitekter möter vi också som lärare
på Konst    aka demiens byggnadsskola. Denna personalunion
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27: F. W. Scholander. Barclayska huset, Stockholm, detalj. Fotografi före
1915.

28: F. W. Scholander. Fotografi kring 1850. 



berodde på att både ämbetet och Akademien hade ett
gemensamt ursprung i det stora slottsbygget. Arkitekterna
med examen från Akademien blev automatiskt inskrivna vid
Överintendentsämbetet som »arkitekter utom stat«, eller
»konduktörer« som titeln ursprungligen var. Arbets upp -
 gifterna var främst granskning av inkomna förslag samt
utredningar av nya uppdrag som fördelades mellan de till
ämbetet knutna arkitekterna, antingen som ett direkt före -
läggande eller i form av interna tävlingar.

Några statliga verk hade egna byggnadsavdelningar med
egna arkitekter: Serafimerordensgillet för sjukhusen, Fång -
vårds  styr elsen för fängelserna och Järnvägsstyrelsen för
stationshusen. Läroverks byggandet, som då var statligt, sor -
te rade dock under Överintendentsämbetet. 

Nästan alla ämbetets arkitekter hade sin verksamhet i
Stock holm. De statliga byggnads ärendena i landsorten tjä -
nade ofta som plattform för fler uppdrag på orten, och på så
vis blev Stockholmsdominansen stor. Men det var inget krav
att bo i Stockholm, så bodde exempelvis Langlet i Väster -
götland och Edelsvärd i Göteborg.

Arkitektutbildningarna

Fram till 1846, då näringsfriheten infördes, hade medlem -
marna i Murmästareämbetet ensamma haft rätt att uppföra
byggnader i Stockholm. Detta skrå, med rötter i  medel -
tiden, skulle också ansvara för murmästarnas utbildning.
Den traditionella och individuella utbildningen från
mästare till lärling hade i början av 1800-talet nästan helt
överlåtits på Konstakademiens lägre byggnads skola. Under
vinterhalvåret gavs teoretisk undervisning medan den
praktiska träningen skedde på byggen under sommar halv -
året. Fram till mitten av 1800-talet fanns tjugotalet mur -
mästare i Stock holm som på detta vis fått sin utbildning i
arkitekturens grunder, byggnadsteknik och  ritteknik. De
blivande byggarna utbild ades alltså på samma skola som
arkitekterna.19
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30: Konstakademien efter Fredrik Bloms ombyggnad 1847. Fotografi
1880-talet.

29:  Sammanträde på Överintendentsämbetet. Arkitekterna J. F. Åbom,
Albert Törnqvist, sekreteraren A. Ekmarck, E. von Rothstein och L.
Hawerman. Teckning av Fritz von Dardel. 



Vid hanteringen av det stora museibygget blev problemet
akut. Byggnadsskolan organiserades om från grunden 1847
och fick helt nya arbetsformer i nya lokaler. (30) Det var
Axel Nyström som hade formulerat och genomfört planen,
och installerat Scholander som föreståndare. Vi ska ägna
hela nästa kapitel åt att beskriva denna skola och Helgo
Zetter valls väg genom den.

Stockholms Byggnadsförening och dess
tidskrift

Efter skråväsendets upphävande och näringsfrihetens in -
förande bildades 1848 Stockholms Byggnadsförening.
Initiativtagare var byggmästaren E. A. Grandinsson tillsam -
mans med arkitekterna Chiewitz, Hawerman och Åbom.
Syftet var, som det hette, att stärka samhörighetskänslan
mellan arkitekter, ingenjörer och byggmästare genom att
anordna möten kring aktuella frågor, bygga upp ett  bib -
lio tek och ge ut publika tioner. Med början 1850 ger
föreningen ut Sveriges första arkitektur- och byggfack -
tidskrift: Tid skrift för praktisk byggnadskonst och mekanik
m.m. Redaktörer var arkitekterna  Chiewitz och Edelsvärd
samt järnvägsingenjören von Rosen. Efter några års uppe -
håll i utgivningen återkom den 1859 under namnet Tidskrift
för byggnadskonst och  ingeniör  vetenskap. Tidskriften inne -
höll projektredovisningar, nya tekniska rön och diskussio -
ner om samhällets byggnadsfrågor.23 I utlandet fanns vid
denna tid många tidskrifter med samma ambitioner.

I Göteborg hade Chalmers slöjdskola en ställning som
liknade Konstakademiens lägre skola, en grundutbildning
för byggmästare. Här hade exempelvis Emil Langlet  på -
börjat sina studier innan han slutförde sin utbildning i
Stockholm. 

En parallell och helt fristående byggutbildning gavs vid
arméns och flottans läroverk och hade vuxit fram ur främst
artilleriets och skeppsbyggeriets behov av ingenjörer. Högre
artilleriläroverket vid Marieberg i Stockholm hade bildats
1818: där gavs utbildning i tek nik, väg- och vattenbygg nads -
konst, befästningskonst och husbyg gnad.20 Lärare i husbygg -
nads konst var Carl Stål och efter honom, 1844–1866, Fredrik
Wilhelm Leijon ancker.21 Officerarna inom fortifi kationen
och ingenjörskåren var inordnade i den militära hierarkin
men kunde också åta sig civila uppdrag, både privat och inom
den statliga Väg- och vattenbyggnadskåren. Flot tans meka -
niska kår hade sin Mekaniska skola i Karlskrona; Fredrik
Blom var dess direktör från 1811, men därifrån skickades
också elever till Marieberg. Betydelsen av de militära sko -
lorna för arkitekturen ska inte överdrivas: det var ganska få
av deras elever som kom att ägna sig åt hus byggnad.

Det tidiga 1800-talets stora byggföretag – Göta kanal -
bygget och Karlsborgs fästning – kom däremot att fungera
som viktiga lärosäten för utveckling av byggnadsteknik och
byggledning. Arkitekterna Blom, Edelsvärd, Kleen och
bröderna Wijnbladh samt byggingenjörerna Beijer, Stål och
Leijonancker kom alla från den sfären.

Ett stort antal arkitekter saknade formell arkitekt -
utbildning. Många startade i de allmänna kadettskolorna,
sökte sig till fortifikationen där de fick praktik och kom -
pletterade sedan med självstudier samt kurser och resor i
utlandet. Edelsvärd hade rest i Tyskland, von Gegerfelt och
Kumlien hade tyska utbildningar. Några få, som Brunius och
Löfven skiöld, var helt självlärda.22

Byggnadsskolan vid Konstakademien i Stockholm var,
som vi sett, under 1800-talets första hälft delvis samordnad
med murmästarnas utbildning, men mot sekelmitten kunde
inte skolan hålla jämna steg med den tekniska utvecklingen.
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NOTER: STOCKHOLM

Stockholms byggnadshistoria vid sekelmitten finns bland annat
beskriven i följande verk: Georg Hesselman: Från skråhantverk
till byggnadsindustri. Om husbyggen i Stockholm 1840–1940,
1945. Birgit Gejvall-Seger: 1800-talets stockholmsbostad. En studie
över den borgerliga bostadens planlösning i hyreshusen, 1954.
Ingemar Johansson: Stor-Stockholms bebyggelsehistoria.
Markpolitik, planering och byggande under sju sekel, 1987. 
Per Axel Nyström (1793–1868): arkitekt, 1836 professor vid
Konstakademien, 1838 stadsarkitekt i Stockholm, 1862 intendent
vid Överintendentsämbetet. Se Thomas Lejdegård: På många
stolar. Axel Nyström som arkitekt och kulturbyråkrat, Diss., 2009.
Sten Lundwall: Generationsväxlingen inom romantikens
klassicism, Diss., 1960. Se även Johan Mårtelius: »Den parisiska
länken. Axel Nyström vid École des Beaux-Arts 1819–1821«,
Bebyggelsehistorisk tidskrift, 17–18, 1989. Henrik Albert
Törnqvist (1819–1898): arkitekt, 1846 Konstakademien, 1846–
1851 stipendieresa, 1860 vice professor vid Konstakademien.
Verk: Konradsbergs hospital, Hotell Rydberg, Djurgårds teatern,
alla i Stockholm, samt sjukhuset i Uppsala. 
Det dröjde dock till 1875 innan denna bro, Vasabron, byggdes.
Georg Theodor Polychron  Chiewitz (1815–1862): arkitekt, född i
Finland, studier i Paris hos César Daly, bildade Stockholms
Byggnadsförening 1848, startade 1850 Tidskrift för praktisk
byggnadskonst och mekanik m.m., flyttar samma år sin
verksamhet till Finland efter konkurs, 1852 länsarkitekt i Åbo,
1860 stadsarkitekt i Åbo. Se Torgil Mohlin, Olof Holmberg och
Margareta Redlund: Georg Theodor Polychron Chiewitz
1815–1862, 2008. Verk: järnvägar i London med John Ericson,
1847 Folckerska huset, tävling för  blivande Vasabron, båda i
Stockholm, många villor och stadsplaner i Finland samt Nya
teatern och Riddarhuset i Helsingfors, kyrkan och Societetshuset
i Lovisa, Finland. 
Johan Fredrik Åbom (1817–1900): arkitekt, studier vid
Konstakademien till 1838, konduktör vid Överintendentsämbetet
detta år, 1843–1853 arkitekt vid Fångvårdsstyrelsen, bildade
Stockholms Byggnadsförening 1848. Verk: mycket omfattande
produktion av bostadshus i Stockholm, samt Södra Teatern,
Berns salonger och många skolor, dessutom fängelser,
läroverksbyggnader och kyrkor i hela Sverige. Se Anna-Lisa
Eronn: »J. F. Åbom och bostadsarkitekturen i Stockholm 1850–
1875«, Stenstadens arkitekter, red. Thomas Hall, 1981.
Johan Adolf (John) Hawerman (1812–1885): professor vid
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(1824–1898): arkitekt, efter studier vid Konstakademien 1853–
1856 resor i Italien och arbete vid Blouets ateljé i Paris, 1866
arkitekt i Överintendentsämbetet, 1867 redaktör vid Tidskrift för
byggnadskonst och ingeniörvetenskap som han 1871 ombildade
till Nordisk tidskrift för byggnadskonst, 1886–1893 byggnadschef
vid ombyggnaden av Uppsala domkyrka. Verk:
Stortingsbyggnaden i Oslo 1861, tiotalet kyrkobyggnader enligt
det av honom utvecklade s.k. centralsystemet. Se Krister
Malmström: Centralkyrkor inom svenska kyrkan 1820–1920. Med
en byggnadsantikvarisk inventering, Diss., 1990. 
Citat ur Georg Hesselman och Henning Julin: »Ett storbygge för
hundra år sedan«, Samfundet S:t Eriks årsbok, 1948, s. 97.
Thomas Lejdegård: På många stolar. Axel Nyström som arkitekt
och kulturbyråkrat, Diss., 2009. Sten Lundwall: Generations -
växlingen inom romantikens klassicism, Diss. 1960. Olof Samuel
Tempelman (1745–1816): arkitekt, 1779 professor vid Målar- och
bildhuggarakademien. Verk: Gustav III:s paviljong på Haga och
Kanslihuset, båda i Stockholm, därutöver bland annat Forsmarks
kyrka och Tyska kyrkan i Karlskrona samt Härnösands
gymnasium. Se Lena Berg Villner: Tempelman. Arkitekten Olof
Tempelman, 1745–1816, Diss., 1997.
Bref, uppå en resa genom Nederländerne, nejderne kring Rhen,
Schweitz och en del af Frankrike, översättning av Axel Nyström
1817 ur Karl Wilhelm Friedrich von Schlegels Poetisches 
Taschenbuch für das Jahr 1806.
Nationalmuseum. Byggnaden och dess historia, red. Thomas Hall,
Årsbok för Svenska statens konstsamlingar 23, 1976. 
Johan af Kleen (1800–1884): fortifikationsofficer, arkitekt och
ledare för bygget av Karlsborgs fästning, senare general i
fortifikationen. Olof Claes Hjalmar Wijnbladh kom senare att
vara verksam i Lidköping, se kapitlet om Lidköping. 
Byggnaden revs 1916. Tillkomsten behandlas i Bo Grandien:
Drömmen om renässansen. Fredrik Wilhelm Scholander som
arkitekt och mångfrestare, 1979, s. 296.
Christian Lovén: Vårt ämbetsverk i gångna tider, 1927. At förse
Riket med beständige och prydlige Byggnader. Byggnadsstyrelsen
och dess föregångare, red. Robert Swedlund och Ulla Ehrensvärd,
1969. Cathrine Mellander: Arkitektoniska visioner under statligt
förmynderskap. En studie av Överintendentsämbetets verksamhet
och organisation 1818–1917, Diss., 2008.
Murmestarne. Murmestare embetet i Stockholm 1487–1987, red.
Thomas Hall, 1987, s. 105.
Minnesskrift med anledning av K. Högre Artilleriläroverkets och
krigshögskolans å Marieberg samt artilleri- och ingenjörshög -

Konstakademien 1847, förste arkitekt vid Överintendentsämbetet
1848. Verk: residens i Östersund, läroverk i Kristianstad, arkiv i
 Jönköping, Manillaskolan i Stockholm samt ritningar till 82
kyrkor. Alfred Ludwig Hawerman (1821–1908): den förres bror,
förste arkitekt vid Överintendentsämbetet. Verk: restaurering av
domkyrkan i Härnösand; läroverk i Enköping och Göteborg,
lärarinneseminariet på Riddargatan i Stockholm. Många skolhus
och kyrkor.
Adolf Wilhelm Edelsvärd (1824–1919): arkitekt, utbildad inom
ingenjörskåren vid fästningsbyggen, studier i Tyskland och
England, redaktör för Tidskrift för byggnadskonst och ingeniör- 
vetenskap, 1855–1895 arkitekt vid Järnvägsstyrelsen och ritade
under den tiden nästan samtliga stationshus, dessutom
Hagakyrkan och Engelska kyrkan i Göteborg samt Trollhättans
och Jonsereds kyrkor, utställningshallen vid Stockholms -
utställningen 1866, vidare en mängd villor och offentliga
byggnader i hela landet. Se Gunilla Linde Bjur: Arkitekt vid
industrialismens genombrott. Adolf Edelsvärd – en yrkesbiografi,
Diss., 1999.
Fredrik Wilhelm Scholander (1818–1881): arkitekt, efter studier
vid Konstakade mien resor och arbete hos Hippolyte Le Bas i
Paris 1841–1846, 1847 professor vid Konstakademien, 1864
förste intendent vid Överintendentsämbetet. Se Bo Grandien:
Drömmen om renässansen. Fredrik Wilhelm Scholander som
arkitekt och mångfrestare, 1979. 
Nils G. Wollin: Skeppsholmen under 300 år. Skeppsholmens,
Kastellholmens och Galärvarvets bebyggelsehistoria, 1971.
Fredrik Blom finns behandlad i Bo Lundström: Officeren som
arkitekt och konstnär i det svenska 1800-talet, Diss., 1999. Thomas
Roth: Fredrik Blom. Karl Johans arkitekt, 2009.
Carl Gustaf Blom-Carlsson (1799–1868): arkitekt, 1841 vice
professor vid Konstakademien, 1862–1864 intendent vid
Överintendentsämbetet. Verk: utöver många landskyrkor även
Blasieholms kajen, Hotell Fenix och kapell på Norra begravnings -
platsen i Stockholm. Pehr Johan Ekman (1816–1873): arkitekt
efter utbildning vid Konstakademien, 1836 stadsbyggmästare i
Gävle och under 1840-talet verksam i Göteborg, bildar 1858 en
snickerifabrik för tillverkning av monteringsfärdiga trähus. Verk:
1844 Börsen i Göteborg, 1852 läroverket och senare rådhuset i
Västerås. 
Georg Hesselman och Henning Julin: »Ett storbygge för hundra
år sedan«, Samfundet S:t Eriks årsbok, 1948, s. 88–110. Thomas
Lejdegård: På många stolar. Axel Nyström som arkitekt och
kulturbyråkrat, Diss., 2009, s. 246–275. Emil Victor Langlet
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skolans etthundraåriga tillvaro, 1918. Bo Lundström: Officeren
som arkitekt och konstnär i det svenska 1800-talet, Diss., 1999.
Carl Stål (1813–1884): ingenjörsofficer och arkitekt, 1848 major,
1858 överste i ingenjörskåren, undervisade i civil byggnadskonst
vid artilleriläroverket i Marieberg, ordförande i Svenska
slöjdföreningen. Verk: Slöjdskolans byggnad i Stockholm,
Eskilstuna gevärsfaktori. Utgav: Utkast till allmän byggnadslära,
1854. Fredrik Wilhelm Leijonancker (1819–1883):
fortifikationsofficer och väg- och vattenbyggare, 1855 chef för
norra väg- och vattenbyggnadsdistriktet, undervisade i civil
byggnadskonst vid artilleriläroverket i Marieberg, formellt lärare
i praktisk byggnadskonst vid Konstakademien 1854–1858,
landshövding i Hallands län 1870. Ansvarade för vattenlednings-
och kajbyggnader i Stockholm. Se Bo Lundström: Officeren som
arkitekt och konstnär i det svenska 1800-talet, Diss., 1999. 
Carl Fredrik Victor von Gegerfelt (1817–1915): arkitekt, 1834
officersexamen, 1839–1841 Konstakademien i Berlin, 1861
intendent för Göteborgs museums konstavdelning, 1865 lärare
vid Chalmerska slöjdskolan, 1872–1892 stadsarkitekt i Göteborg.
Verk: Sahlgrenska sjukhuset, Arbetareföreningens hus, Fiskhallen
och många övriga offentliga byggnader i Göteborg; många villor
bl.a. projekt för Björnstjerne Björnsens villa i Oslo. Se Gun
Schönbeck: Victor von Gegerfelt – Arkitekt i Göteborg. En
yrkesman och hans verksamhetsfält 1841–1896, Diss., 1991. Axel
Fritjof Kumlien (1833–1913): arkitekt, utbildad vid Chalmerska
slöjdskolan och byggnadsskolan i Holzminden i Braunschweig,
1860–1872 anställd vid Statens järnvägars arkitektkontor, från
1872 kompanjonskap med sin bror Knut Hjalmar Kumlien
(1837–1897), 1877–1909 arkitekt vid Medicinalstyrelsen. Verk:
Täcka udden, Grand hotell och Järnkontorets hus i Stockholm,
S:t Lars sjukhus i Lunds asyl, Malmö läroverk. Carl Georg
Brunius (1792–1869): arkitekt, präst, professor i grekiska. Verk:
Eget hus Kiliansgatan, rådhus, Biskopshuset i Lund; Tullstorps,
Kristinehamns och Källtorps kyrkor. Se vidare i texten. Charles
Emil Löfvenskiöld (1810–1888): arkitekt, ägnade stor kraft åt att
förbättra byggnadsskicket på landet, ritade och lät trycka en lång
rad mönsterprojekt för jordbruksbyggnader och boningshus på
landet, flitig medarbetare i Tidskrift för praktisk byggnadskonst och
mekanik m.m. samt Tidskrift för byggnadskonst och ingeniör -
vetenskap 1851–1863. Projekten samlades i flera planschverk bl.a.
Landtmannabyggnader, 1854, 1868 och 1890. Se Catharina Svala:
Lantbruksarkitekten Charles Emil Löfvenskiöld 1810–1888, Diss.,
1990.
Utgivningarna var dock ojämna: Tidskrift för praktisk

byggnadskonst och mekanik m. m. utkom 1850–1852 med tolv
nummer per år, 1853 med sju nummer och inte alls under 1854,
år 1855 utkom ett enda nummer innan den avsomnade.
Utgivningen fortsatte 1859–1870 med ny förläggare och under
namnet Tidskrift för byggnadskonst och ingeniörvetenskap (red.
Nerman och Edelsvärd). De egentligen enda bidragsgivande
arkitekterna var Chiewitz, Edelsvärd, Löfvenskiöld och senare
Langlet. Tidskriften fick 1871 en fortsättning i Nordisk tidskrift
för byggnadskonst och slöjd och tillämpad mekanik m. m. (red.
Langlet). År 1872 –1892 övertogs uppgifterna av Teknisk tidskrift.
År 1874–1877 utgavs också Tidskrift för bildande konst och
konstindustri (red. Dietrichson).
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31: En rik köpmans hus i Venedig. Fasaddetalj 1857.



Efter en beskrivning av Byggnadsskolans organisation
ska vi följa Helgo Zettervalls väg genom skolan, års -
kurs för årskurs och projekt för projekt. Kapitlet

avslutas med en redogörelse av praktikarbetena under stu -
die  tiden – de byggprojekt som Zettervall var arbetsledare
för. De egna uppdrag han hade under studietiden kommer
att behandlas i senare kapitel. 

Konstakademiens byggnadsskola

Arkitektutbildningen i Sverige har aldrig varit mer praktiskt
inriktad, aldrig mer byggtekniskt orienterad, än den var vid
Konst akade mien under 1800-talets andra hälft. Det förtjä -
nar att understrykas. Drygt halva den sexåriga utbildningen
var anslagen åt byggpraktik, först praktik inom de olika
hantverken, sedan för arbetsledande uppgifter för allt större
och allt mer komplicerade byggen. Utbildningen innehöll
teoretisk byggnadsteknik på spetsen av tidens kunnande.
Utbildningen var sexårig, men efter fyra år kunde man
sluta, då som byggmästare och arkitekt för mindre krävande
byggnader. Men ville man komma ifråga för de stora offent -
liga uppdragen följde två, tre års övningar i arkitekto nisk
komposition.

Byggnadsskolans organisation var ett verk av Axel
Nyström. Han hade 1847 genom drivit en fullständigt ny
studie plan och tillsatt unga och kraftfulla personer på de
vikti gaste posterna. Den modell han introducerade var en
blandning av den tyska poly tekniska och den franska Beaux-
Arts-traditionen; dels en systematisk kunskapsuppbyggnad
med grunderna inom matematik, fysik, mekanik, formlära,
håll fast hets- och materiallära, dels en träning i hela sam -
man  fattande synteser med sina moment av intuition och
snabbhet. 

Det stora slottsbygget hade fungerat som en byggnads -
skola för det offentligas behov av arkitekter. Slottsbygg -
mästarna och överintendenterna Tessin, Hårleman och
Adelcrantz hade efter varandra fungerat som informella
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lärare. Under Gustav III:s tid ökade behovet av arkitekter
för offentliga uppdrag genom Överintendentsämbetets
utvidgade ansvarsområde. Under Adelcrantz tid som över -
in ten dent beslutades att bilda en särskild byggnadsskola
inom Akademien för de fria konsterna. Dess förste professor
blev Olof Tempelman, som hade tjänsten från 1779 till 1816.
Han efterträddes av Fredrik Blom, som verkade till 1836.
Byggnadsskolans föreståndare hade samtidigt en ledande
befattning inom Överintendents ämbetet, en konstruktion
som börjat under Gustav III:s tid och skulle fortleva in på
1900-talet. 

Trots sitt tekniska kunnande hade Blom under sin
professorstid inte utvecklat skolan i teknisk riktning. Det
blev istället efterträdaren Axel Nyströms uppgift genom
den nya studieplan han introducerade 1847. Nederlaget för
Överintendentsämbetet och de akademiutbildade arkitek -
terna vid byggandet av det stora museet var en drivkraft för
Ny ströms plan. Nyström utvecklade teknikämnena i den
nya utbildningen genom att plocka de främsta militär -
utbildade lärarna till dessa poster. Den spricka mellan
teknisk och konstnärlig kultur som växte till en schism i
exempelvis Frankrike fick aldrig fäste i Sverige. Organisa -
tionen visade sig vara mycket förutseende inför de stora
svenska sam hällsomdaningarna och det därmed ökade
byggandet. Redan innan byggverksam heten fullkomligt
 explo derade på 1860- och 70-talen fanns i Sverige en funge -
rande utbildning med god organisation och kunniga lärare.

Arkitekturavdelningen bestod av den fyraåriga Lägre
byggnadsskolan följd av den minst tvååriga Högre bygg -
nadsskolan. Den tekniska avdelningen bestod av den två -
åriga Geometri- och perspektivskolan och den fyraåriga
Praktiska byggnadsskolan. Dessa två sexårsblock lästes
parallellt. Under hela studietiden skulle man dessutom följa
form undervisningen i Ornamentskolan. Princip skolan var
en förberedande teckningsskola som var gemensam för
målare, skulptörer och arkitekter. 

Skolan var bara öppen under de sex vintermånaderna,
från 1 oktober till 21 mars. Resten av året praktiserade

36 Utgångspunkter



eleverna på byggen. Under Zettervalls tid var det fem, sex
elever i varje årskurs i den lägre skolan och ett par tre i den
högre. Totalt hade skolorna cirka trettio elever.1

Principskolan var en tvåårig förberedande teckningsskola på
kvälls tid. Många sökte sig till denna utbildning för att lära
sig grunderna i teckning och ritteknik, skolan fungerade
som ett slags förskola för vidare konststudier, men också
som en yrkesutbildning för illustratörer, koppar- och trä -
stick are av vilka behovet var stort vid de många nya illustre -
rade tidningarna. (32) Eleverna var unga, redan femton -
åringar kunde skrivas in. Zettervall följde undervisningen
i två år. Lärare under hans tid var konstnärerna Carl Oscar
Cardon, Pehr Gustaf von Heideken och Otto Henrik
Wallgren.

Geometri- och perspektivskolan var tvåårig. Den förestods av
Berndt Otto Nycander som också var professor i matematik
och mekanik vid Teknologiska institutet, det blivande KTH.
För ut sättningen för inträde var att man läst den första boken
i Euklides Elementa. Zettervall var tvungen att läsa in och
tentera geometri och matematik för att vinna inträde. Skolan
fortsatte Euklides geometri, och övergick sedan till linear -
ritning och perspektivkonstruktion: först av enkla föremål
och sedan av allt mer sammansatta. Den avslutades med
skuggningskonstruktion och lavering. Varje vecka presen -
terades övningsuppgifter av en konstruktion som skulle
utföras till nästa tillfälle.2

Praktiska byggnadsskolan var fyraårig, och krävde för inträde
genomgången geometri- och perspektivskola, samt sex
böcker Eukli des, algebra, stereometri, logaritmer och serier.
Formellt var Fredrik Wilhelm Leijonancker föreståndare
men undervisningen sköttes av den som skulle komma att
efterträda honom, Emil Edvard von Rothstein. Rothstein
hade 1856 utgivit den första svenska heltäckande bygg -
nadsläran: Handledning i allmänna byggnadslärans prak tiska
del med hufvudsakligt afseende på husbyggnadskonsten samt
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kostnadsförslagens uppgörande. Med Rothsteins bok hade
Sverige fått en solid lärobok som med tillägg om stål och
betong kom att räcka fram till 1900-talet. Redan bokens
första upplaga är på drygt 600 sidor med 420 illustrationer.
(33) Titeln täckte ämnesinnehållet: boken innehöll avsnitt
om byggnadsmateriallära, hållfasthetslära, byggnadsred -
skap, konstruktionslära för jordarbeten, grunder, mureri,
timmer mansarbeten, järnarbeten och snickeri. Den avslutas
med ett avsnitt om kostnadsförslag. Förmodligen följde de
fyra årens undervisning bokens uppläggning steg för steg.3

Lägre byggnadsskolan var fyraårig. Undervisningens kärna
var en träning i att hantera arkitekturens typologier som de
framstod i hela lösningar, samt en träning i komposition
och proportionering av enklare, mindre sammansatta
byggnader och byggnads delar. Arbetsformen var månads -
projekt efter ett förelagt program, men också avritning och
kalkering av existerande byggnader. Det är svårt att få en rik -
tigt klar bild av studie   formerna inom den Lägre bygg nads -
skolan, men målet var att hos eleven bygga upp en bred
repertoar av lösningar. (34) De flesta analyserna var av
byggnads delar i sitt sammanhang. En uppgiftsform kallades
restauration – att från en given plan konstruera en fasad och
vice versa. Dessa uppgifter övade förståelsen av kon sekvens
i uppbyggnaden. Skolan avslutades efter fyra år med en av -
gångsuppgift som examinerades innan uppflytt ning till den
högre skolan kunde ske.

Professor och föreståndare för den Lägre byggnads skolan
var sedan omorganisationen John Hawerman, sekun derad
av sin yngre bror Ludwig. John Hawerman hade varit lärare
i arkitektur sedan 1837 då han hade efterträtt Blom-Carlsson.

Högre byggnadsskolan skulle följas minst två år, men
många valde att gå längre. Arbetsformen under första året
var en skissuppgift varje månad efter ett givet program,
samt en uppgift, höst- respektive vårprogrammet, som
sträckte sig över hela terminen. Efter det första året skulle
man des sutom fullfölja det stora årsprogrammet med fullt
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34: Planschsida ur lägre skolans skissbok.

utarbe tade ritningar. Studierna bestod av individuellt
arbete med gemensamma genomgångar och muntlig
kritik. Studie planens mål var att kunna utföra det stora
avgångs projektet, som tillmättes en avgörande betydelse.
Årspro jektet in leddes med en skiss som skulle utföras
under två dagar. Resten av årsarbetet bestod i ett utarbe -
tande till färdiga ritningar. Betyg sätt ningen skedde genom
att några arbeten varje år tilldelades medaljer i olika grader.
Det bästa avgångsprojektet vartannat år gavs den kungliga
me dal jen med vilken följde det stora rese stipendiet för två
års utländska studier. 

Den Högre byggnadsskolan förestods från 1847 och i
trettiofyra år framåt av Fredrik Wilhelm Scholander. En av
hans uppgifter var att sätta upp program för skiss upp -
gifterna. Hans övningsuppgifter kunde ha rent hypotetisk
karaktär, där målet var en genomgång av olika byggnads -
typer, men ofta hämtades uppgifterna ur samhällets verk -
liga och kommande behov: ett stadspalats, en lantgård, en
fyr, en hamn, en skola, en teater, men också: ett uni versitet,
ett bibliotek. Det var övningar i komposition för särskilda
ändamål med de kända bastyperna som grund. De indivi -
duella månadsskisserna kritiserades i grupp: det var där den
egentliga undervisningen skedde. Det var i samtalen och i
jämförelsen mellan olika lösningar på samma uppgift som
värderingarna utvecklades. Undervis ningen betonade de
hela synteserna och att allt måste bedömas i sitt sam man -
hang.

Föreställningen om originalitet kan ses i ljuset av detta.
De större projekten var tydligt uppdelade i ett idéskede och
ett utarbetande – en uppdelning mellan skiss och upp rit -
ning. Den första skissen tillmättes stor betydelse, den skulle
snabbt ta ett huvudgrepp på programmet. I de stora års -
programmen låstes denna skiss in och jämfördes sedan med
de under månader mödosamt tillkomna ritningarna. Vid
slutkritiken fick de inte skilja sig för mycket. Det fortsatta
arbetet fick alltså inte resultera i en omtolkning av ur -
sprungs idén. Eleven skulle lära sig att vara trogen skissen,
att kunna tolka in ny kunskap i den första mallen. Skissen



skulle egentligen vara sådan att någon annan skulle kunna
stå för utarbetningen med bibehållen intention. Skisserna
var en träning i att snabbt hitta en bärande idé, ge en
tolkning av önskad atmosfär och att snabbt ge struktur åt en
uppgift. Väl uppe på en viss nivå av säkerhet skulle man
kunna bolla med huvuddispositioner för de mest skilda
program. Skissen låser fast en allmän karaktär, närmast som
ett tekniskt mönster och ett formsystem. Denna utbild -
nings modell förutsatte förstås den fyraåriga nötningen av
etablerade dispositioner, den skulle vara omöjlig om inte
den gemensamma repertoaren fanns.4

Ornamentskolan kunde följas under hela utbildningstiden
med ett övningspass i veckan. Eleverna tecknade på fri
hand av gipser som analyserades och korrigerades. Kursen
innehöll också friare moment med komposition och
formutveckling. Lärare var Scholander, som särskilt vur -
made för både innehållet och övningsformen. Orna ment -
skolan gav honom en möjlighet att hålla kontinuerlig
kontakt både med arkitektelever i alla årskurser och med
eleverna inom måleri och skulptur som Ornament skolan
också var öppen för. Men framför allt fanns här en möjlig -
het att träna detaljens förhållande till helheten – att öva
sambandet mellan det stora och det lilla. Stor vikt lades vid
skuggning och dagerteckning. Undervisningen innehöll
teckning av de klassiska ornamentformerna, där prakt -
numret var de svåra korintiska och komposita kapitälen,
men innehöll också friare övningar. (35) Ornamentskolan
kom under hela studietiden att fungera som krokiteckning
– en möjlighet att kontrollera tolkningens förhållande till
en norm.

Konsthistoria. Gemensamt för eleverna i Akademiens alla
skolor gavs föreläsningar i konsthistoria. Lärare var August
Sohlman, som tillträtt tjänsten redan som tjugofemåring.
Sohlman var också huvudredaktör för Aftonbladet där han
verkade som ivrig skandinavist både inom konst och
politik.5
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Byggnadsskolans undervisning var noggrant schema -
bunden. (36) Övrig tid användes för eget arbete med pro -
jekt   uppgifterna. Utbild ningen fungerade som ett slags
sorte ringsmaskin: antagningen var ganska öppen men efter
hand föll fler och fler ifrån. Årligen började cirka tio elever,
den högre skolan följdes av ett par elever. Av dessa utvaldes
en elev vartannat år att på statens bekostnad göra en
europeisk studieresa under två år. Sedan kunde de stora
offentliga uppdragen komma.

Konstakademien hade utöver sin byggnadsskola också sko -
lor för bildhuggare och målare. En beskrivning av Målar -
skolans uppläggning kan ge oss en ledtråd till hela lärosätets
pedagogiska grundtanke. Utbildningen vid Målarskolan
började med avritning av andras avritningar av kropps -
delar: en hand, ett öra, en fot, och därefter ritning efter
naturen av dessa delar. Sedan följde studiet av hela kroppen,
först avritning av andras bilder och senare egna studier:
först av den vilande kroppen och så småningom av kropp i
rörelse. Detaljering – skuggning, ljusbeskrivning och
rumsbeskrivning – infördes sedan stegvis, till sist kom po -
sition av flera kroppar i sammanhang. Nu lades mening till:
inte vilka kroppar som helst, i vilket rum som helst, utan
förankrade i tid och situation, med tendens. Verken
diskuteras självklart tekniskt: tekniken var en förutsättning
för att kunna bära en individuellt formulerad men allmän -
giltig tolkning av värden. Vi möter en föreställning om att
alla kan fås att delta i »konsumtionen« av konstens nyt tig -
heter: de moraliska värdena, byggnadens nytta o.s.v., att
många kan bibringas färdigheten att »reproducera« dessa
värden, men att det bara är ett fåtal som kan »producera«
nya värden i en kombination av teknisk skicklighet och
idédjup. 

Detta var också grundtanken bakom Byggnadsskolans
organisation och innehåll och den kom att bestå nästan
oförändrad i trettio år och med samma lärarbesättning i de
betydelsefulla ämnena.6
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Zettervalls väg genom skolan

Helgo Zettervall anlände, 22 år gammal, till Stockholm i
novem ber 1853. I Konstakademiens nya lokaler vid Freds -
gatan mötte han föreståndaren Fredrik Wilhelm Scholander.
Efter en intervju och med sitt introduk tions brev från
Gunnar Wennerberg blir Zettervall omedelbart inskriven i
Principskolan, grundskolan för teckning och ritning, men
för att få börja i Byggnadsskolan måste han komplettera
matematik på egen hand: kravet var första boken i Euklides
Elementa. I februari 1854 kunde hans inträdesdiplom för
den Lägre byggnadsskolan utfärdas. Zettervall var inskriven
på skolan från 1854 till 1860. När han började hade den nya
studieplanen existerat i sex år, och de första eleverna som
följde den hade alltså just slutat.7

Zettervall var ingen typisk elev: han hade sämre teore -
tisk bakgrund men mer byggerfarenhet än de flesta när han
började. Han hade redan självständigt ansvarat för mindre
byggen hemma i Lidköping och där också fått privat under -
visning i ritning. På egen hand hade han studerat Vignola
och byggnadsteknik. Han blev också befriad från delar av
undervisningen och fick istället privatundervisning av
Scholander.

Första året, våren 1854. Det var bara en månad kvar av
vårterminen när Zettervall vann inträde i den Lägre bygg -
nadsskolan. Han ritade ett kapitäl från Erekteion på Akro -
polis, ett par blad i Ornamentskolan för Scholander sam ti -
digt som han fortsatte att teckna i Principskolan. Han följde
Sohlmans föreläsningar i konsthistoria och kompletterade
ytterligare matematik för inträde i Praktiska byggnads -
skolan.

Zettervall delade våning i Klara med två skolkamrater.
Han umgicks mest med målar  skolans elever, men hade
redan under första året träffat Albert Theodor Gellerstedt –
de två skulle hålla kontakt livet ut. De hade skralt med
pengar men gjorde många utflykter till sommarnöjen i
stadens utkanter. 
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37: F. W. Scholander och H. Zettervall. Orgelfasad för Lidköpings kyrka
1854. 



Under sommaren när undervisningen låg nere satt
Zettervall ensam i biblioteket och gjorde projekt efter egna
program: »Ett ministerhotell i fonden av Carl XIII:s Torg«,
»Ett bysättningshäkte för unga arkitekturstuderande«, »En
villa«, med mera. Mot slutet av sommaren stötte han på
Scholander som, efter att ha sett hans ritningar, anställde
honom som ritbiträde för 75 riksdaler i månaden. Första
uppdraget var att göra detaljritningar, i full skala, till en
skiss som Scholander gjort för en orgelfasad. Det var
orgelfasaden till Lidköpings kyrka, just den kyrka Zettervall
varit arbetsledare för. Ritningarna skulle göras under två
veckor då Scholander var bortrest. Zettervall skrev i sina
minnen att han mindes någon gotik från arbetet med
Lidköpings kyrkan – men att han i övrigt kände sig helt
ställd. Men med friskt mod och med hjälp av böcker i bib -
lio teket grep han sig an uppgiften. Särskild god hjälp sade
han sig ha av Ungewitters gotiska mönsterblad som detta
år hade utkommit i en samlad utgåva. Vid Scho landers
återkomst var arbetet klart och utan anmärkning. (37) En
flygande start som resulterade i fler arbeten. 8

Andra året, läsåret 1854–1855. I oktober när skolan
öppnade tyckte Scholander att det var onödigt för Zettervall
att följa Hawermans undervisning och erbjöd istället privat -
under visning som anställd ritare. Zettervall följde dock
kurserna på Geometri- och perspektivskolan för Nycander
samt extra matematik: fyra böcker av Euklides.

Under daglig ledning ritade han under året på
Scholanders projekt. Zettervall nämner fasader för bo -
stadshus i Stockholm, några mindre lantkyrkor, några
herrgårds restau reringar, gravkapellet på judiska kyrko -
gården i Stockholm samt den stora kyrkan i Åtvidaberg.9

Dessutom hjälper han till med perspektivkonstruktioner
som under lag till Scholanders akvareller. På kvällarna lånar
han för egen förkovran hem Scholanders reseskisser som
han målar upp. (38) I den dagliga samvaron lärde han
känna, som han säger, »den snillrike mannens något besyn -
nerliga kara k tär«.10
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38: Arkitekturfantasi. Troligen 1855. 



44 Utgångspunkter

Vid läsårets slut i maj hade Scholander inte mer ritarbete
så Zettervall sökte murarpraktik för sommaren. Av en slump
mötte han på gatan sin gamle arbetsgivare från Lidköping,
Birger Oppman, som hade många byggen i gång. Oppman
anställde Zettervall direkt som sitt biträde för 100 riksdaler
i månaden. Zettervall far genast till Marie stad där han under
Oppmans ledning bland annat gör ritningar till Stora hotel -
let i Jönköping. Snart får han fara ut till gården Ryholm i
Beatebergs socken i Västergötland där Oppman var bygg -
mästare för den nya huvudbyggnaden. Zettervall ledde
arbetena på plats även följande sommar.11 Dessa arbeten
beskrivs senare i detta kapitel.

Tredje året, läsåret 1855–1856. Återkommen till Akademien
i oktober följde han nu för första gången på riktigt Hawer -
mans undervisning. Dessutom följde han Ornament skolan,
Perspektiv- och geometriskolans andra och sista år och
Sohlmans föreläsningar. Parallellt hjälpte han Scho lander
med ritningsarbete. Under året bodde han med den äldre
kamraten Axel Westin och hade ett rikt sällskapsliv. 

Hawermans studieprojekt detta år var Invaliddomen i
Paris. Jules Hardouin-Mansarts kupolkyrka från 1670 i den
stora Invalid anläggningen undersöktes och ritades nu upp
i detalj. (39) Zettervall var inte nöjd med uppgiften och inte
med sin egen insats och fick ingen belöning vid avslut -
ningen.12

Mindre månadsuppgifter under året var: »Colum ba -
rium i antikt nekropolis«, »Ett läsekabinett vid allmän
 prome nad« och »Teater i Trosa«.13 (40, 41) Detta var
Zetter valls första egna projekt på Akademien, de kriti -
serades hårt av Scholander som tydligen var med på
genom gångarna även i den lägre skolan. Zettervall har
noterat kritiken på skiss bladens baksidor. Om teatern
följande: »Planen och fasadens undre del bra. Ett stort
dispositionsfel är be gånget. Programmet begär en foajé i
övre våningen, vilken då blir lika betydande som den
nedre. Amfiteater och scenen bör ligga högre så att orkes -
terns golv ligger i samma plan som förstugans varigenom

39: Invalidkyrkan i Paris. Studieuppgift 1856. 



maskinrummet inunder bliver högre. Vinden är på stora
teatrar oftast högre än avantscenens höjd & c.«

Om läsekabinettet menade Scholander: »Programmet
missförstått. Det begäres ej en byggnad instängd på alla
sidor av portiker. Karyatider får ej begagnas emellan pilas -
trar utan fritt under frontonen. Fundera om, fundera om!!«
Zetter vall tänjde ofta på gränserna för det vedertagna, men
i detta fall tycks hans förslag snarast vittna om bristande
förståelse för de olika stödens betydelse: pilastern repre -
senterar den fasta knutpunkten och karyatiden den rörliga
– bredvid varandra gav de motsatta budskap.

Sommaren 1856 fortsatte bygget av Ryholm, både av herr -
gård, stall och ett orangeri. Zettervall stannade till november
efter att bara ha anmält sig på Akademien. 

Fjärde året, läsåret 1856–1857. Zettervall följde Lägre bygg -
nads skolans fjärde och avslutande år för Hawerman. Zetter vall
umgicks mest med Gellerstedt och Gustaf Dahl, men även
med Ernst Jacobsson, Axel Lignell och Fredrik Ekberg. Han
bor dels vid Johannes kyrkoplan och dels i Klara.14

Månadsskisserna var detta läsår: »Ett Atheneum«, »En
stadskyrka«, »Ett skolhus« och »Ett tingshus«.15 Kyrko skis sen
är en överlastad komposition av staplade arkitektur element.
(42) Zettervalls förslag är en fantasi där förplatsens rumsliga
anordningar är huvudnumret. Själva kyrkan är en central -
kyrka enligt renässansens system. Scholander som ofta valde
uppgifter med en känsla för elevernas framtida arbetsupp -
gifter gav dock under Zettervalls studietid bara två kyrko -
byggnads uppgifter.

Vårterminens stora uppgift var en studie av Palazzo della
Cancelleria i Rom, en byggnad som under Zettervalls tid till -
skrevs Bramante.16 Byggnaden skulle redovisas med alla
väsentliga ritningar: planer, sektioner, fasader, perspektiv och
mängder av detaljsnitt: i praktiken begärdes alla de ritningar
som skulle behövas för att uppföra byggnaden. (43)

Avgångsuppgiften, som också var inträdesprovet till
Högre byggnadsskolan, bestod av en »restauration«, det vill
säga ett fullt utarbetat projekt med detaljer till en given plan -
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40: Teater i Trosa 1856. 

41: Ett läsekabinett vid allmän
promenad 1856. 



ritning. Uppgiften var »En rik köpmans hus i Venedig«.17

Zettervall lämnade in tolv stora blad – »Wathmans största«
– och han noterar i sina minnen att de väckte uppseende.18

Ritningarna var virtuost laverade och komponerade. (31,
44, 45) Vi ser en blandning av exakt definierade, mätbara,
byggbara profiler och deras måleriska konsekvenser för ögat.
Att övningsuppgiften var lokaliserad till Venedig har utöver
vattenläget och den allmänna proportioneringen också
resulterat i en materialuppvisning av blank natursten och
dess reflexer. Zettervall har maximalt utnyttjat den rums liga
situationen mellan sjösida och landsida, mellan vattennivå
och bostadsnivå, mellan täthet och avstånd. Projektet fick
Akademiens lovord – den Mejerska medaljen. Zettervall
blev uppflyttad.

Till våren fick han hjälp till en bra praktikplats. Gunnar
Wennerberg hade bett Scholander rekommendera någon
som byggmästare för bygget av bibliotekshuset i Skara som
Åbom ritat. Scholander föreslog Zettervall, som började
arbetet direkt efter skolans avslutning inför sommaren. 

I Skara gjorde han även ritningar till förändringar på
gym nasiehuset samt åtskilliga ritningar för mindre bygg -
nads  projekt. Dessa projekt beskrivs senare i avsnittet om
prak tikarbeten.

Femte året, läsåret 1857–1858. Äntligen fick Zettervall börja
i den Högre byggnads skolan för Scholander och de första
övningarna i arkitektonisk komposition, som han kallar det.
Han följde också Ornamentskolan och Praktiska bygg -
nadsskolans andra år för Rothstein. Under första året i den
högre skolan, kallad den lägre avdelningen, skulle eleverna
göra en mindre skiss per månad och en större skiss per
termin. Några av månadsskisserna detta år var: »Ett begrav -
ningsfält med kapell« och »En börsbyggnad«.19

Höstens terminsprogram var: »Ett hus för en rik man 
på landet med italiensk anläggning«.20 En sådan uppgift
började som en månadsskiss – att efter ett givet program
slå fast dispositionens, konstruktionens och formens
huvud  drag i ett blad – och fortsatte med en fullständig
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42:  En stadskyrka 1856. 

43: Palazzo della Cancelleria i Rom. Studieuppgift 1857. 
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44: En rik köpmans hus i Venedig. Plan 1857. 

45: En rik köpmans hus i Venedig. Fasad 1857.



uppritning. (46, 47, 48, 49) Zettervalls byggnad ligger i en
slänt, där huvudsidan är formellt ordnad kring en kvadra -
tisk gård med ett växelspel mellan öppna och slutna rum
som griper in i varandra och fortsätter in i byggnadens hall.
Träd gårdssidan är inskjuten i terrängen, en lustpark som
söker skugga kring en fontän. Mötet mellan dessa två olika
sidor sker inne i byggnaden där trapphuset vänder sig än åt
ena hållet, än åt andra. Trots att byggnaden var i centrum
fick den sin betydelse av hur den samverkade med sin om -
givning. Viljan till kontrast präglar både dispositionen i
höjdled och dekorationens detaljformer. I huvudupplägget
kan vi se förbindelser till kända historiska byggnader, som
Villa di Papa Giulia i Rom eller till den villa som Zettervall
kalkerat i sin skissbok: Villa Sacchetti.21 Båda utnyttjar
nivåskillnader och uttrycker motsättningen mellan en
formell utåtvänd och en lustbetonad inåtvänd sida i själva
byggnaden. På detta vis fungerade relationen till de stora
inlärda monumenten – inte som kopieringar, utan som
tematiska fortsättningar.

Vårprojektet var »Ett Casino i parken till ett lustslott«.22

Programmet var mindre än höstuppgiften, ett casino var ett
sällskapshus utan bostadsfunktion. Zettervall utnyttjade det
till att göra ett stramt och koncentrerat förslag. (50, 51, 52)
I fonden av en hamnbassäng ligger byggnaden som ett
båthus. Yttre dubbeltrappor och en inre täckt trappa leder
upp till ett överljusbelyst centralrum omgivet av förmak och
en portik mot vattnet. Byggnaden var komponerad efter
rörelsen: från vattnets nivå och dunklet i båthusets valv till
öppenhet och överblick. Planens geometri är elementär och
axlarna klara och tydliga, men i fasaden tänjs formerna ut:
under byggnadens stora skala står mot den mer finlemmade
och klassiskt proportionerade huvudvåningen. Vid vår -
avslut ningen erövrade Zettervall den Tessinska medaljen,
det stora kompositionspriset, för sitt casino. I sina minnen
skriver han om läsåret: »Vi arbetade som slavar allihop.« 23

Efter svårigheter att få byggpraktik blev Zettervall till
sist en bit in på sommaren erbjuden att svara för arbets -
ledningen vid ombyggnaden av Västerås domkyrka. Pehr
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46:  Ett hus för en rik man på landet med italiensk anläggning.
Skissen 1857. 
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49: Ett hus för en rik man på landet med
italiensk anläggning. Plafond 1857. 

47: Ett hus för en rik man på landet med italiensk anläggning. Sektion 1857. 

48: Ett hus för en rik man på landet med italiensk anläggning. Detalj 1857. 



Johan Ekman som hade gjort förslaget hade inte själv tid att
leda arbetet. Zettervall flyttade till Västerås och ledde det
stora arbetet fram till december, för att sedan återkomma
till våren. I Västerås gjorde han också en del mindre skisser:
»Stadshus i Skara« och »Fasad för ett hus i Västerås«.
Zettervall deltog dessutom i den allmänna arkitekttävlingen
för Teknologiska institutet, där hans förslag, efter omtävlan,
vann första pris. Mer om dessa projekt senare.

Sjätte året, läsåret 1858–1859. Zettervall följde detta år Högre
byggnadsskolans andra år, kallad övre avdelningen, samt
praktiska skolans tredje år. Eleverna i den övre avdelningen
skulle utföra månadsskisserna, men istället för de två
termins projekten gjordes nu ett stort årsprojekt, kallat stora
programmet, hela utbildningens avgångsprov, som kunde
rendera den kungliga medaljen och med den rese stipendiet.
Zettervall hade stannat i Västerås för domkyrkan till
december, men hade anmält sig till skolan i oktober, hämtat
ut program och fortsatt på egen hand. När han återkommer
till Stockholm noterar han att han kom mit lika långt som
kamraterna som hade arbetat på skolan.24

Månadsskisserna detta år var i oktober: »En villa«, i
november: »En rådstuga för en mindre stad«, i december:
»Ett köpmanshus«, samt på våren: »En antik Curia«.25

Dessa tre mindre projekt under höstterminen är intressanta
att jämföra. Villans programinnehåll var det gängse vid
denna tid. (53) Övningsuppgiften var en studie av de möj -
lig heter som gavs av fyra fria fasader. Zettervall följde en
sym metrisk disposition på bas av en konventionell sex delad
plan. Det är i fasaderna med sina uttänjda skal förhållanden
vi ser avsteg från den klassiska proportio neringen. 

Rådstugan var uppbyggd kring ett stort centralrum som
nåddes från två portiker vilka vette mot en väldig trappa
längs husets hela långsida. (54) Huvudfasaden var sluten i
mitten och uppbyggd kring det märkliga tornet för dubbla
klockor. Kompositionen vacklar mellan det osäkra och det
nyupp funna. 

Köpmanshuset kan vi som övningsuppgift förstå som ett
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50: Ett casino i parken till ett lustslott. Plan 1858. 
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51: Ett casino i parken till ett lustslott. Sektion 1858. 

52: Ett casino i parken till ett lustslott. Huvudfasad 1858. 
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pedagogiskt motstycke till villan: en trång tomt med bara 
en fri sida. Zettervalls plan följer nära de norditalienska före -
bilderna med gallerier kring en inre gård. (55) Planerna var
anpassade till samtida funktionskrav, vilket ledde till att 
två tredjedelar av planen kom att upptas av trappor och
passager. Vi kan se dessa övningsuppgifter som teoretiska
undersökningar av olika förutsättningar: fyra fria sidor, stort
centralrum, en fri sida, o.s.v. Alltså som konsekvensstudier
av olika »geometriska« förutsättningar. Men vi vet också att
uppgiften inte bara var ett teoretiskt övande, utan att det
också gällde att finna ett passande uttryck för samtidens
behov. Så innehåller exempelvis köpmanshuset ett kök helt
enligt 1800-talets krav.

Årsprojektet, eller stora programmet, var detta år »En
akade   mi byggnad, tillhörande anläggningen av ett större
Uni ver sitet«.26 Scholanders program, som delades ut i
oktober, var mycket detaljerat och löd i sin helhet:

»Detta monument som antages utgöra medel punk -
ten av de efter en storartad plan anlagde bygg na -
derne vilka äro nödvändiga för en högre bild nings-
och lärdomsanstalt  av samma utsträck ning som t.ex.
Uppsala, består av  följande delar:
Peristyl;
Monumental förstuga med en eller tvenne ansenliga
 trappor; 
Åtta lärosalar var och en med ett kapprum; Salarnes
dimensioner får ej understiga 12 x 24 al [7 x 14 m];
Fyra gallerier för Zoologiska, fysiska, historiska,
Etno graphiska och Numismatiska samt konstsam -
lingar; 
En ritsal med rum för planscher, gipser etc.; 
En större amfiteater för Akademiska högtidligheter,
 rektorsombyten, disputationer etc.; 
Ett samlingsrum för Akademistaten; 
Ett par mindre kommunikationstrappor; 
Ett par pedellrum eller lokal för en vaktmästare;

53: En villa. Fasad, sektion och planer 1858. 

54: En rådstuga för en mindre stad. Fasad, sektion och planer 1858. 
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55: Ett köpmanshus. Fasad, sektion och planer 1858. 

De olika lokalerne sammanbindas genom portiker.
Gårdsrummet prydes av en fontän. Byggnadsplanens
area är 9 000 qv.al. [3 200 kvm] Monumentet ligger
fritt på alla sidor omgivet av planteringar vilka man
antager såsom förenings bandet emellan denna och
de till anläggningen hörande, i detta program icke
innefattade, övriga  byggnaderne.

Stilen bör genom ett lagomt allvar, som dock icke
utesluter den för ett så betydligt monument passande
rikedomen, skilja dess yttre från andra stora bygg -
nader.

I skissen göres Rez de chausséplan, fasad och genom -
skärning à 1 Dect./10 al. [1:200] I renritning göras
planer af båda våningarne à 2 dect/10al. [1:100]
Huvud och  sidofasad à 4 dect/10al [1:50] samt en
genomskärning i samma skala. Dessutom bör
projektet åtföljas av en  laverad detalj utav någon
dekorerad del vare sig å fasaden eller invändigt.«27

Zettervall hade rest från Västerås för att göra skissen som
inlämnades och låstes in den 2 oktober. Hans plan visar en
kvadratisk och symmetrisk disposition kring en öppen
gård. (56) Längs mittaxeln ligger vestibul, sidoplacerade
trappor, gård och aula. Lärosalarna är placerade i hörnen.
Kring hela byggnaden löper portiker med gallerier för
samlingarna. Mot fram- och baksidan är bottenvåningens
portiker öppna utåt med terrasser över. Mellan gården och
gallerierna finns stora, icke direktbelysta rum markerade
som vaktmästeri och »rum«. Längst ut i planens hörn, som
en del av porti kerna, ligger mindre spiraltrappor. Bygg -
naden har två kom munikationssystem, ett axialt och ett i
ytter kant. Disposi tio nen är lucker och extensiv, där de
enskilda rummen är inskrivna i den stora pelarstrukturen.
Det är en byggnad tänkt för en stor genomströmning med
många alternativa rörelsemönster. Mot den utsträckta voly -
men ger hörntrapp husen den vertikala stadgan; tillsam -



mans med entrépartiets front är dessa de enda element som
skär igenom den kon tinuerliga takfoten. Zettervall hann
bara börja rita den be gärda sektionen, men vi ser svårig -
heterna med den före slagna aulalösningen. 

Scholander kritiserade skissen ganska hårt vilket gjorde
att Zettervall ändrade mycket vid utarbetningen. Han
skriver: »min skiss, som var väl mycket extravagant, måste
jag vid utarbetandet frångå för att få något så när praktiskt
förstånd i förslaget. Jag hade förut tämligen djupgående
studerat Bramante, särdeles hans La Cancellaria och nu blev
det denne mästare som skulle pumpas och så skedde med
besked.«28 Zettervalls färdiga förslag finns bevarat på fyra
mycket stora planscher.29 (57, 58, 59, 60) Zettervall har
ändrat disposi tionen rejält, de sekundära rummen i mitten
är ersatta av öppna gårdar som nu alltså ligger tre på rad,
avdelade av tvärande öppna portiker. Lärosalarnas propor -
tioner är ändrade, aulan har fått en konventionell plan och
kapp rummen är en del av rundgången kring gårdarna. 

Det är lätt att hålla med om Zettervalls eget omdöme att
förslaget vunnit i praktiskt förstånd, samtidigt som kommu -
nikationssystemet fortfarande bygger på utom huspassager
och ett gott klimat. Närheten till Palazzo della Cancelleria i
Rom är också slående – perspektivet skulle kunna ha byggts
upp från samma underlag han gjort för den inlämningen.
Perspektivet visar två av de tre gårdarna som med sina fon -
täner skulle fyllt rummen med ljud och vars informella sam -
lingsplatser skulle blivit anläggningens kärna. Av pers pektivet
framgår, till skillnad från planen, att gårdarna och portikerna
var tänkta i ett plan, som en sammanhängande torgyta.

Zettervall hade detta år gjort det stora programmet
samtidigt med Dahl och Thor Medelplan, som båda var
med för andra gången. Stora programmet kunde utföras
många gånger. Inget projekt fick medalj detta år; inte den
kungliga med resestipendiet, inte ens »andramedaljen« den
hertigliga, som Zettervall hade hoppats på. Scholander
ansåg att skissen hade frångåtts för mycket. Omdömet finns
inskrivet i klassboken och gällde även Dahls förslag.

Sommaren 1859 var Zettervall åter vid domkyrkobygget
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56: En akademibyggnad. Skissen 1858. 

57: En akademibyggnad. Plan 1859. 
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58: En akademibyggnad. Sektion 1859. 

59: En akademibyggnad. Huvudfasad 1859.

60: En akademibyggnad. Perspektiv 1859. 



56 Utgångspunkter

i Västerås. I mitten av sommaren blev han anmodad av
Scholander att söka tjänsten som slottsarkitekt i Stockholm.
Zettervall säger upp sig, beser tjänste bostaden i slottet och
är helt inställd på att börja, då Scholander plötsligt med -
delar att tjänsten inte är ledig, varvid Zettervall återvänder
till Västerås för att finna att han där redan är ersatt.
Zettervall arbetar i Västerås till hösten, men, som han
skriver, utan lust och lurad av Scholander.30

Sjunde året, läsåret 1859–1860. I oktober återvände
Zettervall till Akademien för att följa Högre byggnads -
 skolan ett tredje år. Under året följde han som vanligt
månads skisserna som var: »Bostad för en konstnär« 
och »Bostad för en länsarkitekt«, »En fyrbåk«, »Ett jakt -
slott« samt »En pompejansk villa«.31 Det tycks som om
Scholander hade för vana att ge två bostadsuppgifter varje
läsår, även om det, som i projektet för en länsarkitekts -
bostad, snarast rörde sig om ett palats för en overkligt rik
tjänste man. (61, 62) Här möter vi åter temat med en
byggnad som har en lågt liggande terrasserad trädgård.
Byggnadens förbindelse med omgivningen är i detta projekt
ytterligare betonad. 

Någon uppgift varje år var av teknisk natur, som detta
års fyrbåk med vaktstuga. Byggnadens detaljformer ligger
nära de som exempelvis Fredrik Blom tillämpat för nytto -
byggnader. (63) Det kan förvåna att Zettervall som gärna
över drev skalskillnader här valt att proportionera det trettio
meter höga tornet som två skilda delar. Övningsuppgiften
för den pompejanska villan har underrubriken: »Lämpad
efter nutida behofver och inv: för en mindre familj till
sommar bostad«. (64) Rumsbeskrivningen till vänster på
ritningen anger alla rummens latinska beteckningar och till
höger anges vad rummen anpassats för i sin moderna
användning. Denna uppgift var inte helt allvarligt eller
realistiskt menad, men den fick eleverna att studera
dispositionsprinciper med lång historisk livslängd. En
kanske avsiktlig bieffekt var att betydelsen av »dagens
behofver« blev relativiserade med hjälp av det historiska

61: Bostad för en länsarkitekt. Planer 1859.

63: En fyrbåk. Fasad och plan 1859. 
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62: Bostad för en länsarkitekt. Fasad och sektion 1859. 

64: En pompejansk villa. Sektion, fasad och plan 1860. 
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perspektivet. (65) Jaktslottet är utfört som en studie i rums -
lighet på en udde. Byggda rum och mellanrum utgör en
strängt organisk komposition där det omgivande landskapet
är en viktig del. 

Det stora programmet detta år var »Ett bibliotek för
omkring 100 000 band«.32 Scholanders program var mer
kortfattat än föregående år, det löd i sin helhet: 

»Denna byggnad, liggande å en plats omgiven med
öppna portiker eller promenadgångar för publikens
räkning innehåller:
En stor förstuga med trappa, förmak och kapprum;
Större och mindre boksalar med tillhörande läsrum;
En sal med galleri för sådana boksamlingar, som
genom gåvor eller testamenten tillfallit biblioteket; 
En sal för gravyrer, sällsynta böcker och dyrbara
manuskript; 
Några arbetsrum för bibliotekarierne;
En sal rymmande 4 à 500 personer, för hållande av
föreläsningar i litterära ämnen;
Byggnaden, i vars konstruktion bör ingå så litet
brännbara materialier som möjligt, hålles till sitt yttre
i en fast och allvarlig men ädel stil. Der sådant kan
ske, är tillåtet och lämpligt att till salarne taga ljus
från taket. 
I portiken är bostad för två vaktmästare. 
Terrängen är för biblioteket en rektangel af 100 al.
längd [60 m] och 50 al. bredd [30 m] med högst 30
al. [18 m] avstånd från portiken.
Esquisse: plan, fasad och genomskärning à
1/2dec.t./10 al [1:400]
Renritning: planer à 2 d.t./10 al [1:100] 
2 fas. och 2 prof. à 3 d.t./10 al [1:66,6] samt ett
grandaigle ark detaljer.
1000 vol. = 65 al. längd, 1/2 al. höjd, 9 t. bredd.«33

Uppgiften delades ut den första oktober och skissen skulle 65: Ett jaktslott. Perspektiv och plan 1860.
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lämnas in den tredje. Zettervalls disposition har vissa lik -
heter med akademibyggnaden från året innan. (66) Det var
en koncentrerad volym uppbyggd kring centrala gårdar.
Men här har gårdarna tak, och det centralt placerade
trapphuset leder direkt upp till den övre våningen. Läse -
salarna är överbelysta, medan böckerna förvaras både i den
yttre rumsfilen och i de halvcirkelformade utbygg naderna.
I en av dessa är också föreläsningssalen inrymd. Planen har
karaktären av ett allmängiltigt schema i vilket funktionerna
hyses nästan tillfälligtvis. En kanske medveten effekt av
detta är att böckerna aldrig visas upp i ett över blickbart
sammanhang, utan står uppställda i en rad mindre rum av
olika karaktär. Inte heller detta år hann han rita upp
sektionen i skissen, så det är svårt att se hur det stora rum -
met i planens bortre mitt var tänkt. Byggnadens omgivande
portiker var ett programkrav som här skapar en storslagen
och avskild arkitekturgård. I uppgifterna formu lerade
Scholander ofta sådana krav på förbindelse mellan byggnad
och omgivning. Programmets ord: »en fast och allvarlig
men ädel stil« är en typisk formulering – någon särskild
historisk stil påbjöds aldrig inför uppgifterna. »Stil«
användes i betydelsen hållning. Zettervall gav sitt förslag en
stram, horisontalvertikal komposition, utan en enda
rundbåge, han kallade den själv grekisk. 

Detta år var det Dahl, Jacobsson, Gellerstedt och
Zettervall som lämnade in årsprogrammet. Zettervall skrev
att hans skiss blev hårt kritiserad av Scholander medan
Geller stedts fick beröm trots att den, enligt Zettervall, i det
när maste var en kopia av Labroustes Sainte-Geneviève-
bibliotek i Paris »som då gällde för att vara ett modernt
mäster  stycke«.34

Efter skisskritiken skulle alltså resten av året ägnas åt att
utarbeta ett fullständigt förslag på underlag av skissen.
Detta år var Zettervall fast besluten att vara skissen trogen.
De ritningar han lämnade in till våren var storstilat utförda
och laverade med hög precision och behärskning. (67, 68,
69) I planen ser vi några förändringar: föreläsnings salen har
flyttat till ett mer konventionellt läge i planens fond och

66: Ett bibliotek för omkring 100 000 band. Skissen 1860.



läsesalarna har öppnats upp med portiker. Exedrorna, de
halvcirkelformade rummen, har införlivats med läsesalarna
och är nu tvåvåniga och har fått glastak. Dessa två rum har
blivit byggnadens verkliga kärnrum. Planstrukturen har
kvar sina sammanflätade pelarsystem – där systemen kan
uppfattas både som lagda sida vid sida och som över -
lappande varandra.

Bokuppställningen är koncentrerad till övervåningen
där nu bokrummen löper kontinuerligt runt de ljusa öppna
gårdarna. Trapphuset står dock fortfarande slutet mitt i
byggnaden. Sektionen visar hur föreläsningssalen ansluter
till trappans vilplan och hur trappans höjd och belysning
betonar den övre våningens betydelse, men hur arbets -
gången i detta bibliotek var tänkt vet vi inte, och inte heller
hur fördelningen var tänkt mellan offentliga och interna
delar. Men sekundärtrapporna mellan planen är inrymda i
byggnadens alla hörn, enligt det mönster vi sett i skissen till
universitets huset. Tyvärr finns ingen längdsektion som
beskriver de centrala rummen, men vi kan ändå förstå deras
kvaliteter: atrier med rikligt ljus omgivna av gallerier,
genom vilka vi ser ut genom raderna av böcker. Den inre
dekorationen är sval och ljus: väggarna tycks vara klädda
med blek marmor eller stuccolustro, mot vilka träinredning
och bronsdetaljer står fram med skärpa. 

Den yttre utformningen är mycket trogen skissen,
övervåningens större betydelse är fortfarande markerad om
än lite mildrad. (70, 71) Genom lavyrtekniken framträder
tydligt huvudfasadens tre volymer som skikt: fronton, block
och rundade delar. Den omgivande portiken, som nu slutits,
fungerar som ett fjärde skikt, och som byggnadens bas.

Zettervalls förslag blev även denna gång utan belöning.
Nu skylldes på att skissen var svag, säger Zettervall i sina
minnen. För Gellerstedt gick det bättre: med sitt förslag
vann han den kungliga medaljen och med den rese stipen -
diet. Det fanns fog för Scholanders ljumma bedöm ning av
Zettervalls båda stora avslutningsprojekt. De inne höll
otymp ligheter och verkar inte funktionellt lösta. För biblio -
teket fanns exempelvis inget underlag för den dubblering
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67: Ett bibliotek för omkring 100 000 band. 
Plan av bottenvåningen 1861. 

68: Ett bibliotek för omkring 100 000 band. 
Plan av övre våningen 1861. 
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69: Ett bibliotek för omkring 100 000 band. Sektion 1861. 
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70: Ett bibliotek för omkring 100 000 band. Huvudfasad 1861.

71: Ett bibliotek för omkring 100 000 band. Sidofasad 1861. 
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av läsesalarna som Zettervall hamnat i. Både skissen och
ritningen innehåller rika men oklara samband. 

I akademiuppgifterna, och särskilt avslutningsprojekten,
premierades de formalt klara lösningarna – en formalism
som skulle tjäna som grammatik inför verklighetens
prövningar. Förslagen skulle kunna stå emot kommande
sammanjämkningar, och inte inne hålla för många redan
från början; då uppfattades de som ofullgångna. Scholanders
program var ofta realistiskt grundade – verkliga program -
krav för verkliga situationer. Både universitetshus och
bibliotek skulle verkligen byggas, och detta av de arkitekter
som nu gick på Akademien. Men programmen hade också
en allmän akademisk funktion som rena arkitekturstudier,
där lokalprogrammen bara var en slags förevändning för att
öva rumslig komposition.

Arbetsmetoderna passade inte Zettervall särskilt väl,
han hade lättare för att införliva än för att renodla. Han lät
sig gärna, som vi ska se många exempel på, påverkas av
yttre förutsättningar och nya krav, inte minst i viljan till
tekniskt avancerade konstruktioner. För Zettervall blir
akademi arkitekturen bäst i verkligheten. 

Zettervall säger senare att skolan gav ramverket för vidare
självstudier och förkovran. De många snabba skis serna
drillade ett bassortiment att senare ösa ur, för att kunna
möta varierande förutsättningar.

Inom klassicismen och den akademiska traditionen levde
föreställningen om svunna guldåldrar och om en kvalitet
som strålade från Södern. Utbildningen var både tillbaka -
blickande och framtidsorienterad, där skolan tränade
snabb  het och oförvägenhet: att snabbt kunna sätta sig in i
ett program, snabbt få upp en skiss och sedan målmedvetet
och troget rita upp. 



Kamraterna

Skolan behandlade eleverna som om de var pionjärer och
de ansåg sig också själva vara det. Utbildningen var ett
upptagande i ett kall. Genom utbildningens intensitet, det
myckna nattarbetet och de gemensamma uppgifterna kom
eleverna varandra nära. De blev vänner för livet. Ett foto -
grafi från november 1858 visar den övre skolans elever. (72)
Vi ser Helgo Zettervall sittande längst ner till vänster med
ett album i handen, bakom honom står Albert Theodor
Geller stedt och Fredrik Ekberg, Gustaf Dahl sitter i mitten
och till höger om honom står Ernst Jacobsson. De två till
höger på bilden torde vara Thor Medelplan och Gustaf Philip
Olander. 

Gellerstedt var en skicklig tecknare och akvarellist med
stora litterära intressen. Han kom inte att rita många hus,
men kom som ingenjör vid Lots- och fyrinrättningen att
rita många fyrar. Enligt Zettervall var han en vänlig och
försiktig natur, en ängslig svärmare. Dahl var mer hand fast
tekniskt orienterad och med goda språkkunskaper. Dahl
kom att få en rik arkitekturproduktion, bland annat
Kungliga biblioteket och Allmänna Barnhuset i Stockholm,
och många kyrkor. Zettervall karaktäriserade honom som
en ängslig planlösare. Att Zettervall använder epitetet
»ängslig« om sina två bästa vänner säger förstås mycket om
honom själv. Ernst Jacobsson var några år yngre än de
andra, han ingick i kamratkretsen men hade inte så mycket
kontakt med kamraterna därefter. Alla tre var stockholmare
och hade goda kontaktnät i huvudstaden. Geller stedt och
Dahl kom från akademikerhem, Jacobssons hemför hål -
landen liknade Zettervalls, men han hade inflytelserika
släktingar som gav honom stöd och senare uppdrag.
Fredrik Ekberg blev lärare i byggnads kon struk tion vid
Tekniska skolan i Stockholm och genom Över intendents -
ämbetet kom han bland annat att rita några fantasifulla
träkyrkor i Norrland.

Under Zettervalls tre år i den högre skolan fanns bland
eleverna också de lite äldre Thor Medelplan, Axel Ludvig
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72: Elever vid Konstakademiens byggnadsskola fotograferade i
november 1858. 



Westin, Lars Magnus Laschinger, Pehr August Westermark
och Gustaf Erik Zander, samt de lite yngre Axel Lignell, Lars
Magnus Elfling, Erik Johan Magnusson, Hugo Lorens West -
man, Gustaf Philip Olander, Jacob August Wessman och
Carl Johan Dahlgren. Av de ca tio eleverna per årskurs var
det inte ens hälften som fullföljde studierna till det stora
programmet: studieavbrott var vanliga. 

Umgänget på skolan tycks ha varit mycket bundet till
årskurserna. Zettervall nämner inte i sina minnen och
verkar inte ha haft någon kontakt med varken eleverna i
högre årskurser som Thor Medelplan och Axel Fredrik Ny -
ström eller eleverna i de lägre som Carl Sandahl, Theodor
Höijer, Theodor Decker och Gustaf Sjöberg.35

Zettervalls kamratkrets, med Jacobsson, Dahl och
Geller  stedt, bildade de sista åren på Akademien en förening
som de kallade Tessinska föreningen. Där anordnades skiss -
tävlingar varje vecka efter program som gruppen turades
om att sätta samman: en kyrka, ett jaktslott, ett badhus, ett
badhotell, en familjegrav, ett tempel åt gudomen Ceres, ett
läsekabinett vid allmän promenad, en karak tärsplats.
Skolans arbetsmetod hade internaliserats av eleverna.

Zettervall fick aldrig det viktiga resestipendiet. Trots att det
normalt skulle delas ut vartannat år hade så inte skett sedan
1855, och systemet hade hamnat i otakt. Medaljen och
resan var så åtråvärd att många tävlade för den i många år.
År 1860 vann Gellerstedt med sitt förslag till bibliotek, och
han skrev ut sig samma vår. Mot slutet av sommaren
övervägde Zettervall att gå ett år till, i hopp om att till slut
vinna rese stipendiet, trots att han nu kunde sluta eftersom
han var godkänd i Praktiska skolans sista kurs. Detta var
hans sista chans att vinna stipendieresan eftersom eleverna
inte fick vara äldre än trettio år. Zettervall gjorde också
skissen till 1860 års prisämne: »Råd stuga och stadshus«,
innan han fick andra uppdrag och skrev ut sig.36 Det året
vann Dahl, medan Jacobsson fortsatte ända till 1864 innan
också han till slut fick stipendiet.
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Praktikarbeten

Arkitektutbildningen var minimum sex år, men kunde
alltså bli både sju, åtta och nio år. Terminerna var korta
eftersom det ljusa halvåret var anslaget åt praktikarbeten
med en allt växande svårighetsgrad: de första somrarna
murarpraktik, mot slutet arbetsledning för stora projekt.
Byggritningarna var sällan riktigt detaljerade: i arbets -
chefens uppgift låg att tolka ritningarnas intentioner till
byggbara instruktioner. Teori och praktik utgjorde lika stora
delar av utbildningen, och praktiken var en integrerad del
av undervisningen. Utöver den nödvändiga praktiska bygg -
kunskapen gav den också självtillit och behärskning av
byggandets maskineri. Många detaljer ritades och löstes
direkt på byggplatsen, där en akademiskt skolad person
med kunskap om byggnadsverkets intention fanns till
hands. Denna direktkontakt med byggandet var en träning
i att se förhållandet mellan det tänkta och det utförbara. 

Stora hotellet i Jönköping. Redan innan Zettervall började
på Akademien hade han mycket byggpraktik. De första
praktikarbetena under skoltiden, somrarna 1855 och 1856,
fick han hos sin gamla arbetsgivare från Lidköping,
arkitekten och byggmästaren Birger Oppman. Den första
uppgiften var ett rent ritarbete. Zettervall utarbetade
Oppmans ritningar till Stora hotellet i Jönköping.37 Hotellet
skulle ligga på en hörntomt vid kanalen, nära vindbron,
som en del av stadens återuppbyggnad efter den stora
branden 1854. Det planerades som ett av Sveriges största
landsortshotell, en vinkelformad byggnad i tre våningar
med en mittdel i fyra våningar. Huset innehöll matsalar och
en stor högtidssal; fasaden var putsad och vilade på en
sockel av finhuggen kalksten, taket var av skiffer. Våren
1856 ritade Zettervall förenklade detaljer och ändrade
dispositionen. Ritningarna var klara den 18 april. Zettervall
ansåg att han hade gjort byggnaden från början till slut 
och undertecknade dem med eget namn. Men, mindes
Zetter vall senare, Oppman »bad mig skriva orden ›ritad av‹
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74: A. W. Edelsvärd. Ryholm, Västergötland. Fotografi mot sjösidan
före 1896. 

73: B. Oppman. Stora hotellet i Jönköping. Fotografi 1860-talet. 



fram för namnet och det gjorde jag – om ock ogärna«.38

Bygg et började omedelbart och var klart 1859. (73) Hotellet
blev snart berömt, åren 1864 till 1874 var det övernattnings -
hotell för resenärer på stambanan mellan Stockholm och
Malmö.39 Under 1856 ritade han också mindre saker för
Oppman.

Ryholms herrgård. Oppman var också byggmästare för den
nya huvudbyggnaden på godset Ryholm i Västergötland,
vid sjön Viken.40 Godset, som hade en aldrig avslutad
grund till ny huvudbyggnad, hade 1853 fått en ny ägare i
ryttmästare Bergendahl, som beställt ritningar för en
nybyggnad av Edelsvärd i Göteborg.41 Oppman utsågs till
arbetsledare, ett uppdrag han gav vidare till Zettervall.
Ryholm var en herrgårdsanläggning i den stora stilen.
Huvudbyggnaden var murad i två våningar med en förhöjd
mittdel som innehöll en stor salong. Gavlarna var sam -
manbyggda med flyglar med plana tak. Mot sjösidan fanns
trappor, terrasser och tornuppbyggnader. (74) Det är
empirens adderande volymuppfattning vi möter. Ännu
tydligare ser vi empiren i inredningens snickerier, material -
behandling och dekorarbeten. (75)

Projektet innefattade hela egendomen. Det befintliga
första flygelparet byggdes om för att uppnå den önskade
horisontaliteten. Det andra och tredje flygelparet nyupp -
fördes, så också ridhus och gårdskontor. Zettervall nämner
stallet som ett av sina egna verk. I parken byggdes ett nu
rivet orangeri, som både Edelsvärd och Zettervall uppger
sig ha ritat.42 (76) I anläggningen ingår också en väl formad
smedja och en av Löfvenskiölds största ladugårdar. Ryholm
var Zettervalls första stora praktiska arbete. Under den
andra sommaren, då byggnadens stomme var klar, upp -
märksammades bygget och fick många besök: bland annat
arkitekten Löfvenskiöld som bodde i närheten, en tysk arki -
tekt Eppen samt, som Zettervall skriver, av »en s.k. träd -
gårdsarkitekt« från Göte borg. Men byggmästaren Opp man
sågs inte till, inte heller byggnadens arkitekt Edelsvärd.
Zettervall karaktäriserade honom som »en arkitekt av
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75: Ryholm. Salongens snickerier.

76: Ryholm. Orangeribyggnad. Ritning 1856. 



Wijnbladhs sort«, med vilket han avsåg den militära bak -
grunden.43

Ryholms ägare, ryttmästare Bergendahl, bodde på
granngården Lagerfors. Zettervall kom snabbt in i traktens
sällskapsliv och fick goda vänner i brukspatronen Palm och
lantpatronen Welin. Det är troligen för den senare som
Zettervall gör en ritning till ett corps-de-logis på egen -
domen Roo.44 Till hösten erbjöds Zettervall att mot ett extra
arvode om 500 riksdaler stanna till november och slutföra
Ryholmsprojektet. Han an mälde sig vid Akademien och
återvände sedan till Ryholm. Zettervall blev vid sin avresa,
då bara dekoration och målning återstod, mycket tackad
och fick ett fint betyg och ett stort kalas.45

Skara stiftsbibliotek. Till sommaren 1857 förmedlade
Scholander en praktikplats vid bygget av ett bibliotekshus
i Skara.46 Det var Gunnar Wennerberg som hade bett
Scholander rekommendera någon som byggmästare. J. F.
Åbom hade på en tomt jämte domkyrkan ritat byggnaden
för det stora stiftsbiblioteket med bokmagasin, läsesalar
och arbetsrum. Det var en tegelbyggnad i två våningar med
ett centralt trapphus med slagna valv. Fasaden skulle
utföras med exponerat tegel i den rohbau-teknik som Axel
Nyström introducerat i Lund på 1840-talet – en pilaster -
arkitektur med rundbågar i gult och rött tegel, mönster -
murning och avancerade fönsterdetaljer. Zettervall började
arbetet direkt efter läsårets slut i april. Innan det egentliga
byggarbetet kunde börja krävdes många förbe redelser, så
brändes exempelvis allt murtegel, utom fasad teglet, på
byggplatsen. Arbetet framskred snabbt och till hösten var
Zettervalls arbete klart. (77)

Västerås domkyrka. Praktikplatsen som arbetsledare för
ombyggnaden av Västerås domkyrka hade också förmedlats
av Scholander; ett omfattande uppdrag för både sommaren
1858 och 1859.47

Västerås domkyrka var på 1850-talet svåranvänd och des -
su  tom nära att störta samman. Stiftets biskop, Fahlcrantz,
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77: Skara, biblioteket ritat av J. F. Åbom med Zettervall som
arbetsledare 1857. Äldre fotografi.



hade 1858 lyckats få riksdagen att bevilja statsbidrag till 
en restaurering.48 Pehr Johan Ekman var arkitekt för
ombyggnadsförslaget, men hade inte själv tid att leda ar be -
tets utförande. Innan arbetssäsongen startade utnyttjar
Zettervall tiden genom att läsa tillgänglig litteratur på
Konstakade miens bibliotek. Han säger att det är här hans
livslånga forskningsarbete kring den medeltida arkitekturen
börjar.

Zettervall handlade självständigt under bygget och
ändrade mycket i planen. Då han senare skulle sammanfatta
sina arbeten med de stora domkyrkorna behandlar han
Västerås domkyrka som ett av sina egna verk.49

Västerås domkyrka hade en sammansatt medeltida
byggnadshistoria som spände från 1200-tal till 1400-tal, där
de skiftande idealen, från romanskt till gotiskt, avsatt spår.
(78, 79, 80) Spiran, Sveriges då högsta byggnadsverk, hade
efter Tessin den yngres ritningar uppförts 1695. Ekmans
plan var omfattande: den innehöll nymurning och om -
murning av pelare och valv samt rivning av invändiga
murar, sakristia och vapenhus.50 Ekmans ombyggnadsplan
fick ett hårt omdöme av Zetter vall: »mycket lättsinnigt
hopkommen utan respekt för det gamla och de enkla
tegelstensformerna, som han ordnade som det gällt huggen
sten«.51 Ekman hade föreskrivit pålning och även inköpt
pålar. Zettervall avstod helt från den planerade grund -
förstärkningen som han ansåg onödig. Zettervalls föränd -
ringar får stöd bland annat i en tid ningsartikel av en
anonym ingenjör, som helt avvisar tanken på att snedpåla
under kyrkans bräckliga murar. Under arbetet upptäcktes
nya brister i murverket som krävde andra tekniskt avan -
cerade moment som byte av pelare under last. I sin beskriv -
ning är Zettervall noga med att påpeka att Ekmans förslag
var skissmässigt och över siktligt, att Ekman ägnade all kraft
åt sin snickerifabrik och sällan var på plats, och att Ekman
uttryckligen sagt att Zettervall skulle handla efter omstän -
digheterna och efter eget omdöme. 

Mureriarbetet utfördes huvudsakligen under sommar -
halvåren 1858 och 1859. Zettervall lät mura om nitton
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78: Västerås domkyrka. P. J. Ekmans ombyggnadsförslag. Plan 1856.
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80: Västerås domkyrka. Perspektiv med uppmätningar 1858.

79: Västerås domkyrka. P. J. Ekmans ombyggnadsförslag. Sektion 1856.



pelare och helt nymura sju, vilket var tio färre än planen
föreskrev. Han lät om- och nymura 49 valvbågar samt
nymurade 22 valv. De nya delarna gjordes lika de bästa av
de befintliga och några valv höjdes. De murar som bar
takstolar revs och nymurades så att lasterna hamnade på
dessa och inte, som på många ställen, direkt på valven.
Sentida utbyggnader för vapenhus, sakristia och kapell revs.
Västfasaden och det sydvästra hörnet byggdes om. Nästan
alla fönster justerades och kyrkan fick nya portaler. Taket
lagades och kyrkan putsades in- och utvändigt i röd färg
med markerade fogar. I det inre fick kyrkan nya bänkar,
predikstol och altarring.52

Mot slutet av sommaren 1859 var Zettervalls uppdrag
avslutat och han lämnade en skriftlig redogörelse för sina
arbeten.53 Efter att arbetet hade legat nere under 1860
kunde dom kyrkan återinvigas den 10 november 1861. (81)
Arbetet fick ett mycket gott mottagande. I en artikel
berömdes arbetsledningen och »den lyckliga förening av
humanitet och be stämd het som utmärkt Hr Zettervalls sätt
att be handla den talrika arbets personalen«.54

Zettervalls lärare i konsthistoria vid Konst akade mien,
Sohlman, beskrev i en artikel restaureringen av Västerås
domkyrka som ett närmande till förhållandena i Tyskland,
England och Frankrike där sådana arbeten vilade på veten -
skapliga studier – Sohlman såg en gryende restaurerings -
filosofi.55 Ekman nämndes sällan eller aldrig, och Zettervall
anger det som ett skäl till det dåliga förhållandet mellan
honom och Ekman. Men, skriver Zettervall, Ekman kom allt
mer sällan till Västerås, och jag växte allt mer i »själv -
ständighet och insikter i mitt fack«.56

I Västerås bodde Zettervall i biskopshuset, där han blev
mycket väl mottagen och behandlades som en i huset. Han
deltog i umgängeslivet men hade också tid för extra rit -
uppdrag, bland annat ett bostadshus av trä i Västerås.57

Direkt efter de avslutade studierna våren 1860 blev
Zettervall, som brukligt var, inskriven som arkitekt utom
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81: Västerås domkyrka. Fotografi före 1896.



stat vid Överintendentsämbetet. Som första uppdrag där
ritar han en kyrka för Björketorp men har för övrigt inget
att göra. Han tillbringade några månader bland släktingar,
både i Stockholmstrakten och i Lidköping. Han deltar i en
tävling i Göteborg för ett barnsjukhus och hör sig för om
stadsarkitekttjänsten där.58 Han vet inget om sin framtid
och blir helt överraskad då han plötsligt blir utnämnd till
domkyrkoarkitekt i Lund. 
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NOTER: STUDIER OCH PRAKTIK

Göran Lindahl: »Konstakademiens byggnadsskola«, De sköna
konsternas akademi. Konstakademien 250 år, red. Rolf Söderberg
och Göran Söderström, 1986; den allmänna organisationen 
s. 202–222; lärarna och undervisningen s. 222–246; Zettervalls
studier s. 246–253. För Nyströms insats, se Thomas Lejdegård: På
många stolar. Axel Nyström som arkitekt och kulturbyråkrat, Diss.,
2008, s. 155–172.
Något om mig sjelf, s. 28–29. Euklides Elementa består av 13
böcker, där bok 1–6 behandlar plan geometri, bok 7–9 aritmetik,
bok 10 kommensurabla och inkommensurabla storheter och bok
11–13 solida figurer. Känd under medeltiden och sedan
renässansen använd som det grundläggande verket inom
geometri med otaliga utgåvor från 1500-talet och framåt och
med översättningar till många språk. De nya rönen under 1600-
talet gjorde de rent matematiska delarna (bok 7–10) antikverade.
Den första svenska latinutgåvan kom 1637 och de första
översättningarna till svenska 1744 (bok 1–6) och 1748 (bok 11–
13). Sedan dess har dessa delar följt det svenska
utbildningsväsendet och ingått i läroverkens studieplaner fram
till mitten av 1900-talet. Zettervalls övningsbok ingick i hans
kvarlåtenskap; KA i ArkDes. 
Emil Edvard von Rothstein (1821–1890): 1862–1886 arkitekt i
Överintendentsämbetet, 1859–1878 lärare vid Praktiska
byggnadsskolan vid Konstakademien. Utgav den första
heltäckande byggnadsläran på svenska: Handledning i allmänna
byggnadslärans praktiska del med hufvudsakligt afseende på
husbyggnadskonsten samt kostnadsförslagens uppgörande, 1856,
1875 och 1890. Carl Ståls lärobok, Utkast till allmän
byggnadslära, 1854, var till stora delar en översättning av
Durands franska läroböcker Précis des leçons d’architecture.
Donées à l’École royale polytechnique, 1817, 1819 och 1821. Vid
sidan av den fanns också den norska Brochs som vi vet att
Zettervall kommit i kontakt med i Västergötland.
Göran Lindahl: »Konstakakadmiens byggnadsskola«, De sköna
konsternas akademi. Konstakademien 250 år, red. Rolf Söderberg
och Göran Söderström, 1986, s. 222–238.
August Sohlman (1824–1874): lärare i konsthistoria vid
Konstakademien 1849–1868. Arbeten: Nordisk Tidskrift i 12
häften, 1852–1853; Afhandlingar och skizzer i kultur och
konsthistoriska ämnen, 1855 och en monografi över skulptören
Bengt Erland Fogelberg, 1862.
1877 flyttades de fyra första åren över till Kungliga Tekniska

högskolan, men de teoretiska arbetsformerna kvarstod. 
Något om mig, sjelf, s. 38. 
Albert Theodor Gellerstedt (1836–1914): lärare i byggnadslära
vid Teknologiska institutet 1874, professor i arkitektur vid KTH
1877, förste intendent vid Överintendentsämbetet 1884,
överintendent 1897–1904. Hans dikter och litterära engagemang
gav honom en plats i Svenska Akademien. Se Harald Schiller: A.
T. Gellerstedt. Diktare och konstnär, 1931.
Något om mig sjelf, s. 28. Georg Gottlob Ungewitter: Entwurfe zu
gotischen Ornamenten zunächst für Däcken und Wände, Leipzig,
1854. Lösa blad hade utgivits tidigare.
Projekten var troligen: Gyldenstolpska huset på Arsenalsgatan i
Stockholm; Björna, Gärdserum, Trästena och Vessinge kyrkor;
Ekholmen och Sjöö herrgårdar. Kyrkan i Åtvidaberg behandlas
senare i samband med kyrkobyggnadsprojekten.
Något om mig sjelf, s. 29.
Något om mig sjelf, s. 29.
Ritningar, 3 blad: plan, fasad, sektion; HZA i ArkDes.
Ritning, 1 blad: plan/fasad/sektion per projekt; HZA i ArkDes.
Något om mig sjelf, s. 32. Frans Gustaf Abraham Dahl (1835–
1927): professor i byggnadskonst vid Konstakademien 1883,
förste intendent vid Överintendentsämbetet 1897. Verk: Kungliga
biblioteket, Mariahissen och Allmänna Barnhuset, alla i
Stockholm, Mariakyrkan i Jönköping och många
landsortskyrkor. Ernst Abraham Jacobsson (1939–1905): En stor
produktion offentliga byggnader, banker och kyrkor. Se Bo
Bjelfvenstam: Arkitekt, oscarian, jude. Ernst Jacobsson, 1991.
Fredrik Reinhold Ekberg (1837–1898): arkitekt, lärare i
byggnadskonstruktion vid Tekniska skolan i Stockholm och
genom Överintendentsämbetet ritade han kyrkorna i Gåxsjö,
Stensele och Tärendö. 
Ritning, 1 blad: plan/fasad/sektion per projekt; HZA i ArkDes. 
Ritningar, 8 blad: plan/fasad, fasaddetalj, detaljer portar och
fönster, detaljsnitt, detalj kolonner, fasadsnitt, interiörperspektiv,
detaljer fönster och balkonger; HZA i ArkDes. 
Ritningar, 5 blad: skiss, plan, fasad, sektion, fasaddetalj; HZA i
ArkDes.
Wathman var den ledande tillverkaren av ritpapper. Det största
formatet var 620 x 1040 mm. Något om mig sjelf, s. 36.
Dessa projekt ryms på en ritning vardera med plan och fasad,
börsprojektet har en sektion; HZA i ArkDes. 
Ritningar, 7 blad: skiss, plan bottenvåning, plan övervåning,
sektion, fasad och två detaljritningar; HZA i ArkDes.
Villa di Papa Giulia ritad av Vignola (1507–1573), Vasari
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(1511–1574) m.fl. Villa Sacchetti, ritad av Pietro da Cortona
(1596–1669). Numera en ruin. 
Ritningar, 4 blad: skiss, plan, sektion, detaljritning; HZA i ArkDes. 
Något om mig sjelf, s. 38.
Något om mig sjelf, s. 42.
Ritning, 1 blad: plan/fasad/sektion per projekt; HZA i ArkDes. 
Ritningar, 5 blad: skiss, plan bottenvåning, plan övervåning,
sidofasad, perspektiv; HZA i ArkDes. 
I samlingen Scholanders arkitekturprogram; Konstakademiens
bibliotek. Måtten inom klammer är författarens översättning.
Något om mig sjelf, s. 42.
Planen är 960 x 1 280, huvudfasaden 780 x 2 040 mm.
Något om mig sjelf, s. 44. Thor Medelplan (1832–1863): arkitekt,
studier vid Konstakademien 1849–1858, därefter konduktör vid
Överintendentsämbetet till sin för tidiga död. Utförde bland
annat restaureringen av Bogesunds slott.
De två förstnämnda om 2 blad vardera, de tre senare om 1 blad;
HZA i ArkDes.
Ritningar, 8 blad: skiss plan/fasad/sektion, plan bottenvåning,
plan övervåning, sektion, fasad, sidofasad, detalj fontän, detalj
kandelaber; HZA i ArkDes.
I samlingen Scholanders arkitekturprogram; Konstakademiens
bibliotek. Grand aigle är ett franskt pappersformat, 75 × 106 cm.
Något om mig sjelf, s. 46.
Något om mig sjelf, s. 145, 189. Axel Fredrik Nyström (1832–
1894): arkitekt, son till Per Axel Nyström och kusin med F. W.
Scholander, studier vid Konstakademien 1849–1857, arkitekt vid
Drottningholms slott 1864, stadskonduktör vid Stockholms stads
byggnadskontor (några år med titeln vice stadsarkitekt under
Ludvig Hedin), hovintendent 1875, intendent vid
Överintendentsämbetet 1886. Verk: Sjökrigsskolan på
Skeppsholmen, Johannes brandstation, saluhallen på Hötorget,
Riksarkivet på Riddarholmen, alla i Stockholm, samt Stora
teatern i Gävle. Carl Leonard Sandahl (1840–1890): arkitekt,
arkitektverksamhet med Magnus Isaeus från 1883. Verk: Stora
salongen i Berns salonger, Sturebadet, Beskowska skolan, allt i
Stockholm. Carl Theodor Höijer (1843–1910): finsk arkitekt,
studier vid Konstakademien 1863–1868, extra arkitekt vid
Överstyrelsen för Allmänna Byggnaderna i Finland 1870,
stadsfullmäktig i Helsingfors. En rik produktion i Helsingfors:
konstmuseet Ateneum, brandstation och stadsbibliotek samt
Kalevas, Frenckelska, Standertsjöldska och Grönqvistska
bostadspalatsen. Litteratur: C. Th. Höijer – en självbiografi,
utgiven 1983 efter manuskript från 1910. Alexander Theodor

Decker (1838–1899): finsk arkitekt, studier vid Konstakademien.
Gustaf Sjöberg (1837–1897): arkitekt. Verk: Blasieholmskyrkan,
Immanuelskyrkan och Seminariet för lärarinnor i Stockholm,
seminarier i Härnösand och Gävle, Lagmansö herrgård i
Sörmland, Espelund herrgård i Närke.
Ritning, 1 blad: skiss; HZA i ArkDes.
»Stora hotellet i Jönköping«, Svenska Familjejournalen, signerad
»-e.«, 1874. Stora hotellet 100 år, red. Gunnar Dinnetz, 1960.
Rudolf Björkman: »Jönköping«, Svenska städer nu och fordom,
red. Albin Roosval, 1915. Jönköpings historia, 4, 1921. Bo
Karlsson: Stora hotellet, opubl. uppsats, c:a 1990.
Något om mig sjelf, s. 35
Huset finns kvar idag men är mycket ombyggt.
»Herresätet Ryholm i Västergötland«, Ny illustrerad tidning, 1869
av signaturen »O.v.K«, med träsnitt av Zettervall. Sigurd Wallin
och Sigurd Erixon: Västgötagårdar, 1932. Lennart Luthander:
»Ryholm«, Slott och herresäten i Sverige, 1968. Annika Jacobsson
och Ingemar Rosén: Ryholm. En studie i svensk herrgårdsarkitektur,
Uppsats bebyggelseantikvarisk avdelning Göteborgs universitet,
1982. Kulturhistorisk inventering, Töreboda kommun, 1983. 
Edelsvärds ritning finns bevarad, men Zettervall gjorde också
egna. Ritning, laverad 1 blad: 3 fasader/2 planer/1 sektion,
Skissbok 1; ritning, 1 blad: 2 perspektiv; HZA i ArkDes.
Zettervall har undertecknat Edelsvärds projekt med sitt namn.
Ritning, 1 blad: plan/fasad/sektion; HZA i ArkDes.
Något om mig sjelf. s. 34. 
Roo behandlas senare i avsnittet om bostäder.
Något om mig sjelf. s. 45. Anläggningen var länge förfallen men är
nu rustad. 
Zettervall gjorde en egen ritning. Ritning, 1 blad: 2 laverade
fasader/plan; Skissbok 1; HZA i ArkDes.
Pehr Johan Ekman: Förslag till iståndsättande af Westerås
domkyrka, daterad Hofberga juni 1856, samtida avskrift av
Ekmans förslag; Västerås domkyrkoarkiv. Helgo Zettervall: Redo -
görelse för undertecknads verksamhet – och de arbeten som under
min ledning blifvit verkställda – vid den större reparationen af
Westerås Domkyrka under åren 1858 och 1859, daterad Västerås
10 september 1859; Västerås domkyrkoarkiv. August Hahr:
Västerås domkyrka. Beskrivning och byggnadshistorik, 1923.
Gunnar Ekström: Västerås domkyrka. Vägledning för besökare,
1961. Anders Åman: Helgo Zettervalls domkyrkorestaureringar,
Diss., 1963, 2015, s. 7–20; ägnar Zettervalls arbeten i Västerås ett
kapitel.
Biskop Fahlcrantz hade vida kulturella intressen och var medlem

74 Utgångspunkter

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48



av Svenska Akademien. Han hade genomdrivit byggandet av
Västerås nya läroverk, som Ekman ritat. 
Vid utställningen på Konstakademien 1885. Något om mig sjelf, 
s. 154.
Ekmans ritning från 1856 i Västerås domkyrkoarkiv. 
Något om mig sjelf, s. 40.
Det mesta av Zettervalls tillskott är nu borta efter ytterligare två
restaureringar av arkitekterna Agi Lindegren på 1890-talet och
Erik Lundberg på 1950-talet.
Helgo Zettervall: Redogörelse för undertecknads verksamhet – och
de arbeten som under min ledning blifvit verkställda – vid den
större reparationen af Westerås Domkyrka under åren 1858 och
1859, daterad Västerås 10 september 1859.
Vestmanlands Läns Tidning, 25 augusti 1859.
August Sohlman: »Västerås domkyrka«, Ny illustrerad tidning,
1866. Zettervall nämns dock inte i den mycket positiva artikeln.
Något om mig sjelf, s.40.
Projektet inte identifierat. 
Barnsjukhuset behandlas i kapitlet om de första offentliga
byggnaderna.
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82:  Lund 1853. Karta av Gustaf Ljunggren.



Idecember 1860 anlände Helgo Zettervall till Lund för
att börja tjänsten som domkyrkoarkitekt. Där skulle han
komma att stanna i tjugo år och etablera sig som Skånes

mest anlitade arkitekt. Kapitlet om Lunds domkyrka
kommer att beskriva Zettervalls arbeten med domkyrkan;
här ska vi först, ur ett arkitektur per spektiv, försöka teckna
konturerna av den stad han mötte 1860. Först beskrivs
själva staden och dess dominerande insti tutioner: kyrka,
universitet och läroverk. Därefter behandlas byggverk -
samheten och de två arkitekterna Axel Nyström och Carl
Georg Brunius som varit aktiva i Lund under 1840- och
1850-talen, men vilkas inflytande fort farande var påtagligt
1860.

Lund 1860

Huvudintrycket av staden Lund 1860 var en grön lum mig -
het där bara enstaka byggnader stack upp ur lövmassan.1

(83) Bebyggelsen längs de medeltida gatorna bestod mesta -
dels av längor med stora inre gårdar. Husen hade i
allmänhet en våning, men vid huvudgatorna och torgen
fanns två vå nings- och enstaka trevåningshus. Domkyrkans
två torn och höga skepp dominerade fullständigt stads -
bilden. Stadens gräns mot omgivande åkrar och ängar var
mycket tydlig, trots att vallarna runt staden hade mist sin
funktion då landtullen upphörde 1811. 

Låt oss studera Lund med hjälp av den karta som 1860
bäst beskrev staden – 1853 års adresskarta. (82) I centrum
finner vi domkyrkan, norr därom parken Lundagård och
Bota niska trädgården, där universitetets få byggnader är
sam lade. Ytterligare åt norr ligger lasarettet i sin park. Från
norr till söder löper huvudgatan, som söder om domkyrkan
vidgar sig till Stortorget, där stadens byggnader, rådhuset
och stadshuset, ligger. Ensamt utanför stadsvallen finner vi
i norr Biskopshuset och i söder, vid Stora Södergatan, läro -
verket. Öster om domkyrkan finns den nyanlagda Tegnérs -
platsen, mellan Museum och Akademiska Föreningens
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stora byggnad. Mitt på platsen står Qvarnströms då nyligen
resta byst av Esaias Tegnér. Alla stadens stora torg var 1860
just stensatta och ett gasverk var under byggnad. Vad som
inte finns med på kartan är järnvägen som sedan 1856 gick
väster om staden.2 Mellan järnvägen och staden hade det
nya Bantorget anlagts. 

År 1860 hade Lund 8 000 invånare, vilket gjorde den till
Sveriges åttonde stad – i Skåne var bara Malmö större.3

Staden styrdes ännu av allmänna rådstugan ledd av magi -
straten; borgmästare var Lars Billström. Med de nya kom -
mu nallagarna som infördes 1862 bildades rådhusrätt och
stadsfullmäktige som ansvarade för handelns reglering och
stadens tekniska frågor.4

Enligt statistiken fanns det i Lund 1860: 170 hantverks -
mästare, 310 gesäller, lärlingar och arbetare, 190 handlande
samt 250 så kallade självförsörjare.5 De största industrierna
var Borgs färgeri, Möllers handskfabrik och Carl Holm -
bergs mekaniska verkstad, ännu med bara totalt 100 perso -
ner anställda. Under 1860-talet skulle dessa tre dock växa
till stora industrier. Lund var efter skråtvångets upphävande
en plats för växande handel och ett hantverk på väg mot
industri; men stadens liv och form präglades helt av tre
äldre institutioner: kyrkan, universitetet och läroverket.

Kyrkan

Lunds stift var Sveriges i särklass största, med sina 600 000
invånare fördelade på 400 socknar. (84) Kyrkan och dess
dom kapi tel ansvarade inte bara för det andliga, utan också
för samhällets sociala engagemang för folkskola, fattigvård
och åldringsvård samt folkbokföring och skatteuppbörd.
Stiftets ledning var helt integrerad med universitetets teo -
logiska fakultet där den viktigaste uppgiften var att utbilda
präster. Alla stiftets 1 000 präster samlades i Lund vart tredje
år vid de stora prästmötena, en stor händelse för staden.

Biskop sedan fyra år var den energiske Johan Henrik
Thomander, känd som liberal kyrkoreformator med ett

84: Karta över Lunds stift av J. M. Larsson 1870. 



djupt socialt och politiskt engagemang i tidens frågor, bland
annat byggnadsfrågorna.6 Folkmängden som under en
generation fördubblats både i Lund och på landsbygden
hade skapat stor trängsel i de redan små kyrkorna. Ett
biskopshus för administrationen var ganska nybyggt, i
domkyrkan hade reparationer pågått i 25 år. 

Universitetet

Universitetet hade vid denna tid 350 studenter, 24 profes -
sorer och 36 övriga lärare fördelade på fyra fakulteter. Den
teologiska, juridiska och medicinska fakulteten hade
vardera fyra professurer. Störst och snabbast växande var
den filosofiska fakulteten med sina tolv professurer. Där
fanns de naturvetenskapliga ämnena: kemi med Nils Johan
Berlin, fysik med Axel Möller, matematik med Karl Johan
Hill, botanik med J. G. Agardh och astronomi med J. M.
Agardh. Den medicinska fakulteten var samordnad med
länets sjukvård: lasarettet med sina 150 vårdplatser var en
förutsättning för läkarutbildningen.7

Universitetets huvudbyggnad, Lundagårds huset eller
Akademi huset, innehöll undervisningslokaler och biblio -
tek. Det hade byggts vid universitetets grundande 1668,
men var många gånger påbyggt. I två grannhus fanns
ytterligare undervisningslokaler samt rektor och konsis -
torium, men alla större sammankomster och högtidligheter
ägde rum i domkyrkan. De laborativa och experimentella
naturvetenskaperna hade en egen institutionsbyggnad, men
nästan all övrig undervisning bedrevs i professorshemmen. 

Av de framtidsinriktade yngre akademikerna, inom
främst de naturvetenskapliga ämnena, bör Nils Johan Berlin
särskilt nämnas. Sedan han blivit professor i kemi 1845, vid
33 års ålder, visade han en stor handlingskraft i bygg nads -
frågor.8 Han hade varit med i byggnadskommittén för
lantbruksskolan i Alnarp, han hade verkat för att det första
naturvetenskapliga laboratoriet byggdes i Lund 1845, lik som
senare kemilaboratoriet och det kirurgiska lasarettet 1863. 
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Läroverket

Lunds elementarläroverk var ett av landets största läroverk
med sina 385 elever från hela Skåne. Lärarna rekryterades
från universitetet, men i övrigt var samröret med uni   -
versitetet ringa. Rektor var sedan 1847 Gustaf Magnus
Sommelius. Läroverket hade bara funnits vid Stora Söder -
gatan i drygt 20 år; domkapitlet, läroverkets huvudman,
hade då köpt ett gamalt 1500-talshus som sedan byggts till.
I Lund fanns även en realskola och ett folkskolelärar semi -
narium, Sveriges första.

Byggverksamheten

Korsvirkesbyggandet ersattes gradvis under 1800-talet av det
fullmurade tegelhuset. Kring 1860 var fortfarande de flesta
husen i Lund av putsat korsvirke, medan nästan alla ny byggen
var av tegel. (85) De nya husen var i en eller två våningar, tre -
vånings hus var sällsynta.

Skråtvånget hade upphört 1847, men mycket av skrå -
systemet levde kvar intill 1864 års näringsfrihets förordning.
De mest verksamma murmästarna blev då byggmästare
med uppdrag reglerade efter avtal och anbuds auktioner. 

Lunds storbyggmästare var en inflyttad dansk mur mäs -
tare, Peter Christian Sörensen. Han hade inlett sin verk -
samhet i Lund 1855 och uppfört ett stort antal bygg nader
både i staden och i övriga Skåne. Andra byggmästare verk -
samma i Lund var N. J. Ohlsson, Hans Eke lund och Hans
Jeppsson Stenberg. De byggde efter egna ritningar – ritning
och konstruktion ingick i deras yrkesutbildning. 1859 fanns
det enligt statistiken 106 murare, 91 timmermän och 44
snickare i Lund.

Byggnaderna var nästan alltid fasta och blockliknande
under skarpskurna takfall, murade i fullmur med hjärtmur
och med enkla allmängiltiga planer. Husen var oftast slät -
putsade, takfoten profilerad, ibland med någon enkel
putsad list. I sällsynta fall, och särskilt mot slutet av 1850-
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85:  Lund, vy längs Hjortgatan. Fotografi 1860-talet.

86: Lund, gamla lasarettet ritat av C. G. Beijer 1850. 
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talet, försågs husen med pilastrar, kvaderindelning, friser
och dekorationslister. Ibland fanns garneringar av dekora -
tivt gjutjärn för balkonger och takaltaner. Denna arkitektur
visar de klassicistiska ideal den akademiskt skolade arkitek -
turen hyllade vid seklets början. 

För större och tekniskt mer krävande offentliga bygg -
nader gick beställarna utanför murmästarnas krets, till de
ingen jörer som också var utbildade i husbyggnad. Då Lunds
lasaretts nya huvudbyggnad skulle byggas 1850 gick upp -
draget till hamningenjören i Malmö, Carl Gottreich Beijer.9

(86) Stationshuset för Lunds järnväg från 1856 ritades och
bygg des av de danska ingenjörer och arkitekter som kon -
strue rade banan. (87)

Axel Nyström

Domkyrkan och universitetet, men även läroverket och
seminariet, var statliga angelägenheter som behandlades
genom Överintendentsämbetet. Där var det först Axel
Nyström och senare Scholander som ansvarade för arbe -
tena i Lund. Axel Nyström gjorde 1832 ett förslag till
domkyrkans ombyggnad som Carl Georg Brunius kom att
genomföra 1836. Tre andra byggnader, ritade av Nyström
åren kring 1840, kom att bli mönsterbildande inte bara för
Lund utan för hela landet: stadshuset, Lundagårdshusets
påbyggnad och den nya akademi byggnaden. Det är projekt
som mar kerar övergången från empirens fasta, ljusa och
klassiskt proportionerade volymer till en arkitektur med
rikare form- och materialverkan. 

Under sina besök i Lund för domkyrkans ombyggnad
hade Nyström fått god kontakt med stadens borgmästare.
Av honom fick Nyström i uppdrag att rita det nya stadshuset
vid Stortorget, en byggnad som var klar 1837.10 (88) Denna
trevåningsbyggnad var det största hus som byggts i Lund
efter domkyrkan. Det innehöll stadens administration, men
också gästgiveri och festlokaler. Den höga övre våningen
innehöll den stora Knuts salen. Byggnaden var samlad i en
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fast kropp under ett brant valmat tak, en rent klassicistisk
byggnad med fönsteromfattningar, tandad takfot och
tempel  motiv över entréporten. Bygg naden var tänkt att vara
putsad, men av kostnadsskäl lämnades de övre våningarna
med tegelmuren bar. 

Nyström gjorde också ritningar till en genomgripande
ombyggnad av Lundagårdshuset, universitetets huvud -
byggnad från 1668.11 (89) Vid ombyggnaden, som var klar
1839, byttes alla bjälklag, våningarna höjdes, huset byggdes
på med en tredje våning och ett nytt auditorium inreddes.
Alla fönster förstorades och placerades regelbundet, nya
gavel fönster togs upp och en ny medeltidsinspirerad entré -
port byggdes. Hela byggnaden nyputsades.12 Brunius var
ledare för den omfattande ombyggnaden och påverkade
detalj utformningen, om än inte i den utsträckning han själv
önskade. 

Nyströms storverk i Lund var det nya Akademihuset
som uppfördes 1840–1845.13 (90) Det byggdes vid Krafts
torg omedelbart öster om domkyrkan, på platsen för den
mycket förfallna gamla biskopsgården. Byggnaden skulle ha
inne hållit stiftets administration och biskopens bostad, men
det var för stort tilltaget så redan före inflyttning skiftade
verksamheten till undervisningslokaler för universitetet i
zoologi, fysik och kemi.

Byggnaden har en samlad fast kropp i tre våningar. Ett
första ritningsförslag från 1828 visar en rent klassice rande
byggnad, med kvaderindelning, portalomfattningar och
hörn  kedjor. Men efter kritik av Domkyrkorådet och
Brunius, som skulle vara byggledare också här, ritade
Nyström om fasaderna 1840, i vad han själv kallar bysanti -
niserande riktning. Byggnaden markerade ett brott med 
all arkitektur Lund tidigare sett. Det var en rohbau-byggnad
med synligt tegel i fasaderna och med genomgående 
höga murför kroppningar som upptill bands samman av 
en rundbåge omgång. Tegelmurverket var samtidigt kon -
struktivt och dekorativt utnyttjat. Byggnaden var ett tidigt
exempel på det som senare i Danmark skulle kallas
lisenstilen. 
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89: A. Nyström. Lundagårdshuset i Lund. Ritning 1836. 

90: A. Nyström. Akademihuset i Lund, invigt 1845.
Fotografi 1860-talet. 



Dessa tre byggnader har en likartad sektion – en låg
bottenvåning och en hög tredje våning för de viktigaste
rummen. Allt sammanfattat i en enkel volym med sadeltak.
Det yttre säger inget om användningen.

Nyström var dessa år ännu i början av sin karriär. Han
hade visat ett stort intresse för den arkitektur Schinkel och
hans elever i Berlin, Stüler och Persius, utvecklat ur den
elementära empiren: en på teknik och hantverk grundad
arkitektursyn som för in materialnärhet och måleriska
kvali teter. Det medeltida, det Nyström kallade »det bysan -
tinska«, var i sig inget mål men han var öppen för att inför -
liva nya formvärldar.

Carl Georg Brunius

Carl Georg Brunius är ett säreget fenomen i svensk arki -
tektur.14 Prästen och professorn i grekiska fångades via sitt
historiska och filologiska intresse av medeltidens värld, ett
intresse som ledde fram till studiet av medeltidens bygg -
nadskonst och i synnerhet Lunds domkyrka. Han blev 1832
utsedd till ansvarig arbetsledare för domkyrkans om -
byggnad och lärde sig själv där praktiskt byggande med 
stor envetenhet. Kring 1840 är han också byggledare för
Nyströms profanbyggen: Lundagårdshusets påbyggnad och
det nya Akademi huset. Här väcktes tanken att överföra de
historiska lärdomarna till nybyggen. Samtidigt som han var
arbetsledare vid uppförandet av Nyströms Akademi hus
ritar han ett bostadshus åt sig själv i Lund. Inom bara ett
par år utvecklade Brunius ett intensivt byggnadsritande.
Åren 1840 till 1845 har han inte mindre än 25 nybyggen på
gång över hela Skåne, varav åtta i Lund. En bit in på 1850-
talet, då verksamheten avklingade, hade han ritat ytterligare
tio byggnader. Åtta av dessa 35 projekt är tekniskt radikala
nybyggnader av kyrkor. 

Brunius profanbyggnader visar i volym, planlösning och
struktur en stor enhetlighet. Rött tegel i en formfast enkel
volym under sadeltak med flack resning. Stora fönster och

Lund 85



en dekor koncentrerad till några få ställen: entré, gavelspets,
takfot och listverk. Det ligger nära det konventionella
byggande som vuxit fram ur empiren. De dekorativa
elementen skiljer sig väsentligt från hus till hus, men är alla
variationer över samma tema. Dekoren är sprungen ur
teglets mått och möjligheter. Brunius ambition, att som
arkitekt vara »förste byggmästare« och övervaka allt på
bygget, skilde sig inte från det system som staten tillämpade
för sina egna byggen. Men Brunius hade också en idé om en
byggnadshytta – ett sammanhållet arbetslag av hantverkare
som skulle fungera som utbildningsplats för kommande
uppgifter. Han hade en dröm om att den nya arkitekturen
skulle födas ur byggandet om hantverkarna gavs rätt frihet.
Själva tegel stenen var hans grundelement, både som modul
och som material; han experimenterade och brände själv
tegel till sina byggnader. Brunius hade medeltiden som en
självklar utgångspunkt, en slags byggandets »nollstil«.
Paralleller till detta tänkande fanns i övriga Europa, men
för Brunius del utan den sociala och religiösa överbyggnad,
utan det samhällspatos, som Ruskin i England eller Nasaren -
gruppen i Tyskland utvecklat.

Det hus Brunius byggde åt sig själv 1839–1841 på
Kilians  gatan, nära domkyrkan, var startpunkten – det var
hans experimenthus. (91) Planlösningen var konventionell:
det var murverket som behandlats på ett nytt sätt. Bland alla
de putsade husen i Lund var detta, jämte Nyströms
Akademi hus, det första med teglet synligt i fasad. Det röda
tegelhuset reste sig högt över sin omgivning. Han kallade det
själv för sitt bekväma slott. Mönstermurningen visar en stor
skillnad gentemot Nyströms Biskopshus: vi ser ytdekor
snarare än den strukturella klarhet som Nyström, med
Herholdt och Schinkel, strävade efter. Vi ser tydliga spår av
materialet, hantverket och den ofullkomliga handen.

Året efter att han ritat sitt eget hus får Brunius i uppdrag
att rita Lunds rådhus vid Stortorget. (92) En liten fast volym
med valmat tak. Huset var putsat men med dekor former
härledda ur tegelmureriet.15

Biskopshuset, som först planerats som akademins nya

86 Utgångspunkter

91: C. G. Brunius. Eget hus på Kiliansgatan, klart 1841. 
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92: C. G. Brunius. Rådhuset i Lund vid Stortorget,
ritat 1840. Fotografi 1860-talet. 



byggnad, vid Sandgatans norra ände, är Brunius största hus
i Lund, ritat 1842.16 (93, 94) Det är en förstorad upplaga av
det egna bostadshuset, med samma enkla plan men med
större mått i alla led och mer utvecklad dekor. Det skulle
inrymma ett plan vardera för kemi, fysik och zoologi, men
huset visade sig dock redan före inflyttning omöjligt som
undervisnings- och laboratoriebyggnad, både till plan -
lösning och till läge. Det fick byta funktion med Nyströms
biskopshus som var för stort för sitt ändamål.

Brunius hade en hängiven elev i Hans Jacob Strömberg,
som ritade Akademiska Föreningens byggnad, studenternas
stora tegelborg.17 Fast och isolerad reste den sig på grus -
planen öster om domkyrkan, Lunds största profan byggnad,
byggd mellan 1848 och 1851. (95) Den var planlagd som en
fyr längad borg med kraftiga hörntorn. Huvudlängan mot
söder hade fyra våningar, sidan mot domkyrkan tre och de
övriga en våning. Dekoren var en rik brodyr av tegel över de
stora volymerna. Byggnaden hade ett mycket komplicerat
lokal program, med samlingssalar och bibliotek för många
skilda verksamheter, och blev kritiserad för sina dåliga inre
kom munikationer. Något år senare ritade Strömberg en liten
byggnad för anatomi vid Paradisgatan, ett hus som skulle
kunna ha varit utfört av Brunius.

Det är dessa byggnader som under 1840-talet etablerade
begreppet bruniusstil. Fler byggnader i Lund med samma
hållning byggdes under de kommande åren. Några, som de
längs Bredgatan, saknar uppgift om arkitekt, vilket troligen
skulle ha glatt Brunius. (96) Han sökte inte individuella
avtryck utan snarare en anonym tidlöshet av noggrant följda
grund regler med variationer.

Efter Brunius

Åren mellan 1840 och 1855 byggdes det mycket i Lund.
Kring 1860 var den mest intensiva byggverksamheten slut.
Bruniusepoken var avslutad. Brunius hade själv slutat rita
på 1850-talet, och när Strömberg lämnade Lund för att bli

Lund 87

93: C. G. Brunius. Biskopshuset i Lund, ritat 1842. Fotografi
kring 1870. 

94: C. G. Brunius. Biskopshuset i Lund. Planer 1842. 



stadsbyggmästare i Göteborg 1853 fanns det ingen svensk
arkitekt som tog vid. Byggmästarna fortsatte att bygga
putsade klassicerande bostadshus. Byggmästaren Sörensen
anlitades för de få institutionsbyggnader som behövdes. Då
drivhus skulle byggas i nya Botaniska trädgården 1863 var
det botanik professorn J. G. Agardh som svarade för dispo -
sitionen och Sörensen för formen. (97) 

Åren kring 1860 fick också andra danskar många upp -
drag i Skåne. Lantbruksskolan i Alnarp ritades av dans ken
Ferdinand Meldahl. Ludvig Fenger, som hade varit bygg -
ledare för Alnarp, fick 1859 uppdraget att rita Kemiska
laboratoriet i Lund.18 (98) Det var en välproportionerad och
funktionell men ganska bister byggnad med gula tegel -
fasader. Sörensen var byggmästare för huset, som stod klart
1863.

Vi har beskrivit byggsituationen i Lund 1860 när Helgo
Zettervall anlände. De första åren tog domkyrkan all hans
kraft, men för Zettervall, precis som för Brunius, blev
arbetena vid domkyrkan en inkörsport till många andra
uppdrag. Redan efter något år i Lund fick Zettervall de
flesta arkitektuppdrag som gavs. Han kom att rita nästan
allt som staden Lund behövde och han trängde undan
danskarna. Byggmästarna var Zettervalls enda egentliga
konkurrenter om uppdragen. Ibland lämnade de in förslag
parallellt med Zettervall – med enklare utförande till lägre
pris. Men oftast samarbetade de: Zettervall ritade och
byggmästarna byggde, i en rollfördelning där deras respek -
tive sakkunskap utnyttjades.

NOTER: LUND

Litteraturen om Lunds byggande under 1800-talet är rik. Lunds
stadsbild. Byggnader, gatunät, miljöer, fornminnen, Kommittén för
inventering av Lunds äldre byggnadsverk, 1952. Sven Rydenfelt:
Lund för 100 år sedan, 1961. Lunds stadskärna. Bevarings -
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95: H. J. Strömberg. Akademiska Föreningen i Lund, invigd 1851.
Fotografi 1860-talet. 

96: Lund, byggnader längs Bredgatan. Fotografi 1960-talet.
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När Zettervall flyttade till Lund 1860 hade han ingen
djupare kunskap om dansk byggnadskultur. Han
hade då aldrig varit i Danmark, men sedan blev

kontakterna täta. När ångbåtstrafiken från Malmö kommit
igång på 1850-talet gick det bekvämt att ta sig från Lund till
Köpen hamn över dagen. Zettervall åkte ofta och blev väl
oriente rad i dansk arkitektur. Den blev en förebild och ett
alter nativ till den uppsvenska. Zettervalls arbeten i Skåne
bör ses i relation till Danmark. Till 1658 hade ju också
skånsk arkitektur varit dansk. Medeltidens kyrkor, 1500-
talets herresäten och 1600-talets offentliga byggnader var
alla en del av den danska byggnadskonsten. Men de samtida
arki tekturströmningarna och dess byggnader verkade också
djupt inspirerande för Zettervall. 

Det följande avsnittet ska lyfta fram de viktigaste bygg -
nads  verken från åren kring 1860. Vi ska visa vad som
faktiskt byggdes, vilka arkitekter som var verksamma och
vilka tendenser som kan spåras.

Köpenhamn 1860

Köpenhamn 1860 var en stad fylld av problem. Under
1850- talet hade staden härjats av koleraepidemier, hunger -
katastrofer, krig och bränder. Livsvillkoren var hårda, men
den politiska och kulturella temperaturen var hög och det
byggdes mycket.1

Mellan sin befästa hamn och sin vallgrav mot land var
Köpenhamn en tydligt avgränsad stad. (99) Utanför låg en
rad själv stän diga förstäder. Över den plana och täta stadsbe -
bygg elsen reste sig torn och spiror från de många kyrkorna
och palat sen. Ett påtagligt inslag i stadsbilden var de många
monu mentala tegelbyggnaderna från 1600-talets första
hälft, Kristian IV:s rika byggnadsepok: Christiansborg,
Rosen borg, Börsen, Arsenalen, Proviantgården, Tyghuset,
Runde tårn. Fram till 1800-talets början hade stora nyan -
lägg ningar, som Fredriksstaden med Amalienborg, kunnat
skapas inom stadens vallar, men senare blev det allt svårare.
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Den mesta expansionen skedde då i förstäderna. Under
1850-talet bör jade de gamla försvarsvallarna plan läggas för
bostäder, parker och offentliga byggnader. Under dessa år
kring 1860 tillkom en rad märkvärdiga och infly telserika
byggnader.

Viktiga byggnader och deras arkitekter

I förstaden Fredriksberg uppfördes 1856 Landbohöjskolen,
en högre lantbruksskola. (100, 101) Byggnaden har klara
enkla voly mer med en klassisk proportionering av rund -
båge motiv som binder samman de två våningarna. Fasad -
mate rialet är gult tegel med en avsiktlig dekorlöshet som
kon trasterar mot de förfinat detaljerade interiörerna.
Arkitekt var Gott lieb Bindesböll som efter färdigställandet
av Thor valdsens Museum 1847 fick genomföra en rad stora
projekt under 1850-talet, bland annat Lægeforeningens
boliger och sinnes sjukhuset i Oringe.2 År 1856 installerades
Bindesböll som professor på Kunst akademien men avled
bara några månader senare.

Det år 1863 invigda Kommunehospitalet var anlagt efter
en storslagen, rationell och symmetrisk plan. (102, 103)
Sjukhus pro jek tet hade tvingats fram av koleraepidemierna
och var bland det första som byggdes på de gamla nedbrutna
försvars  vallarna. Noggranna studier låg bakom både
plandisposition och det stora byggföretagets planering.
Fasaderna i gult tegel med garneringar av rött är milt
romantiska med en bysan tinsk ton. Arkitekt var Christian
Hansen som var jämn gammal med Bindesböll.3 Hansen
hade efter sin utbildning i Köpenhamn under tjugofem år
arbetat i Grekland, bland annat som kungen av Greklands
arkitekt i Aten, och där ritat universitetet och förslag till
kungliga slottet. Hansen var en internationell berömdhet.
Efter Bindesbölls plötsliga död kallades han hem till både
professuren och sjukhus projektet. Under denna tid gjorde
han också ritningar till observatoriet och Zoologiska
museet i Köpenhamn.

94 Utgångspunkter

100: G. Bindesböll. Landbohöjskolen i Köpenhamn 1856. Fotografi
kring 1860. 

101: G. Bindesböll. Landbohöjskolen i Köpenhamn. Plan.

102: Chr. Hansen. Kommunehospitalet i Köpenhamn 1863. Plan.



Det nya Universitetsbiblioteket mittemot domkyrkan i
centrala Köpenhamn hade invigts 1861. (104, 105) Bakom
de goti se rade och rikt formade fasaderna i rött tegel fanns
en ra   tionell plan som delade programmet i två volymer som
i en ledig komposition självständigt löste det komplice rade
stads byggnadssammanhanget vid Vor Fru Plads och Fiol -
stræde. I den välbelysta magasindelen hade järn konstruk -
tionen givit strukturen, medan entrédelen hade friare
behandlat murverk. Byggnaden var resultatet av en tävling
där också Bindesböll deltagit. Men tävlingen hade vunnits
av den i större sammanhang nästan oprövade arkitekten
Johan Daniel Herholdt.4 Han kom under 1860-talet att rita
några fritt uppfattade, men strukturellt klara, tegelbygg -
nader i Köpenhamn: Gröns packhus och den gamla Hoved -
ban gården, båda utförda i en storskalig och ren tegelstil.5

Herholdt utnyttjade de udda lokalprogrammen för att skapa
unika »talande« byggnader, men ritade även intima och
egensinniga villor.

Ytterligare tre byggnader och deras arkitekter från åren
kring 1860 bör nämnas, alla ritade av arkitekter mer jämn -
åriga med Zettervall.

Rådhuset i Helsingör av Bernhard Seidelin från 1855 är
en byggnad i fullt genomförd tegelgotik.6 (106) Råd huset
ligger motbyggt vid en stadsgata, men har en asymmetrisk
upp bygg nad med gavel, länga och torn av rött tegel. De
inre rum men var planerade som en dynamisk svit. För en
offent lig byggnad vid denna tid var både den fria kom po -
sitionen och den fullt genomförda gotiska valvslag ningen
unik.

Blindeinstitutet i Köpenhamn från 1858 är ritat av
Ferdinand Meldahl.7 (107) Institutionsbyggnaden har en
konven tionell plandisposition. Under de karaktärsgivande
halv cirkel formade gavlarna är det röda teglet använt med
små skillnader i murliv, vilket ger en ytdekorativ, vene ti -
ansk, karaktär. 

Kapellet på Gråbrödre kirkegård i Roskilde byggdes
1857 efter ritningar av Henning Wolff.8 (108) Med inlevelse
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104: J. D. Herholdt. Universitetsbiblioteket i Köpenhamn 1861. 
Fotografi 1950-talet.

105: J. D. Herholdt. Universitetsbiblioteket i Köpenhamn. Plan. 

103: Chr. Hansen. Kommunehospitalet i Köpenhamn. Fotografi 1860-
talet.
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i murverkets möjligheter har han utnyttjat och dramatiserat
medel    tidens former.

I Danmark hade tegel använts som fasadmaterial även
för viktiga officiella byggnader sedan 1840-talet, i den
tyska rohbau-traditionen. Byggnader med synligt tegel var
ett dominerande inslag i de nordtyska städerna, och teglet
användes på många olika sätt. I Danmark möter vi en torr,
blocklik exakthet hos Bindesböll, ytornamental behand -
ling hos Herholdt och dramatiska plastiska former med
stor djupverkan hos Henning Wolff. Den skarpskurna
geometriska och dekorativa precisionen hos Herholdt står
i full kontrast mot Meldahl och Henning Wolffs måleriska
uppfattning.

Plandispositionerna visar också en stor spännvidd: från
hus med klassiskt symmetriska planer – som skulle kunna
ha nästan vilken dräkt som helst – till byggnader med fritt
adderade plandelar och organiskt kompo nerade »medel -
tida« sekvenser. Den fria, dynamiska rums upp fatt ningen
var sedan 1840-talet befäst inom villa byggandet. Den
organiska uppfattningen av rums samband började stegvis
tillämpas även i institutions byggandet. 

De byggnader vi behandlat ska ses i relief mot tidens
normala byggmästarstil. Det var enkla, hela putsade voly -
mer med klassisk dekor. Fram emot 1865 avtog tegel -
experimenterandet bland de ledande arkitekterna. Denna
korta men intensiva tegelbyggnadsperiod, cirka 1855–1865,
har i dansk historieskrivning kallats den herholdtska eller
nationella linjen med sitt konstruktions- och materialnära
byggnadssätt. Denna har ställts som motsats till vad som
kallats den europeiska linjen som lämnar teglet för en
formrik, måleriskt associativ putsarkitektur och vars
huvudgestalt Meldahl kom att bli från slutet av 1860-talet.
Meldahl blev professor 1865, en tjänst han hade i fyrtio år
kombinerad med politiska uppdrag och stor enskild före -
tag samhet.

106: B. Seidelin. Rådhuset i Helsingör. Fotografi 1950-talet. Plan 1860. 

107:  F. Meldahl. Blindeinstitutet i Köpenhamn 1858. Äldre fotografi.
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Restaureringar

Under 1850-talet väcktes intresset för det danska arki tektur -
arvet. Meldahl gjorde ombyggnads förslag för många
mindre herrgårdar som Pederstrup på Lolland 1859. (109)
Försla get är komponerat av fritt uppfattade franska re näs -
sans  former. Samma år gör Meldahl också förslag till en
genom gripande restaurering och återuppbyggnad av
Kristian IV:s slott Fredriksborg i Hilleröd som hade skadats
av en våldsam brand.9 (110) Förslaget är ett försök att mer
systematiskt återanvända former från det förstörda slottets
ursprung. En viktig person bakom dessa restaurerings -
projekt var konst historikern Laurits Höyen.10 Han var ivrigt
intresserad av medeltidens historia och konst. Höyen hade
1847 varit med vid bildandet av Selskabet for Danmarks
Kirkehistorie som metodiskt propagerade för restaureringar
av främst de medeltida monumenten. Ett av de första större
projekten var ombyggnaden av Viborgs domkyrka. (111)
Planen hade gjorts av arkit ek ten Niels Sigfred Nebelong
1860, och arbetena startade 1864.11

Efter arkitekterna Hansen, Herholdt och Meldahl kom en
rad arkitekter som blivit utbildade av dessa på Kunstaka -
demien och examinerade åren kring 1860 – Zettervalls egen
generation. Det var bland andra Christan Zwingmann,
Vilhelm Valdemar och Ove Petersen, Niels Peter Christian
Holsöe, Ludvig Fenger, Vilhelm och August Klein, Hans
Holm, Carl Wolff, Ferdinand Jensen och Jens Wilhelm
Dahlerup.12 Dessa skulle, tillsammans med de tidigare
nämnda, anförtros Danmarks byggnadsuppgifter under
1860- och 1870-talen.

Många danska arkitekter fick från 1850-talets mitt
uppdrag i Skåne i tomrummet efter Brunius och Strömberg.
Meldahl ritade lantbruksskolan i Alnarp, Bindesböll restau -
rerade Wrams Gunnarstorp, Zwing mann ritade bostadshus
i Lund och kyrka i Marsvinsholm. Ludvig Fenger ritade det
kemiska laboratoriet för Lunds universitet, William Klein
blev stadsarkitekt i Malmö och ritade bland annat en om -

108:  H. Wolff. Kapell på Gråbrödre kirkegård i Roskilde 1857. 
Äldre fotografi.

109:  F. Meldahl. Pederstrup, Lolland 1859. 



bygg nad av rådhuset där.13 Peter Boisen blev stadsarkitekt
i Ystad, Carl Rasmussen ritade många skånska järnvägs -
stationer och även Hotell Kramer i Malmö. Det var i denna
miljö, först ensam bland danskar och sedan nästan helt
ensam, som Zettervall verkade i tjugo år.

NOTER: DANMARK

Knud Millech: Danske arkitekturstrømninger 1850–1950. En
arkitekturhistorisk undersøgelse, red. Kay Fisker, 1951.
Martin Gottlieb Bindesböll (1800–1856): dansk arkitekt. Knud
Millech: Danske Arkitekturstrømninger 1850–1950, 1951, 
s. 26–41.
Christian Hansen (1803–1883): dansk arkitekt, professor på
Kunstakademien 1856–1881. Knud Millech: Danske
Arkitekturstrømninger 1850–1950, 1951, s. 124–125. 
Johan Daniel Herholdt (1818–1902): dansk arkitekt. Knud
Millech: Danske Arkitekturstrømninger 1850–1950, 1951, 
s. 103–109.
Herholdts Hovedbangård revs 1912.
Bernhard Seidelin (1820–1863): dansk arkitekt. Knud Millech:
Danske Arkitekturstrømninger 1850–1950, 1951, s. 53.
Ferdinand Meldahl (1827–1908): dansk arkitekt, professor vid
Kunstakademien 1865–1905. Litteratur: Hans Helge Madsen:
Meldahls rædselprogram. F. Meldahl. Arkitekt og politiker 1827–
1908, 1983. 
Henning Wolff (1828–1880): dansk arkitekt. Knud Millech:
Danske Arkitekturstrømninger 1850–1950, 1951, s. 56–60.
Första förslaget ritades 1859, men bygget kom inte igång förrän
1877.
Niels Laurits Anders Höyen (1798–1870): 1856 professor i
konsthistoria vid Kunstakademien.
Niels Sigfred Nebelong (1806–1871): dansk arkitekt. Knud
Millech: Danske Arkitekturstrømninger 1850–1950, 1951, 
s. 156–157.
Vilhelm Klein (1835–1913): dansk arkitekt. Anställd hos först
Bindesböll och sedan Meldahl till 1862, därefter egen praktik.
Bland hans arbeten märks Frimurarlogen i Helsingör 1866, det
första Konstindustrimuseet 1870 och Kvindernes tegneskole
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111:  Viborgs domkyrka efter ombyggnad av N. S. Nebelong 1860.
Fotografi kring 1874. 

110:  F. Meldahl. Fredriksborg, Hilleröd 1860. Fotografi cirka 1863.
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1870, de båda senare i Köpenhamn. August Klein (1839–1909):
dansk arkitekt, bror till Vilhelm, har uppfört, och byggt om,
många danska herrgårdar.
William Klein (1822–1900): dansk arkitekt verksam i Malmö från
1850 och stadsarkitekt där 1860–1892. Planer och fasader till
Malmö rådhus ombyggnad 1864, Epidemisjukhuset 1879, fasader
till Rosquistska stiftelsen 1882. I Skåne har han även ritat
Uppåkra kyrka 1864.
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112:  Ny kyrka för Lund. Fasad mot väst 1861.
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113:  Björketorps kyrka. Fasader mot väst och öst 1860.

Ide föregående kapitlen har vi kunnat se hur Zettervalls
byggkunnighet och självtillit grundades vid ombygg -
nad s arbeten av kyrkor. Hans första självständiga  bygg -

ledningsuppdrag gällde återuppbyggnaden av Lidkö pings
kyrka 1853: valvslagning och bygge av spira. Hans sista
praktikuppgift vid Akademien hade varit arbets ledning för
den tekniskt komplicerade ombyggnaden av Västerås dom -
kyrka – ett arbete som innefattade grund förstärkning,
rivning och nymurning av murar, pelare, valvbågar och valv.
Han hade fått mycket uppskattning för resul tatet, men också
för sitt sätt att leda arbetet och den stora arbetsstyrkan.
Zettervall hade ändrat mycket i den plan han blivit satt att
följa. Hans lärdomar från Västerås blev också: Låt inte
planen, utan byggnaden själv bestämma! Ta initiativ! Tänk
själv! Han skriver: »jag var fullkomligt i mitt esse«.1 Helgo
Zettervall var efter av slutade studier 1860 en självständig
och självmedveten bygg mäs tare.

I detta kapitel ska vi undersöka de två första kyrkoprojekt
som Zettervall ritade själv: den blygsamma kyrkan Björke -
torp i Väster götland och det överdådiga projektet för en ny
katedral i Lund, båda ritade kring 1860. 

Björketorps kyrka 1860

Redan någon månad efter sitt inträde i Överinten dents -
ämbetet 1860 fick Zettervall i uppdrag att göra ett förslag 
till en kyrkobyggnad – för Björketorps församling i södra
Västergötland. Det är den första kyrka han ritat och fått
utförd. Kyrkan i Björketorp är en bra utgångspunkt för att se
samtidens konvention och den kommande utvecklingen. 

Björketorps kyrka har en rektangulär plan, västtorn och
absid.2 Det är en salskyrka med vinklat trätak och synliga
takstolar. (113, 114, 115) Planen är en dubbelkvadrat,
15 x 30 meter med plats för 500 sittande. Entréer är från väst
genom tornet, men också mitt på båda långsidorna. Absiden
innehåller sakris tian, skild från kyrkorummet av ett skrank.
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Kyrkan skulle muras av gråsten men med fönsterom -
fattningar av tegel. Gråstensmurarna skulle vitputsas men
teglet lämnas synligt, fönstren skulle få järnspröjsar.

Det dröjde till 1866 innan kyrkan byggdes. (116, 117)
Vid upp förandet förändrades tornhuvens fotpunkter så att
dess av sedda lätthet och sammanhang med torn kroppen
förlo rades. Det inre rummet blev också mycket förändrat:
pelare och valv byggdes mellan kyrkorum och absid så att
rummen kom att skiljas åt. Små, men rumsligt betydelse -
fulla för änd ringar av detta slag genomfördes utan att vare
sig arkitekt eller Överintendentsämbete rådfrågades.

Björketorps kyrkas disposition följer en normal kyrko -
plan av det slag som vid denna tid följts i nästan hundra år.
Byggnadstypen hade introducerats av Hårleman, förfinats
av Tempelman och utvecklats av Överintendents ämbetets
arkitekter.3 Kyrkotypen hade blivit väl förankrad i bygg -
mästar kunnandet och blivit en del av svensk tradition, vilket
den också skulle förbli nästan fram till sekelskiftet. Kyrkor av
detta slag skulle komma att byggas parallellt med de mer
ava ncerade som Zettervall själv senare skulle rita. Zettervalls
första kyrka kom alltså att likna de kyrkor som senare, oftast
av ekonomiska skäl, kom att byggas istället för hans.

Inte bara byggnadstypen utan även byggprocessen följde
ett nära hundraårigt mönster. Församlingarna hade själva
att skaffa ritning till ett kyrkobygge genom att vända sig till
en byggmästare eller, i sällsynta fall, till en arkitekt. Rit -
ningen skickades sedan via respektive läns styrelse på re miss
till Överintendentsämbetet, som ofta gjorde en ny ritning,
och sedan åter till församlingen, som nästan alltid godtog
förändringarna. Därefter sändes ritningen åter till Över -
inten dentsämbetet för tillstyrkan, sedan till Kungl. Maj:t för
fastställelse och så åter till Överintendentsämbetet som
kopierade ritningen för sitt arkiv medan originalen gick
vidare till församlingen.4 Men församlingen kunde också
vända sig direkt till ämbetet och begära en ritning – som
församlingen i Björketorp gjorde. Ämbetsverket fördelade
sedan dessa sysslor mellan sina arkitekter. Det tycks inte ha
funnits något större utrymme för kvalitets höjande åt -

114:  Björketorps kyrka. Plan 1860.

115:  Björketorps kyrka. Sektion 1860.
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gärder från den centrala myndighetens sida. Det mesta
hängde på den arkitekt som församlingen hittat. Nyström
och Scholander hade i ett fåtal fall uppdrag direkt från
församlingarna: då kunde de sikta lite högre. Kyrkan i
Björketorp kunde ha varit ritad av Åbom, Törn qvist,
Hawerman eller någon annan av ämbetets äldre arkitekter.

Ritningarna var oftast i skala 1:200, i ett eller två blad:
plan, sektion och fyra fasader varav en ibland laverad. Till
detta fogades en kostnads beräkning som också fungerade
som materialbeskrivning. När ritningarna synats av Över -
inten dentens sakkunniga, godkänts av Kungl.Maj:t och
retur nerats till församlingen var kontakten mellan arkitekt
och församling oftast avslutad. I regel följde sedan ett par år
av diskussioner om placering och finansiering innan för -
samlingen slutligen bestämde sig för att bygga. Bygg mästare
utsågs oftast genom entreprenadauktion efter lägsta anbud.
Det vanligaste byggmaterialet var gråsten, och kon trak ten
innehöll ofta mellan bönderna noga fördelade körslor.

Den här beskrivna arbetsgången stämde för den nya
kyrkan i Björketorp, men kunde också ha gällt ett hundratal
andra kyrkobyggen. I Björketorp tog det sex år innan
kyrkan stod klar, och då hade församlingen hunnit överge
den medeltida kyrkplatsen för att istället bygga inne i det
nya samhället. Zettervall kallade senare i sina minnen sin
första kyrka »föga tilltalande«, vilket säkert syftar på typen
som sådan, byggd som en enkel lada av gråsten med stora
fönster. Just denna enkelhet som tilltalat Tegnér skulle
Zettervall senare komma att kritisera som ett icke-kyrkligt
och icke-monumentalt byggnadsskick.5

En av Överintendentsämbetets huvuduppgifter var att
gran ska och ta fram förslag till nya kyrkobyggnader – det
var också tjänstearkitektens vanligaste uppgift. Men sysslan
var inte särskilt eftertraktad av ämbetets arkitekter; kyrko -
byggnadsfrågorna var inte heller föremål för särskilt
omfattande diskussioner. »Dessa evinnerliga dagligdags-
målen om bondkyrkor« var kommentaren till dessa
tjänsteuppdrag.6 Ett par anledningar till ointresset har vi117:  Björketorps kyrka. Interiör. Äldre fotografi.

116:  Björketorps kyrka. Fotografi före 1896.



redan antytt: dels ekonomin som inte tillät några mer
avancerade kon struk tioner, dels byggmästarna som, med
församling ar nas goda minne, ofta frångick ritningarna. 

Kyrkobyggnadsuppgifter hade inte heller upptagit sär -
skilt mycket utrymme i utbildningen på Konstakade mien.
Under Zettervalls studietid hade Scholander, som annars
oftast var medveten om elevernas framtida upp gifter, 
bara givit två kyrkobyggnadsuppgifter. Vi har tidigare sett
Zettervalls skiss till en av dessa: en skiss där han lagt all
tonvikt på de yttre anordningarna. (42) 

Medeltidsintresset

Zettervalls första uppgift som Scholanders privatelev 1854
var att rita orgel fasaden för Lidköpings kyrka, som skulle ha
gotisk dekor. Vi har sett hur Zettervall löste upp giften på
egen hand med hjälp av förlagor ur böcker. (37) 

Scholanders egna kyrkobyggnader var mestadels kraft -
fullt proportionerade och dekorerade renässans varianter av
de tempelmanska grundplanerna. Men vid sidan av ämbets -
 uppdragen fick han en gång möjlighet att måla upp en rik
och krävande beställares drömkyrka.7 Scholander ritade
inte mindre än åtta olika förslag till en ny kyrka för
Åtvidaberg – men inget av dessa kom att byggas. Under de
år Zettervall var anställd som Scholanders ritare, 1855–
1857, gjordes tre gotiska förslag för kyrkan i Åtvidaberg,
förslag som vi vet att Zettervall var sysselsatt med.8 (118)
Scholander var intresserad av medeltiden som saga, teater
och bild – han når sällan in till medeltidsarkitekturens
konstruktiva prin ciper. Scholander hade svårt att göra sig
fri från att tänka i volym och massa. Zettervall kallar senare
dessa pro jekt för »en slags underlig gotik«.9

I sin undervisning på Konstakademien gav Scholander
inga uppgifter på medeltida teman. Konsthistorikern Sohl -
man gav eleverna en viss historisk grund, men någon
undervisning om medeltidens arkitektur gavs överhuvud -
taget inte.
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118:  F. W. Scholander. Åtvidabergs kyrka. 
Fasad mot väst 1856.



I Sverige fanns ingen kyrkobyggnadsrörelse, varken som
i England kopplad till en medeltidsinspirerad väckelse -
rörelse med Ecclesio logical Society, eller som i Tyskland där
kyrkobyggnaden gjordes till symbol för konstruktionen av
en nationell identitet med Kölner domen i centrum.

I Sverige var det utanför skolorna och de etablerade insti -
tutionerna som medeltidskunskapen fanns. Den främste
kännaren var C.  G. Brunius i Lund. Hans studier av de
medel   tida monumenten hade inte bara resulterat i många
publikationer, utan också i cirka fyrtio ombyggnader av
medeltida kyrkor och ett tiotal nya kyrkor efter delvis
medel tida principer. Brunius kyrkor i Tullstorp, Kristine -
hamn och Källstorp var kända och väl publi ce rade.10

Då Zettervall i sitt arbete med Västerås domkyrka ställ -
des inför problem, som slagningen av det komplicerade
stjärnvalvet, fick han själv inhämta all kunskap. Snart blev
han dock medveten om den etablerade ställning som
medeltidens arkitektur hade utanför Sverige. Zettervall
lovsjunger förhållandena i Danmark. Till akademikamraten
Gellerstedt skriver han i ett förvånat utrop att på Konst -
akademien i Köpenhamn hade till och med en ung arkitekt
nyligen fått stora guldmedaljen för en spetsbågskyrka!11 Det
hade varit otänkbart i Sverige.

En ny kyrka för Lund

När Zettervall flyttat till Lund i december 1860 sätter han
sig genast in i domkyrko arbetena. Platsbristen i domkyrkan
var så akut att Domkyrkorådet hade planer på en helt ny
kyrka vid sidan av domkyrkan. I mars 1861 beställde de
ritningar till en ny kyrka – en »enskeppig basilika« – med
plats för 2 000 personer och till en kostnad av högst 100 000
riksdaler. Någon tomt fanns inte.

Den nya kyrkan för Lund är ett av Zettervalls mest
överdådiga kyrkoförslag – en fullt ut gotisk treskeppig liten
katedral. Förslaget finns bevarat i ett skissblad och i tre blad
ritningar.12 (112, 119, 120, 121) Vid uppritningen följde
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Zettervall skissen, men minskade kyrkans storlek genom
att förkorta långhuset med en travé. Tvärskepp och absid
var form  mässigt samordnade i en treklöverplan. Altare,
orgel och predikstol var sammanbyggda och pla cerade i
korsmitten, rakt under mittornet. Arrangemanget bildade
en uppbruten gräns mellan högkor och absid. Bänkarna i
sidoskeppen och tvärskeppen stod placerade i kyrkans
längdriktning i en svag lutning; över dessa fanns läktare med
en brantare lutning. Zettervall har behandlat läktarnivån
som den egentliga hu vud  våningen med valv rummets största
ljus. Kyrkorummet var hierarkiskt med ett högkor för
sakristia och körplatser. Det var ett fullständigt ljusgenom -
strålat kyrko rum av spröd, materialminimerad höggotik.

Kyrkorummet mätte 45 gånger 8 meter och var 15 meter
högt, tornet över korsmitten var 22 och västtornet 45 meter
högt. Pelare och yttre strävbågar stagade tvärskeppet, också
västtornet stöttades av strävbågar. Varje sidoskeppsfack
hade ett tvärställt tak som gav fasaden en rad gavlar. Den
yttre ornamentiken var rikt detaljerad. Vi vet inte mycket
om de tänkta materialen, men den laverade västfasaden
visade band av omväxlande gult och rött – troligen var
kyrkan tänkt i synligt tegel. 

Ritningarna kom aldrig längre än till domkapitlet.
Restaurerings arbetena vid domkyrkan kom att sluka alla
resurser och allt enga gemang. Projektet för den nya kyrkan
i Lund var ett av de få som Zettervall inte tog upp i sin verk -
förteckning. Men med försla get till den nya kyrkan i Lund
visade han, efter bara några månader på sin nya befattning,
en ambitionsnivå som det skulle ta beställarna och tekniken
decennier att nå upp till. 

Mot en fond av väl upparbetad praxis – de byggmästar -
ritade normalkyrkorna – möter vi kring 1860 en helt ny
ambition. En dröm om storartade rum med nya konstruk -
tioner bröt fram med formsökande och experiment. Tusen
år av medeltida arkitektur blev tillgängliga som föredöme.
Denna dröm var inte frammanad av myndigheterna, arki -
tekturskolorna, den allmänna debatten eller av några starka
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119:  Ny kyrka för Lund. Fasad mot väst och plan. Skiss 1861.

120:  Ny kyrka för Lund. Fasad mot söder 1861.



kulturdebattörer. Istället var det två enskilda arkitek ter som
bar fram det nya: först Brunius och sedan Zettervall. Båda
fick näring från de internationella exemplen, men främst
från sina arbeten med de inhemska medeltida monumenten.
Och märkvärdigt nog båda från just Lunds domkyrka.

NOTER: DE FÖRSTA KYRKORNA

Något om mig sjelf. Självbiografiska anteckningar, manuskript
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121:  Ny kyrka för Lund. Sektion och plan 1861.
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122:  Lunds domkyrka. Västportalen. 1863 års förslag. 



Lunds domkyrka betraktades kring 1860 som Sveriges
märkligaste byggnad, i kraft av sin ålder, storlek, euro -
peiska sammanhang och genom sitt symbol värde som

Nordens första ärkebiskopskyrka.1 Möjligen betrak tades
domkyrkan därmed mer som en antikvitet än som en
byggnad som i sin balans mellan rum och volym, detalj och
helhet, mellan upprepning och motiv, och som ljusbeskriven
stenmassa, var ett stycke enastående arki tektur.

Axel Nyström hade 1832, på Överintendents ämbe tets
uppdrag, besiktigat Lunds domkyrka för att ta ställning till
församlingens önskemål om att få flytta orgeln – en fråga
som så småningom ledde till att Nyström föreslog rivning
av hela den rumsdelande mur mot vilken orgeln stod och
anläggandet av en bred trappa i dess ställe. Carl Georg
Brunius utsågs till domkyrkoarkitekt med uppdrag att leda
arbetena, och han fortsatte att rensa kyrkorummet från
nyare tillägg: läktare, skrank och avgränsningar. Utvändigt
frilade han kyrkan genom att låta riva den omgivande
muren, och som en konsekvens av detta byggde han om
oregelbundna strävpelare. Brunius första restaureringsetapp
invigdes 1836, därefter reparerade han kryptan, rev och
byggde om valv, gjutförstärkte pelare samt bytte sten på
stora delar av fasaden.2 Dessa ar beten var inte avslutade när
Brunius av åldersskäl begärde avsked 1859. Många svåra
och principiellt viktiga problem återstod då ännu att lösa.

Innan Brunius lämnade sin tjänst lät han en utomstående
sakkunnig, major  Byström, skriva ett utlåtande om kyrkans
tekniska skick.3 Brunius arbeten fick beröm, men proto -
kollet innehöll också anmärkningar samt en plan för de
arbeten som återstod. Västgaveln, möjligen även tornen,
behövde stabiliseras och repareras. Långhusets valv var
dåliga, mittskeppets valv hade sprickor som måste åtgärdas:
sämst var tvärhusets valv, särskilt mittkvadraten som hotade
att störta in. I det yttre var strävpelare, takstolar, yttertak
och gavelrösten mycket dåliga, särskilt norra tvärhusets tak
och gavel. Byström beskrev de tvingande åtgärderna men
sammanfattade att kyrkan huvudsakligen var i gott skick,
ett omdöme som inte tycks självklart med hänsyn till de
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Scholander skriver senare att han kastade Zettervall »rakt i
den gamle draken Brunii gap« och tillägger: »det var ingen
annan som vågade«.7

Kyrkans byggnadshistoria var i huvudsak känd 1860: medel -
tida urkunder fanns bevarade och tillgängliga. Brunius hade
publicerat skrifter om domkyrkans byggnadshistoria 1836
och 1854.8 Den danske konsthistorikern Niels Laurits Höyen
hade beskrivit kyrkans historia – en följd av det möte som
Selskabet for Danmarks Kirkehistorie hade haft i Lund 1859.9

Brunius hade under åren byggt upp ett stort bibliotek med
utländsk litteratur som möjligen var tillgängligt för Zettervall,
men någon personlig hjälp av Brunius fick han inte.

Det stora domkyrkobygget hade påbörjats kring år 1100.
Kyrkplatsen var redan då etablerad: stiftet hade bildats
kring 1060 och en mindre kyrka hade anlagts 1080. Dom -
kyrkans disposition följer ett grundmönster som utvecklats
i Centraleuropa under karolingisk tid, under 800- och 900-
talen. Uppmätnings rit ning arna visar oss kyrkans huvud -
delar: västfasad med två torn, långhus med mittskepp och
sidoskepp, tvärhus, kor och absid.10 (123, 124) Dessa delar
är tydligt avläsbara som självständiga volymer med var sin
sektion. Delarna hålls samman av korsets grundplan och av
ett enhetligt yttre. Detta kolossala bygge pågick under sextio
år – det var Nordens i särklass största bygg nadsföretag och
ett av Skandinaviens första stenhus. Bygget präglades av två
tydliga skeden. De första trettio byggnadsåren var i huvud -
sak avgörande för planbilden och mursystemet. De följande
trettio hade, förutom vissa förändringar i strukturen,
framför allt präglat detaljut formningen. Dekorations arbe -
tena pågick samtidigt som andra delar grundlades. Många
ändringar skedde under byggets gång. Troligen var kyrkan
ursprung ligen tänkt att valvslås, men efter ändrade planer
byggdes den med ett plant trätak. Trots sina skilda stildrag
var Lunds domkyrka i sin första skepnad ett enhetligt verk
då den kring 1160 var någorlunda klar.

År 1234 drabbades domkyrkan av en förödande brand

grava brister han räknat upp; betydande arbeten återstod
innan kyrkan kunde sägas vara i fullgott skick. Om väst -
partiet skrev Byström: »Att förhindra, det denna del av
Dom kyrkan, vilken här framställer sig till en ej obetydlig
del som en ruin, icke måtte inom närmaste framtid full -
komligt bliva det, erfordras vidsträckta ombyggnader.«4

Byström föreslog som sista punkt att en arkitekt skulle utses
för att slutföra dessa arbeten. Lunds Dom kyrko råd bad
överintendenten i Stockholm att utse någon lämplig. Över -
intendent s ämbetet hade länge svårt att finna att någon av
dess arkitekter skulle klara uppgiften. Till sist var det Axel
Nyström som, impo nerad av arbetena i Västerås domkyrka,
föreslog Zettervall till Brunius efterträdare som domkyrko -
arkitekt i Lund.

Helgo Zettervall anlände till Lund i slutet av november
1860. Han började genast att på alla sätt informera sig om
domkyrkan och Brunius arbeten. Till kamraten Gellers tedt
skriver han att han är i kyrkan varje förmiddag »och träffar
på den ena oförsvarligt lättvindiga uraktlåtenheten efter den
andra. (Gubben har till exempel icke på flera år varit uppe
på vindarna)«.5 Zettervall tog sitt uppdrag på största allvar,
och snart stod det klart att han inte bara tänkte vara
arbetsledare för åtgärder redan beslutade. 

Zettervalls engagemang blev välvilligt bemött av biskop
Johan Henrik Thomander och inom Domkyrkorådet av
domprost Bring, professorerna Nils Johan Berlin och Per
Erik Gellerstedt; av Dom kyrko rådets två övriga medlemmar
var borgmästare Lars Bill ström kritisk och Brunius öppet
fientlig. Brunius skulle komma att motarbeta Zettervall i allt,
ännu femtio år senare kunde Zettervall påminna sig Brunius
öpp ningsreplik då de träffades första gången: »Herrn må
vara en ängel eller en djävul,  vilket som helst, så skall Herrn
få se, att han fått med själve f-n att göra.«6

Axel Nyström hade inte kunnat samarbeta med Brunius
utan hade vikt sig och över lämnat allt ansvar. Scholander
hade varit en självklar efterträdare, men Överintendents -
äm betet hade aldrig kunnat föra samtal med Brunius. Valet
av den unge och själv ständige Zettervall var medvetet.
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123:  Lunds domkyrka. Tvärsektion. Uppmätning kring 1860.

124:  Lunds domkyrka. Längdsektion och plan. Uppmätning kring 1860. 

där allt trä brändes av, valv störtade in och murverk skör -
brändes. Reparationsarbetena startade omedelbart. Kyrkan
fick en ny takresning, nya fönster och nya valv som införde
horisontalkrafter som krävde strävbågar. I sitt nya goti -
serade skick kunde kyrkan återinvigas 1255. 

Under årens lopp genomgick kyrkan sedan perioder av
förfall, följda av reparationer. De mest genomgripande
ombygg naderna efter medeltiden skedde under ledning av
Adam van Düren åren kring 1520, under perioden
1760–1810, under 1830-talet samt under den ombyggnads -
fas som Zettervall inkallats för att avsluta.11

Domkyrkan 1860

Vi ska försöka skapa oss en bild av domkyrkans form och
skick vid tiden för Zettervalls ankomst år 1860. Med hjälp av
fotografier och uppmätningsritningarna ska vi besiktiga
kyrkans yttre och inre. Vi kommer då att kommentera varje
byggnadsdels ursprung och ombygg nadshistoria. 

Kyrkans yttre

Vi har tidigare sett hur kyrkans väldiga volym dominerade
den lummiga staden. (83) De båda tornens volymer är från
kyrkans första byggnadsskede, men många gånger om -
byggda. På 1770-talet hade trappstegsgavlar från 1500-talet
rivits, tornen hade tagits ner i höjd, viss mursten hade bytts
ut och tornens övre delar hade putsats. (125) Vid om bygg -
naden på 1770-talet hade också den norra torn huven
byggts, men den södra tillkom först 1812.12 Det södra
tornets båda strävpelare hade uppförts på 1850-talet av
Brunius som ersättning för de kolossala strävpelare som
byggts av van Düren under 1500-talet. Det stora torn -
fönstret mot norr var ursprungligt, men tornets galleri var
sedan 1500-talet igenmurat med tegel.
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Mellan tornen ser vi långhusets gavelfasad. Det stora
spetsbågiga fönsterpartiet kom till efter branden 1234 och
gaveln fick sin form på 1700-talet. Gaveln, och särskilt
röstet, var i mycket dåligt skick och i behov av stabilisering. 

På fotografiet, taget från nordost, ser vi tydligt det stora
brutna tak som på 1700-talet ersatte den ursprungliga höga
takresningen. (126) De flesta av de många strävpelare som
stöttar det höga mittskeppet hade tillkommit under sen -
medel tiden och 1500-talet, och två av dem hade Brunius
låtit mura 1849. Han hade också låtit hugga en ny omfatt -
ning kring norra porten.

Fotografiet ger en tydlig bild av tvärhus, kor och absid –
hela det parti som vilar på kryptan. Tvärskeppets gavelfasad
hade byggts om av van Düren, och 1734 hade den åter
murats om och fått ny inklädnad av sandsten. Det stora
fönster  partiet hade Brunius givit nya omfattningar och ett
spröjsverk av järn. Stödpelaren mot absiden, med en  in -
vändig spiraltrappa, hade Brunius också nymurat som
ersättning för en äldre sträv pelare vilken varit samman -
byggd med den sakristia han låtit riva. 

Absiden var kyrkans bäst bevarade medeltida del och
den yttre dekorens höjdpunkt. (127) Men absidens bekläd -
nad hade i sin helhet huggits om 1785, då hela fasaden hade
tagits ner. Sockeln hade då fått ett nytt utseende där profiler
förflackats och ornamentiken slätats ut. Den ursprungliga
attiska basen hade ersatts av en »god tycklig krukmakar -
fason, vilken har intet gemensamt med någon medeltids -
profil«, som Brunius formulerade det.13 Absidens takfot, den
så kallade törnekransen, uppbyggd av trä, hade tillkommit
på 1500-talet. Ytter taket hade lagts om 1830, men var liksom
takstolarna och korets gavelröste i dåligt skick.

Bilden visar också tvärhusets södra tak som Brunius
byggt om till ett flackt sadeltak: vi ser skarven mot långhuset.
Mellan 1786 och 1795 hade delar av korets yttermurar
huggits om. År 1809 påbörjades en renhuggning i hopp om
att få kyrkan vit. Man hann hugga om den östra sidan, grovt
och gropigt, innan man upptäckte att muren snart blev lika
flammig som tidigare och arbetet avbröts. 

125:  Lunds domkyrka från nordväst. Fotografi 1860-talet.

126:  Lunds domkyrka från nordost. Fotografi 1860-talet.
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127:  Lunds domkyrka. Absiden från öster. Fotografi 1860-talet. 

128:  Lunds domkyrka från söder. Fotografi 1860-talet.

Bilden av sydfasaden visar hela det södra tvärskeppet
som det nymurats av Brunius 1859, då fasaden revs till
grunden och murades upp igen. (128) Det stora tvär skepps -
 fönstret är nyhugget efter 1255 års utseende och försett med
järnspröjs. Brunius lät mura nya strävpelare mellan absid
och kor samtidigt som mindre kapellut byggnader revs.
Dessa förstärkningar gjorde det möjligt för Brunius att
avlägsna den mycket stora fristående strävbåge som van
Düren rest för att staga tvärhuset. 

Långhusets södra fasad, som hade reparerats på 1770-
talet, murades om på 1850-talet av Brunius. Yttermurarna
togs ner till grunden och återuppbyggdes, nästan hälften av
de äldre strävpelarna murades om, mest med återanvänd
sten. Alla lång husets fönster fick då nya stenomfattningar
och järnspröjsar. Södra portalen monte rades också ner och
återuppbyggdes. År 1812 hade två från sydfasaden ut -
byggda kapell  rivits: S:t Dionysoskapellet från 1330 och S:t
Göranskapellet från 1430. Brunius hade byggt om sido -
skeppens yttertak, men mittskeppets tak och takstolar, som
fått sin form på 1700-talet, behövde också åtgärdas. 

Efter Brunius rivning 1837 av den mur som dittills hade
omgivit kyrkan hade  byggnadens exteriör hamnat i fokus.
Huvudintrycket av kyrkan i början av 1860-talet gavs av de
många strävpelarna: det är det enda man ser av fasaden på
Scholanders akvarell. (129) Scholander har roat sig med att
måla in två herrar, där den ene tycks instruera och den
andre respektfullt lyssna.

Konstruktion och material

Domkyrkan är grundlagd på fast lera som ligger på två och
en halv till tre meters djup. Sättningar hade givit några
mindre sprickor i väggar och valv, men bortsett från pro -
blem med markfukt i kryptan hade domkyrkans grund -
läggning aldrig vållat några större problem. Ytterväggarna
är två till tre meter tjocka och byggda som gjutmurar. De
har ytterskal av tuktad sandsten och däremellan fyllning av



stenskärv, kullersten och klappersten i kalkbruk. De murar
vi ser är bara skal, gjutformar för ett mellanrum som stegvis
fyllts under uppmurningen. Med denna teknik är det enkelt
att bygga hela kontinuerliga murar, medan avvikelser som
öppningar, fönster och pelare kräver komplicerade lös -
ningar – samtidigt som de är nödvändiga för att binda ihop
de två skalen. Tekniken är romersk, och bygger på tyngd
och massa. Häri ligger den stora skillnaden mot gotiken
vars princip är materialminimering och ett tän kande i
kraftlinjer. Zettervalls tid använde beteck ningarna rund -
bågestil respektive spets bågestil för dessa motsatta kon -
struktionsprinciper.14 Rundbågestilens valv är alltid cirkel   -
slag, som enkla tunnvalv eller kryssvalv. Valvkvadraten,
travén, blir då den grundenhet som genererar planen.

Den synliga stenen var en flammigt blågrå, tät och
hållbar sandsten som hämtats från ett brott vid Ringsjön,
fyra mil nordöst om Lund. Valven som slogs på 1200-talet
var av tegel. 

Kyrkans inre

Uppmätningsritningen visar bara själva murverket utan
inredning. Kyrkorummet är tydligt delat mellan ett långhus
och ett kor anlagt på den högre nivån över kryptan. Kor och
långhus förbinds av den breda trappa som Brunius byggde
1834 efter Nyströms ritningar. Dessförinnan hade kyrko -
rummet varit delat i två skilda rum av en halvhög mur.
Jämfört med besläktade kyrkor i övriga Europa var Lund
en av de få som så sent som 1830 hade kvar denna ur -
sprung ligen vanliga uppdelning mellan prästkyrka och
lekmannakyrka. Anledningen var att den lilla staden Lund
dittills inte hade haft någon platsbrist och att prästkyrkan
hade en etablerad användning för universitetets behov.
Rivningen av denna mur 1830 var den största rumsliga
förändringen av kyrkan sedan medeltiden. 

Långhusets mittskepp består av fyra travéer: 9,6 x 9,6
meter i kvadrat. Långhus murarnas bågar, principalbågarna,
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129:  Lunds domkyrka. Akvarell av F. W. Scholander 1864.
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vandrar fram som en arkad. Indelningen kommer i otakt
fram mot tvärhuset där pelarna gjorts bredare. Medeltidens
bygge hade börjat samtidigt från öster och väster, på var sida
om en äldre befintlig kyrka. Det var en vanlig arbetsgång när
gudstjänstlivet måste kunna pågå ostört i den gamla kyrkan
så länge som möjligt. Ursprungligen hade man planerat att
välva den nya kyrkan, men då bygget framskridit till platsen
för den äldre kyrkan frångick man den tanken. Den sist
byggda långhusdelen, nära koret, konstruerades istället för
att bära ett plant trätak. När kyrkan sedan anpassades för
valv efter branden 1234 passade delarna inte längre ihop, och
pelarna kom i otakt.

Fotografiet från 1860-talet visar kyrkans västra del.
(130) De två stjärnvalven hade byggts på 1300-talet. Det
västra hade nymurats 1812, men var ändå i dåligt skick.
Mittskeppets två sexdelade valv, med kolonnetten på
muren, var från 1255. Den stora orgeln hade installerats
1626 i utrymmet över förhallen som var inredd med vind -
fång och läktar trappor. De fasta bänkkvarteren och predik -
stolen hade tillkommit på 1590-talet då kyrkan inreddes till
en luthersk predikokyrka.

Sidoskeppen hade reparerats av Brunius: sju frost -
sprängda gördelbågar och intilliggande valvkappor hade
nymurats, men valvkapporna var fortfarande i dåligt skick.
Brunius hade 1834 tagit bort de läktare som sedan 1700-talet
fyllt sidoskeppen.

Fotografiet mot öster visar absidens femkupiga stjärn -
valv som hade slagits om på 1700-talet. (131) Ursprung -
ligen hade här funnits en halvkupol. Tvärhuset hade tre
kryssvalv; mittvalvet, som var slaget 1255, var så dåligt att
det hotade att rasa in, det norra hade slagits om av van
Düren 1520, det södra hade byggts nytt 1859 av Brunius.
Ursprungligen hade tvärhuset haft ett enda tunnvalv.
Långhusets sydöstra pelare, som inte är med i bild, hade
Brunius förstärkt genom att fylla den med cementbruk.
Han hade också lagt om kyrkans golv samt låtit nyputsa alla
väggar ljust gråaktiga. 

Brunius hade reparerat kryptan genom att stabilisera

130:  Lunds domkyrka mot väster. Fotografi 1860-talet.
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131:  Lunds domkyrka mot öster. Fotografi 1860-talet.

pelare, lägga nytt golv och bygga om fönster. Valv och pelare
var putsade och vitkalkade. Kryptans golv, som ligger två
meter under marknivån, hade reparerats på 1700-talet då
golvet höjdes, dock utan dränering, vilket medförde att
sockeln skadades. Vid samma tillfälle gjordes en grov ren -
hugg   ning av kolonner och skulpturer, inklusive Jätten Finn.
Kryptans innermurar är av kalkhaltig sandsten som är lösare
än den i kyrkan i övrigt. Valven är av tuffsten från Benestad. 

Domkyrkans ornamentala och figurativa skulpturer är
huvudsakligen från 1150-talet där flera stilarter inom det
romanska skedet har urskiljts: antikiserande, bysan tinska
och lombardiska. (132) Stilarterna är till en början hållna
isär för olika rumsbild ningar, men efter hand har de vidare -
utvecklats och sammansmälts så att en ny lokal tradition
uppkommit. Långhuset hade kvaderhölje med en rik dekor
– arkitektur former med pilastrar och halv kolonner framför
murytan med kapitäl av korintisk art, portaler och balda -
kiner. Under 1700-talet skadades mycket av den ornamen -
tala skulpturen av ovarsamhet. Brunius reparerade och
nyhögg med de äldre delarna som förlagor, men med större
skärpa: enstaka delar är rena nytolkningar.

Första årsplanen 1861

Redan efter en månad i Lund upprättade Zettervall, på
grun dval av den besiktning som Brunius låtit major
Byström upprätta, en plan för nästa års nödvändiga arbeten.
Kungl. Maj:t godkänner och ombyggnadsarbetena pågår
intensivt under hela 1861.

Redogörelse för byggnadsarbetena finns i Zettervalls
byggnadsjournal som förvaras i Lunds domkyrkaoarkiv.15

Byggnadsjournalen är kronologiskt upplagd, ibland över -
siktligt hållen, ibland byggnadstekniskt mycket detaljerad
med förklarande teckningar. Delar av Byggnadsjournalen är
skrivna under hand, medan andra är sammanfattningar i
efterskott.

132:  Lunds domkyrka. Tre ornamentala stilar. Äldre fotografier.
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Det största arbetet var den tekniskt komplicerade ombygg -
naden av det norra tvärhuset och särskilt dess nordöstra
hörn. I Byggnadsjournalen beskriver Zettervall noga både
problemets natur och hur arbetet utfördes. Detta hörn hade
van Düren vid sina ombyggnader omkring år 1500 lämnat
till mer än hälften i sitt ursprungliga skick. Hörnet hade nu
givit efter så att rämnor hade uppstått på gavelmuren och i
korsvalvet. Den yttre beklädnaden hade skilt sig från själva
kärnmuren som blev utsatt för regn. En kraftig växtlighet
frodades också i fogarna, skriver Zetter vall. Den inre
beklädnaden var dock i gott skick. Vid lagning borde alltså
inte den inre beklädnaden tas ner, utan muren borde endast
genombrytas från utsidan in till den inre murbeklädnaden.

Innan rivningen började anlades kolossala så kallade
driv  lådor mot fasaden. (133) De många vinklade strä vorna
skulle dels stödja de murar som van Düren uppfört – de var
i utmärkt skick – och dels motstå hörn trycket från det inre
stora korsvalvet.

Därefter grävdes jorden upp kring hörnets grund. Vid
undersökningen befanns murens rämnor snarare bero på
förskjutning än på vertikal sättning. Följaktligen kunde den
nya muren anläggas på den gamla grunden, som alltså inte
rördes utan bara förstärktes runt om med »hallasten« och
granit på sandbädd.16

Nu började murens rivning, först genom den yttre
beklädnadsmurens nedtagning uppifrån och ner, sedan
genom kärnmurens genombrytning nerifrån och upp i hela
dess tjocklek, ända in till inre beklädnadsmuren, på så sätt
att man vid rivningen bildade valv, under vilka den nya
muren kunde byggas. Därefter revs på nytt så att en ny
välvning bildades och så vidare, tills man nått upp till de
genom drivlådor stödda van dürenska murmassorna. 

Det kvarvarande murverket förenades sedan med de nya
murverken genom noga avpassade block, som kilades med
fina kopparkilar, varefter snabbhårdnande cement bruk
pressades in och fyllde det obetydliga mellanrummet.17 Vid
varje rivning kratsades och rentvättades den inre bekläd -
nadsmurens fogar och nytt cementbruk pressades in. Där -

133:  Lunds domkyrka. Drivlåda. Teckning 1861.



efter kunde muren förbindas med det nya murverket. Rost -
skyddade förankringar lades in mot de befintliga murarna.
Vid murningen användes ett efter 24 timmar hårdnande
murbruk. För att ytterligare förhindra all vidare sättning
förbands dessutom det nordöstra hörnet med avlägsnare
fasta delar av flygelns murar med grova ankare, två från
öster till väster och två från norr till söder. 

Den sten som användes för kärnmurens ombyggnad
bestod till stor del av ny hallasten, granit och bränt tegel,
an vända i skift för att nå större fasthet. Dessutom åter -
 använ   des större delen av den sten som blev över vid riv -
ningarna.

I Byggnadsjournalen beskriver Zettervall sedan de
ytterligare reparationer som utfördes 1861: nya socklar,
ombyggnad av ett fönster i kryptan, cirka trettio meter nytt
listverk med täckplåtar och droppnäsor. När yttertaken
reparerades upptäcktes fler skador i taklag och strävpelare
än vad man förut sett, och Zettervall beställde därför
besiktning av två utomstående byggmästare för att få ett
skriftligt utlåtande om skicket.18 Invändigt lagades norra
tvärhusets nordöstra svickel, tegelkuporna putsades, sand -
stensdetaljer och en del av väggarnas kvaderstenar började
friläggas från rappning. »I likhet med vad fordom ägt rum
och varom flerfaldiga ställen vid rappningens borttagande
ännu bära vittne, hava de från rappningen frigjorda vackra
kvadrerna blivit omgivna av röda linjer.«19

På domkyrkans södra sida fanns redan en stenhuggeri -
verkstad, och Zettervall lät utvidga den med en smedja.
»Mejselsmidet kostar nu sedan egen smedja blivit upp förd
ungefär tredjedelen av vad det förut kostat och verktygen
blir nu av fullgod beskaffenhet, vilket förut inte alltid varit
fallet« skrev Zettervall i Byggnadsjournalen.

Byggplatsen hade en stor arbetsstyrka – domkyrkan var
under dessa år Lunds största arbetsgivare. Arbetstiden var
tolv timmar och indelad i fyra tretimmarspass: 5–8, 
8.30–11.30, 13–16 och 16.30–19.30. Domkyrkorådet hade
som arbetsgivare att bemöta lönekrav. Gesällerna krävde
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vid ett tillfälle 2 riksdaler per dag och fick efter strejk 1,92
riksdaler, hantlangarna krävde 1 riksdaler per dag men fick
nej. Som arbetschef stödde Zettervall arbetarnas lönekrav,
men han reglerade också arbetsförhållandena: ansvariga
arbetsledare utsågs, arbetet skulle börja på slaget, förbud
infördes mot besök under arbetstid, gesäller förbjöds att
använda hantlangarna i privata ärenden och dessutom
förbjöds allt brännvinsdrickande under arbetstid.

De första skisserna

Mot slutet av 1861, inför arbetet med årsplanen för 1862 års
arbeten, började Zettervall studera stabiliseringen av
västfasaden och tornen: för detta gjorde han tre skisser till
alternativa tornlösningar. (135, 136, 137) Den befintliga
väst fasaden fram går av uppmätningsritningen. (134)
Zettervalls förslag utgick från de arbeten som Brunius
genomfört, och Zettervall behöll den låga tak resning som
Brunius introducerat för södra tvärhuset, han behöll även
dennes strävpelare till södra tornet. Zettervall överförde
Brunius utformning till det norra tornet, men han kopie -
rade det norra tornets befintliga galleri till det södra. I sina
skisser prövade Zetter vall nya tornavslutningar och nya
västfönster – han undersökte dock inte möjligheten att
behålla 1770 och 1812 års tornhuvar, eller det spetsbågiga
fönsterpartiet. Den tornavslutning som Zettervall kallade
Alternativ 2 liknade mycket Brunius eget förslag som han
presenterat i de ritningar som medföljde den 1854 tryckta
kyrko be skrivningen. (138) Men med den skill naden att
Brunius där själv faktiskt ritat en hög takresning. 

Ingen uppskattade Zettervalls skisser. Scholander skrev
efter ett år om dessa: »ser du nu hur omoget dina första
var«.20 Zettervall var inte heller nöjd, men han hade med
skisserna tydligt visat att västfasadens lösning hängde
samman med beslutet om hela kyrkans takresning, och att
det kanske inte skulle vara möjligt att spara Brunius nyss
avslutade arbeten för kortaket. 



Lunds domkyrka     131

135:  Lunds domkyrka. Västfasad. Skiss 1861. Alternativ 1.

134:  Lunds domkyrka. Västfasad. Uppmätning kring 1860. 136:  Lunds domkyrka. Västfasad. Skiss 1861. Alternativ 2.

137:  Lunds domkyrka. Västfasad. Skiss 1861. Alternativ 3.
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138:  Lunds domkyrka. Norrfasad. Förslag av Brunius 1854.



En fullständig restauration

I Domkyrkorådet började nu Zettervall tala för mer genom -
gripande ändringar än de som ingick i Byströms repara -
tionsplan. Zettervall skrev i Byggnadsjournalen, att nu
»mognade så småningom idéen om en fullständig, monu -
mentet värdig restauration«. Han skriver också att han inser
att en sådan restauration med nödvändighet måste innebära
omfattande rivning av Brunius arbeten. 

Zettervall började intressera biskop Thomander för
restaurationstanken och framhöll vid alla tillfällen behovet
av en övergripande arbetsplan, men i Domkyrko rådet
avvisade Brunius Zettervalls tankar. Alla arbeten avstan -
nade i väntan på beslut och situationen tycktes låst.

Det var inte första gången som Brunius arbeten hade
ifrågasatts. När den store aukto riteten inom medeltidens
arkitektur Niels Laurits Höyen med Selskabet for Danmarks
Kirkehistorie hade besökt Lund 1859 hade han funnit
Brunius arbeten »ganske respectable«, men i privata samtal
med Domkyrkorådet hade Höyen sagt rakt ut att arbetena
inte var tillfredsställande.21 Thomander hade tagit kritiken
allvarligt: han hade sagt att man icke borde gå fram stycke -
vis utan lägga en fullständig plan för kyrkans restauration.
Thomander hade också, i dansk översättning, sagt vilka
som borde göra planen: »Danskerne skulde ej blott
›klandra‹ hvad der var gjort, men ogsaa sige, hvordan de
tyktes det kunde gjøres bedere.«22 Domkyrkorådet var med
andra ord förberedda när frågan om en fullständig plan åter
togs upp av Zettervall. För att komma ur den låsta situa -
tionen anmodade nu Domkyrko rådet Zettervall att söka sig
till Dan mark. Nils Johan Berlin i Domkyrkorådet föreslog
att Zettervall skulle ta kontakt med Ferdinand Meldahl 
i Köpenhamn. Meldahls planer för restaureringen av
Fredriks  borgs slott var välkända, och Berlin kände Meldahl
från bygget av Alnarps lant bruks skola.

Zettervalls möte med Meldahl gav dock inte mycket, han
hade enligt Zettervall sagt att han »icke förstod medel -
tidskonst tillräckligt för att kunna yttra sig i denna sak«.23
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Meldahl hade istället hänvisat direkt till Höyen, med vilken
Zettervall får en inspirerande kontakt. De brev växlade
intensivt under våren och Höyen förmedlade litteratur från
Köpenhamn.

Ytterst ansvariga för domkyrkan, dess tutorer, var lands -
hövding Troil och biskop Thomander. För att lösa krisen i
Domkyrkorådet begärde de formellt av Kungl. Maj:t den 21
februari 1862 att få tillkalla sakkunniga män från andra håll
för att göra en fullständig plan för domkyrkans reparation.24

Deras begäran bifölls och den sakkunnige de valde var
Meldahl. Zettervall anmärkte syrligt att denne ett halvår
tidigare sagt att han inte förstod sig på medeltid. Meldahl
besökte Lund 19 april 1862: »han vill riva allt vad Brunius
gjort« skriver Zettervall.25 Den 8 maj lämnade Meldahl sitt
utlåtande. Han ville upprätta en fullständig restau -
rationsplan med sig själv som arkitekt och med Zettervall
som biträde i Köpenhamn. Meldahl föreslog att Zettervall
inför detta skulle göra en studieresa, enligt Meldahls resrutt,
till kyrkor i Tyskland som tillhörde Lunds krets. Dom -
kyrkorådet beslöt i enlighet med Meldahls förslag.

Under dessa år hade Zettervall en flitig brevväxling med
Scholander som gav ett starkt personligt stöd och ingöt
mod. Om Brunius, som inte bara agerade i Domkyrko rådet
utan också skrev många mot Zettervall kritiska artiklar i
tidningarna, rådde Scholander att inte gå i svaromål: »Var
försiktig med Brunius, använd icke hans vapen.«26 När
Domkyrkorådet föreslog danska arkitekter skrev han:
»danskarna behövs ej […] dels gäller det kyrkan, dels
ämbetets ställning […] domkapitlet kan ju begrunda
musei frågans ›lyckliga utgång‹ genom den store Stülers till -
kallande«.27 Då Meldahl föreslog sig själv som arkitekt och
Zettervall som medhjälpare skrev Scholander: »Visa
domkapitlet hur löjligt det är att du skulle göra förslaget i
Köpenhamn.«28 Scholander stödde dock förslaget till
studieresa och gav rådet att inte resa för vitt. Resan borde
hålla sig vid Rhen samt, om pengarna räckte, sträcka sig till
Lombardiet.29
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Ett dokument som Zettervall inte nämner någonstans är det
restaureringsprogram som Höyen skrev 1862.30 Det var tro -
ligen en del av Meldahls utlåtande, men kan ha leve re rats
separat: det finns också en möjlighet att det inte presen -
terades förrän senare. Programmet argumenterade för ett
fullständigt återställande av kyrkan till dess förmodade
utseende före branden 1234. Långhusvalven borde rivas för
att ersättas med ett plant trätak, alla yttre strävpelare borde
avlägsnas och yttertaket återfå sin gamla resning. Höyen
menade att det fanns tillräckliga spår kvar av 1100-talets
kyrka för att genomföra en fullständig restauration. Han
gav detaljerade råd om förhall, västtorn, mittorn, golv,
fönster och inredning. I sin analys av kyrkans släktskap
betonade han att Lunds domkyrka inte hade en enda
förebild, utan var ett unikt verk. När det gällde planen
tillhörde den de rhenländska kyrkornas krets, men för
dekora tionen måste man söka sig söder och väster om
Rhen.31 Höyens program överens stämde väl med det
yttrande som de danska sakkunniga avgav efter att senare
ha tagit del av Zettervalls första förslag.32

Studieresan 1862

Från 1 juli till 14 oktober 1862, under 16 veckor, reste
Zettervall i Tyskland och Italien för att undersöka den med
Lunds domkyrka besläktade arkitekturen. Han förde en
noggrann resedagbok och tecknade.33 Resan bekostades av
Domkyrkorådet och skulle genomföras enligt Meldahls
instruktioner och resplan, men Zettervall var så ivrig att
komma iväg redan under sommaren att han inte hann
invänta dessa. Med hjälp av tillgänglig litteratur gjorde
Zettervall en egen resplan.34 Resan hade det klart uttalade
syftet att vara en hjälp för att lösa de förestående uppgifterna
i Lund: tornen, västfasaden, tvärhuset och interiören.
Studie resan skulle ge en allmän bild av stilens arter och
släktskaper. Zettervall kom också i direktkontakt med
faktiskt pågående restaureringar och de arkitekter som var



Lunds domkyrka     135

verksamma där. Han fick också möjlighet att se de arki tek -
turhistoriska monumenten – en ersättning för det rese -
 stipendium han inte fick på Akademien – och dessutom fick
han se nytt som byggdes. Zettervalls resa var i många
stycken effektivare än en stipendieresa.

Zettervall besökte totalt cirka femtio kyrkor i Rhen -
dalen, Niedersachsen och Lombardiet. Redan hans urval
innehåller förstås en tolkning av sambanden med Lund.
Han reser mycket målmedvetet: det är de äldsta kyrkorna
han letar efter. Vanliga kommentarer i reseberättelserna är
»för ung«, »inget för Lund«. Mot resans slut, när Meldahls
resplan till sist anländer, blir han besviken: den innehåller
egentligen inget han inte redan kände till, och inget förslag
att resa vare sig till Frankrike eller till Italien.

Resans första mål var Kölnerdomen. (139) Den stora
gotiska katedralen hade inget med rundbågestudierna att
göra, men dess restaurering visade en ambitionsnivå.
Fullbor d andet av domen i Köln, den tyska byggnads kultu -
rens huvudmo nu ment, var en enorm kraftsamling med
national politisk betydelse för den unga tyska staten.35 Vid
Zetter valls besök hade arbetena kommit halvvägs: man hade
byggt i tjugo år och skulle hålla på i tjugo till. Restau re ringen
var ett symbolprojekt fött ur den tyska romantiken. Det var
ett enormt företag som slukade gigantiska summor, med
som mest fem hundra man anställda. Det blev läro ställe för
mängder av byggmästare och arkitekter. Dombyggmästaren
Ernst Friedrich Zwirner hade efter sin död 1861 efterträtts
av den unge Richard Voigtel.36 Zettervall blev generöst
mottagen av denne, han fick frikort till dom bygget och dess
verkstäder. Han fick också rådet att inför den fortsatta resan
fotografera istället för att teckna, ett råd som Zettervall dock
inte hörsammade. Under en vecka gick Zettervall ensam
omkring på byggplatsen och noterade entusiastiskt detaljer,
som till exempel järntakstolarna, men studerade också hur
själva bygget organiserats. (140) Vid Zettervalls besök var
det inre i stort sett klart. Takryttaren var på plats och södra
tvärskeppsfasaden var klar. Kring en modell pågick en
allmän diskussion om tornens slutgiltiga form. 

139:  Kölnerdomen under ombyggnad. Fotografi 1872. 

140:  Kölnerdomen. Ritning till järntakstolar kring 1860.
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Zettervall besökte vidare de romanska kyrkorna i Köln.
Av dessa var det egent ligen bara S:t Kunibert som var
restaurerad vid Zettervalls besök, men de övriga skulle bli
det under 1860- och 1870-talen. Det bör ha förekommit
livliga diskussioner kring restaureringsfrågor. Rasrisken
var exempelvis en realitet: S:t Kuniberts tornras hade
orsakat dödsfall. De flesta rundbågskyrkorna i Köln var
hundra år äldre än Lunds domkyrka. Zettervall är
påfallande ointres serad av det som inte är tillämpligt i
Lund. Dekoration och färg sättning kommenterar han dock
ofta. Om S:t Gereon skriver han: »rikt förgylld, gyllene
stjärnor i valven, mot blått«, om S:t Aposteln: »Kapitäl och
listverk är för gyllda med röd färg i bottnarna.«37

Sista dagen i Köln noterar han i resedagboken: »Det är en
stor glädje att se hur man här vårdar gamla monu men tala
byggnader. De mest förfallna hus återställs med stora kost -
nader; ja man hugger om hela fasader och reno verar dem
med den största noggrannhet. Jag kan rodna åt mina
landsmän som därhemma skrika som stuckna svin för det
man använder jämförelsevis en bagatell på Lunds domkyrka,
som dock här i Köln, bland rundbågsbyg gnaderna, icke
finner sin like, varken i ekonomiskt eller arkitektoniskt
hänseende.«38

De stora restaureringarna berörde främst de gotiska
kyrkorna – de romanska var på planeringsstadiet, särskilt 
i Köln där domen slukade alla resurser. Restaureringen i
Lund kom att löpa parallellt med, och ibland före, de tyska
ro manska restaureringsarbetena.

Dombaumeister Voigtel i Köln gav honom rådet att
besöka den lilla romanska kyrkan i Linz, mellan Bonn och
Koblenz, vars restaurering han ledde. Själva kyrkan, utan
västtorn men med ett stort torn över korsmitten, gav inte
mycket för Lund, men väl restaureringens angreppssätt. 

Stort intryck gjorde kyrkan i Andernach, »för det yttre«,
men också koret: »intres sant och bra målat«. Kyrkan i Sinzig
var helt av huggen sten med små torn i vinkeln mellan kor
och långhus där de »göra sig ofantligt gott intill det vackra
koret«.39 (141)

141:  Kyrkan i Sinzig. Teckning 1862.
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I Mainz blir Zettervall helt tagen av den restaurering av
domen som invändigt är i full gång.40 En insamling till en
återuppbyggnad av de båda östtornen och för bemålning av
det inre med fresker hade inletts 1856.41 Zettervall stan nade
länge vid domen i Mainz, han skriver att han inhäm tade allt:
»Mainz, det första egentliga målet för min resa. Kyrkan
håller på att restaureras. Det inre av kor och korflyglar är i
det närmaste färdigt. Min glädje var stor att se hur de här
som annorstädes tager sig i akt att bortskrapa rappningen
och visa den naturliga stenen. Överallt vart jag kommer ser
jag att mitt ›infall‹ att i Lunds domkyrka göra sammaledes
icke är ett hugskott. Kapitälerna förgylles och likaså
strålarna. [142] Valven målas i arabeskartade ornamenter,
dels på guld dels på färgbotten, fönstren enkla men sköna
glasmålningar. Det sätt varpå denna kyrka till sitt inre
restaureras förefaller mig fullkomligt harmoniskt och
värdigt kyrkans stil. Detta är den präktigaste rund bågskyrka
jag sett.«42 Zettervall träffar domkyrko arkitekten Josef Laske
som leder arbetena efter Ernst Friedrich Zwirners nyliga
frånfälle.43 Målaren Philipp Veit, en av nasare nerna, var i
full gång med freskerna i koret.44 Zettervall återkom hit på
hemresan från Italien och var lika entusiastisk då.

Om domen i Worms skriver Zettervall: »Icke så stor som
Mainz, men helgjutnare och mer ursprunglig. Lundadomen
kan aldrig bli något ditåt ens, ehuru de tycks vara mycket
besläktade.«45 (143) Kyrkan var till sitt yttre och inre mycket
litet förändrad sedan medeltiden och hade i behåll mycket
skulptur och detaljarbete.46 »Väggar och bågar är utan
rappning. Naturliga stenen med vita fogar. Valven vita.
Kyrkans väggar bär på flera ställen spår efter storartade
målningar på blotta stenen [...] Valven är sammandragna
med ankare, men dessa göra icke ont.«47 (144)

Men det var en mindre kyrka i Worms, S:t Martin, som
gav honom mer för Lund. Det var främst strävpelarnas
form med sina sneda stöd som fångade hans intresse, och
om västfasaden skriver han: »något att tänka på för Lund«.48

(145)
Klosterkyrkan i Maria Laach gjorde honom alldeles

142:  Domen i Mainz. Västkupolen med dekormåleri. Fotografi kring
1920.

143:  Domen i Worms. Stålstick av
L. Lange kring 1830.

144:  Domen i Worms. Interiör.
Stålstick av J. M. Kolb 1832.



tagen, mest för det yttre och läget, de inre detaljerna kände
han väl genom litteraturen.49 (146) Vid den nyligen av -
slutade restaureringen hade en del tillbyggnader från 1700-
talet tagits bort: det var den nyvunna helheten Zettervall
uppskattade. 

Resans huvudmål var domen i Speyer – som ofta hän -
visats till som en av Lunds förebilder – där Zettervall dock
blev mycket besviken på den restaurering som just höll på
att avslutas.50 Här, skriver han, kan man bara lära negativt.
Speyerdomens förfall efter Napoleonkrigen hade lett fram
till en stor restaurering 1848–1868 efter förslag av Heinrich
Hübsch.51 Tillägg från 1700-talet hade rivits och en ny
västgavel, en ny östgavel och nya småtorn hade upp förts.
Hela kyrkan hade fått väggmålningar.

Under hela resan hade Zettervall längtat till Speyer.
Hans besvikelse är dock så stor att han knappt gör några
anteckningar ens om kyrkans medeltida skepnad. Han
skriver i dagboken: »Det är utan fråga en högst intressant
byggnad. Restaurationen tycks mig likväl högst miss -
lyckad.« Tillbyggnaden i väster hade varit förtjänstfull om
den hade varit »ett helt för sig men inte i förening med
kyrkan«.52 (147) Zettervall finner att den inre dekor eringen
är så modern som går att få till. »Färgprakten är pompös.
Koret bländar med sina fresker och förgyllningar. Emel ler -
tid finns här mycket att lära både i det ena och det andra
fallet.«53 Zettervall köpte stålstick som visar den inre
dekorationen och skriver i skissboken: »väggarna tapetartat
dekorerade, alla färgornamenten lånade från den utbildade
rundbågs skulpturen, icke i kyrkans stil«.54 (148) Han
noterar dock med glädje högaltarets plats mitt under
kupolen och orgelns form. Efter tre dagars besök träffar han
utan större entu siasm domkyrkoarkitekten Herbst. Men
han söker också upp Bauinspektor Tanera: »han tadlade
mycket härvarande doms restauration och gillade
fullkomligt allt vad jag hade att anmärka«.55

Utöver dessa nämnda, för Lund intressanta kyrkorna,
besöker han Rhendalens andra stora romanska kyrkor: i
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145:  S:t Martin i Worms. Teckning 1862.

146:  Klosterkyrkan Maria Laach. Litografi av okänd konstnär.

147:  Domen i Speyer. Äldre fotografi. 



Lunds domkyrka     139

148:  Domen i Speyer. Tvärsektion. Stålstick av Carl Mayer 1855.

Bonn, Koblenz, Boppard och Lorch.56 Mest för allmän -
bildningens skull reste han även i södra Tyskland till
Frankfurt am Main, Aschaffenburg, Würzburg, Bamberg,
Nürnberg, Regensburg och München. Totalt besöker och
studerar Zettervall över fyrtio tyska rundbågiga kyrkor.

Resan fortsatte därefter till Italien. Brunius hade antytt
släktskap med de lombardiska kyrkorna, Scholander hade
rekommenderat Lombardiet medan Meldahl helt hade
bortsett från Italien: det var Zettervalls eget beslut att fara
dit.57 Där blev det en uppenbarelse att se de lom bardiska
kyrkornas likhet med Lundadomen. San Zeno i Verona
»sysselsatte mig mycket«. Den har kapitäl mycket lika Lund,
skrev han. Inför Sankta Maria Maggiore i Ber gamo blev
tankarna på Lunds lombardiska sammanhang befästa:
»denna är av fullkomlig germanisk art med korrundel på
samma vis som Rhenkyrkorna. De detaljer som fanns var
precis desamma som i Lunds domkyrka […] ensamt för
Sankta Maria Maggiore förtjänar det att göra den italienska
resan.«58 (149)

Om Sankt Ambrogio i Milano skriver han: »i ännu
högre grad har jag erhållit ersätt ning för mina italienska
utgifter genom en utomordentlig rundbågsuppenbarelse
härstädes nämligen basilikan Sankt Ambrogio. Här tycks
de gamla stenbyggarna vid Lundadomen ha gjort sina
lärospån. Varje kapitäl, varje list i Lundadomen äga origi -
naler till sig eller kopior av sig här. T.o.m. är här alla de
symboliska fram ställningar som finns i Lund.«59 Upprymd
av denna kontakt går Zettervall till La Scala på kvällen.
Under två dagar tecknar han Sankt Ambrogio, tills han har
»sugit musten ur den […] Denna kyrka och den i Bergamo
är de bästa bitar jag kommit över (nota bene för Lunds
domkyrka).«60 Skissboken innehåller fem blad teckningar
av kapitäl och ornamentik. (150) »Över huvudkvadraten
har kyrkan en avlång 8-kantig kupol. Kyrkan är invändigt
moderniserad […] Altaret står i mittkvadraten och är
betäckt med ett stort tabernakel alldeles som i Markus -
kyrkan i Venedig, Speyer, etc.«61149:  Sankta Maria Maggiore i Bergamo. Äldre fotografi.



Uppfylld av dessa intryck for Zettervall till Strasbourg
för att invänta Meldahls resrutt. Medan han väntar börjar
han göra den första skissen till Lunds domkyrkas fullstän -
diga restaurering. När rutten till sist kommer innehåller den
inga nyheter, inget Italien, inget Frankrike, men väl några
nordtyska kyrkor som han inte besökt.

Domen i Braunschweig och den i Halberstadt, skriver
Zettervall, tycks ha byggts samtidigt. De verkar stamma
från rundbågeålderns sista period, nämligen en blandning
av rundbågselement och de gryende spetsbågsformerna:
»ingenting att studera för Lunds domkyrka utom vad torn -
fasaden vidkommer som kan giva åtskilliga funderingar«.

Rutten föreskrev också kyrkoruinen i Paulinzelle:
»denna ruin är en av de skönaste man kan tänka sig och
som kyrka är den den mest sköna och fulländade så till
detalj som massa. Oaktat denna f.d. kyrka är i skön och ren
rundbågestil är det dock ingenting att hämta för Lunds
domkyrka, den är av en helt annan art än den vanliga
germanska arten.«62 På vägen hem till Lund besökte han
även Berlin. Då har han utöver sina egna och Meldahls
resmål även hunnit besöka Venedig.

Resan kom att få stor betydelse för Zettervall inom många
områden. I sina studier var han mycket noga med att hålla
isär de mer allmänna reseupplevelserna från resans huvud -
syfte: att ge uppslag för det fortsatta arbetet i Lund eller, mer
specifikt, för västfasaden, den invändiga behandlingen och
för östpartiet. Men resan gav också lärdomar på andra plan.

Zettervall mötte rundbågearkitekturen, dess olika
system och stilarter. Studiet av kyrkornas ålder, beroende -
förhållanden och lokala särdrag gav honom kunskap om
deras släktskap, men också en förståelse för hur samman -
satta och mångtydiga sam banden kunde vara. Lunds
långhussystem ser han relaterat till Rhendalens kyrkor,
ornamentiken till Lombardiet, medan tornstudierna inte
gav några entydiga svar. Han tonar ner betydelsen av Speyer
som enda förebild.63

Överallt tecknade han detaljer: profiler, kapitäl och
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150:  Sankt Ambrogio i Milano. Teckning 1862.
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ornament – han sökte med detta nycklar till Lunds dom -
kyrkas sammanhang. Men han såg och noterade också
enskilda delars form med ett »ahistoriskt« öga för bygg -
nads  delar som är bra och vackra i sig.

Under sin resa mötte Zettervall en hållning till bygg -
nadsrestaurering som den hade utvecklats i Tyskland under
ett tiotal år. Han mötte idén om helhetskonstverket där
struktur, delformer, detaljer och måleri skulle bringas att
samverka till en helhet. Denna hållning var fylld av patos:
den som en gång hade förstått sammanhangen hade i det
närmaste en etisk plikt att visa dem. Zettervall hade mött
uppfattningen genom de unga entusiastiska arkitekterna,
men genom dem hade han också mött det rent praktiska
byggnadsarbetet, som organisationsfrågor och tekniska
problem i de riktigt stora byggprojekten.

När Zettervall hade kommit hem från resan begärde Meldahl
att få sig tillsänt rese skisser och uppmätningsritningar, som
Zettervall efter viss tvekan skickade honom, men de retur -
nerades snart. Zettervall fick en skrapa av biskop Thomander
för att han försökt koppla bort Meldahl, men Zettervall
kunde visa att Meldahls intresse var svalt, medan han själv
redan påbörjat arbetet med domkyrkan och snart skulle
inkomma med ett förslag. Efter detta uppfattade Zettervall
att han fick ett gott stöd hos Thomander – och Meldahl
förstod att Zettervall inte accepterade någon underordnad
roll. 

Efter resan var Zettervall säker: domkyrkan i Lund var
ett storverk också sett i ett brett europeiskt perspektiv. Den
skulle inte bara tekniskt säkras i den takt problem uppkom:
den skulle restaureras för framtiden. Inte kunde man för
alltid permanenta halvgamla tekniska lösningar, särskilt om
de var okunnigt gjorda, om detta hindrade upplevelsen av
den storartade helheten. Alla arbeten måste samordnas i en
plan, så att alla tillskott får en form som överensstämmer
med helheten.

1863 års förslag

Redan i Strasbourg hade Zettervall börjat skissera ett förslag
till en fullständig restaurering, och vid hemkomsten i
oktober satte han genast igång med ritarbetet.  I december
1862 var plan, fasad, sektioner och tekniska snitt klara. I
januari 1863 ritade han detaljer för torn, orgel och port, i
februari den dekorativa utsmyckningen och perspektiv. Det
fullständiga förslaget bestod av fjorton stora laverade
ritningar, uppmätningsritningar och en beskrivning med
kostnadsförslag och tidplan.64 Beskriv ningen inleddes med
en programförklaring.

»Det förslag jag härmed har äran framlägga är fram -
kallat av den åsikt som hos vederbörande myn -
digheter gjort sig gällande, att arbetena å Lunds
Domkyrka hädanefter ej skola inskränka sig till en
blott reparation eller ett blott delvis återställande av
de förfallna delarne, utan åsyfta en fullständig och
planmässig restauration av Domkyrkan i dess helhet.

Det enklaste och tillika mest genomgripande sätt att
uppnå detta mål, vore utan tvivel att söka återföra
kyrkan till dess primitiva skick, ifall detta åter  fö -
rande under närvarande omständigheter kunde låta
sig göra. Så länge emellertid ritningar över – och
säker kännedom om – kyrkans äldsta utseende
saknas, förbliver en sådan restauration en omöj -
lighet.

En möjlig restauration vore däremot Domkyrkans
återförande till ett i alla dess delar fullständigt och
med den primitiva arkitekturen överensstämmande
monument; men av flera skäl torde en sådan önsk -
värd restauration anses olämplig. Förhållandet är
nämligen att de byggmästare som under den senare
medeltiden byggt och reparerat på Domkyrkan gjort
det var och en efter sin tids begrepp om byggnads -
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konst och således icke respekterat de primitiva
formerna. Till följd härav har den ursprungliga
anordningen så småningom allt mer och mer fått
giva rum åt senare tiders olika stilar och slappa
former. Domkyrkan äger därför nu obetydligt kvar
av dess primitiva arkitektur, men däremot så många
fler prov på dess många byggmästares olika åsikter
om sättet för rundbågsmonumenters restaurerande.
På grund av dessa omständigheter skulle dessa
senare restaurationssätt medföra så totala och så
stora omkostnader för den nödiga rika detaljeringen,
att det icke vore lika praktiskt som arkitektoniskt
önskvärt.

Ett på samma gång praktiskt och arkitektoniskt
restaureringssätt återstår oss emellertid och det
består uti, att, med bibehållande av och återförande
till det ursprungliga så långt sig göra låter, söka av
Domkyrkan sådan hon är åstadkomma ett i arki -
tektoniskt hänseende så mycket som möjligt
fulländat helt, som därjämte i sig innebure garantier
för ett fortvarande bestånd.«

Zettervall presenterade sitt förslag som en förnuftig medel -
väg mellan reparation och rekonstruktion. En pragmatisk
restaureringshållning som han ytterligare försvarar gent -
emot en alltför genomgripande restauration vilken skulle
kräva inte bara »ett alldeles nytt system för de stora
välvningarna, utan därjämte inre och yttre vidlyftiga
ombygg nader«. Nej, istället har han valt »den ekonomiskt
mer lämpliga vägen, att under villkoren bibehålla så mycket
som möjligt av kyrkans nuvarande anordningar och höja
desamma till överensstämmelse sinsemellan«.65

Kyrkans yttre

Vi ska först se på förslagets yttre som det framgår av ritning -
arna. (151, 152, 153, 154, 155, 156) Förslaget visar ett helt
nytt tak med den ursprungliga höga tak resningen, istället
för 1700-talets brutna tak och Brunius flacka. Alla yttre
strävpelare är borttagna, obero ende av om de är från 1800-,
1700-, 1600-, 1500-talet eller medeltida. De ingående voly -
merna är renodlade och visar en grund komposition med
tydligt adderade blocklika volymer, så är till exempel upp 
byggnaden på absidens tak ersatt av en hel form. Tre element
är helt nya: tornen med västfasad, tvärhusfasaderna och
tornet över korsmitten.

För tornen har Zettervall övergivit tanken att kunna
spara Brunius strävpelare. De nedre delarna, upp till lång -
husets höjd, är enkelt hållna utan öppningar mot väster,
men med nya stegvis avtrappande kontreforter: däröver är
tornen nyskapelser.66 Kopplade öppningar i tre våningar
hålls samman av cirkelslag som i viss mån inspi rerats av det
norra tornets gamla svalgång. De tre våningarna hålls isär
av lister och överst bildas triangelfält under hjälmtaken.
Tornen är påfallande slutna och konstruktivt säkra. Formen
återgår på en i Rhendalen vanlig torntyp, utan att det går att
återföra Zettervalls torn till något enskilt exempel.67 Det är
en omtolkning på typologisk grund.

Långhusets taklistverk är förlängt fram över västfasaden.
Volymerna skrivs ihop samtidigt som fasaden tydligt delas
i en övre och nedre del. Det befintliga spetsbågiga trepass -
fönstret har omformats till ett rundbågigt med kraftiga
mjuka omfattningar. Långhusets triangulära gavel fält tillåts
skära över tornen och har ingen volym mässig förbindelse
med sin bas. 

Tvärhusets fasader skulle återfå sina höga takfall. De
stora tredelade spetsbågiga fönstren ersattes med höga
rundbågiga slitsartade, i analogi med västfasadens. Gavel -
trianglarna behöll dock sina äldre motiv: både Brunius
tredelade öppning mot söder och van Dürens emblem -
artade motiv mot norr.68
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151:  Lunds domkyrka. 1863 års förslag. Södra fasaden. 

152:  Lunds domkyrka. 1863 års förslag. Norra fasaden. 
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153:  Lunds domkyrka. 1863 års förslag. Västra fasaden. 154:  Lunds domkyrka. 1863 års förslag. Östra fasaden. 
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155:  Lunds domkyrka. 1863 års förslag. Perspektiv mot öster. 

156:  Lunds domkyrka. 1863 års förslag. Perspektiv mot väster. 



Förslaget visar lösningar för de punkter där teknisk
förstärkning behövdes: väst    fasad, kor och tak. Det enda nya
som inte hade sitt ursprung i någon teknisk brist var det
stora åttkantiga korsmittornet. Många av de med Lund
besläktade kyrkorna som Mainz, Speyer och Laach hade
mittorn. Det fanns tydliga tecken på att Lund aldrig haft
något sådant, men efter de föreslagna förstärkningarna av
pelarna skulle det statiskt kunna bli möjligt. Tornet över
korsmitten skulle ytterligare betona byggnadens östra delar:
dess detaljformer hämtades dessutom direkt från absiden.
Tornet över korsmitten kan också ses som en caprice – något
som kan diskuteras och eventuellt tas bort. Men det vik -
tigaste skälet för mittornet kommer vi dock att finna i
interiören. 

Absidens tak har en ny enkel takfot. Den så kallade
törnekransen, den rikt utformade takdekorationen från
1500-talet, är borttagen. Zettervalls argument för denna
åtgärd klargör förslaget: »Så länge det endast gällde en
reparation av domkyrkan eller i strängare mening en
restauration av vissa förfallna delar så skulle det icke gärna
komma ifråga något annat än ett återställande av dess gamla
berömda törnekrona. Nu då det däremot gäller en full -
ständig restauration avseende kyrkans omskapande till ett
överensstämmande helt skulle törnekronan bliva lika
opassande som den till kyrkans nuvarande skick är
intressant och betydelsefull.«69

Fasadsten, skriver Zettervall, ska tas från det ursprung -
liga brottet – men trots att all puts skulle tas bort och
ersättas med natursten är fasadritningarna laverade utan att
beskriva någon materialitet. Vi får anstränga oss att läsa in
de rika färgschatteringar som stenen skulle ge. De propor -
tionsbildande friserna och listerna skulle inte alls framträda
så tydligt som på ritningen utan drunkna i murens egen
livfulla variation. 

Planritningarna redovisar vilka murar som är gamla och
vilka som är nya, medan gammalt och nytt inte har marke -
rats på fasadritningarna, dessa skulle visa oss den nya
helheten. (158 )
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158:  Lunds domkyrka. 1863 års förslag. Plan.

157:  Lunds domkyrka. 1863 års förslag. Längsektion.
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Kyrkans inre

Låt oss betrakta de ritningar som beskriver interiören. (157,
159) De fyra mittskeppsvalven är omslagna: de två väst -
ligaste – stjärnvalven – är ersatta av valv med de äldre
valvens form. Långhusets pelare närmast koret är ändrade
för att likna de övriga. De högt sittande fönstren är flyttade
för att få en rytm anpassad till valvens. Naturstenen var fri -
lagd från hela murverket utom från valvkapporna, bågfälten
mellan huvud pelarna och mellan de övre fönstren. De
putsade ytorna skulle fyllas av fresker. 

Av ritningarna framgår också ett av motiven för mitt -
kupolen: den stora, belysta kupolen skulle bli korets
centrum och flytta fram kyrkorummets intressepunkt.
Zetter  vall hade tagit konsekvenserna av Nyströms stora
trappa och skapat ett nytt element i paritet med denna. Från
alla punkter i långhuset skulle ljuset styra blicken framåt
och uppåt.

I sin beskrivning av förslaget hänvisade Zettervall också
till kyrkans »mystiska grundplan« och till en före  ställning
om att kyrkans hela ursprungliga måttsystem stammar från
korkvadraten.70 Altaret var också framflyttat och stod nu
mitt i korkvadra ten under kupolen. Zettervall flyttade även
upp de medeltida korstolarna till koret, som tillsammans
med altarets frånsida bildade ett rum som alluderade på
den ursprungliga präst   kyrkan.71 Den märkvärdiga, sju -
armade ljusstaken ser vi också placerad i trappan, framför
altaret.72

Zettervall anslog ett helt ritningsblad till att visa hur han
tänkt sig att tekniskt säkra de nya valven så att de skulle
klara sig utan utvändiga motstöd. (160) I sidoskeppens
vindar slog han strävbågar i kombination med dragstag.
Han utökade lasten över långhusvalvens anfang och
konstru erade en komplicerad »fackverksklo«, som djupt
infäst i murverket kunde ta upp horisontalkrafterna. Dessa
krafter skulle ju istället enkelt kunna ha tagits upp av ett
dragstag tvärs över kyrkorummet, men det ville han

159:  Lunds domkyrka. 1863 års förslag. Interiörperspektiv.
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160:  Lunds domkyrka. 1863 års förslag. Takkonstruktioner.



undvika, till priset av denna äventyrliga konstruktion. I
interiör perspek tivet, ritat två månader senare, har han valt
att visa de säkrare drag stagen. Säkringen av mittkupolens
horisontal krafter var enklare: ett järnband i anfangshöjd
löpte runt kupolen.

De ritningar Zettervall blev klar med i januari 1863
visade kyrkans västra del. Detalj ritningen för tornet visade
konventionella konstruktioner medan orgelläktaren var
mer avancerad: en utkragad läktare av järnskodd ek. (161)
En stor ritning visade den nya västportalen av sandsten
med en rik växtornamentik i samma lombardiska anda som
södr a portalens. (122) Den gamla tympanonreliefen var
tänkt återinsatt och omgiven av den nyhuggna ornamen -
tiken.

De sist utförda ritningarna innehöll interiörperspektivet
samt en detaljsektion som tydligt visar hur Zettervall tänkt
sig dekorationen. (162) Naturstenen var frilagd och fogarna
markerade med röda linjer, enkelt på låg nivå och med mer
kraft och precision högre upp på väggarna. Perspektivet
visar att kapitälen var tänkta att målas i gult, rött och blått.
Valvribborna var klart tecknade i gult och rött; mellan dessa
fanns fält med stiliserade växtornament. Kupolen var målad
med geometriska mönster, medan svicklarna var fyllda av
palmer; i små medaljongfält fanns friare figurmåleri.
Zettervall noterade i beskrivningen att han använt måleriet
i Mainz som sin förlaga, mest för att illustrera den ambi -
tions nivå han önskade. 

Vi kan nu sammanfatta några av principerna i 1863 års
förslag. När byggnadsdelar var dåliga och måste åtgärdas –
som västpartiet, koret och långhusvalven – utnyttjade 
Zetter vall tillfället till att ge dem former som inordnade dem
i helhetsbilden. Zettervall försvarade domkyrkan som den
var, men visste också att den hade dolda värden att avlocka
och frilägga. Sent tillkomna delar av teknisk art var
borttagna eller nedtonade. Zettervall såg inget värde i till
exempel strävbågarna, snarare kände han vemod över ett
ofullgånget och orent tekniskt tänkande.
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161:  Lunds domkyrka. 1863 års förslag. 
Detaljer till orgelläktaren.
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162:  Lunds domkyrka. 1863 års förslag. Dekorationsmåleri. 



Vi ser också en vilja att renodla och tillrättalägga, som
flyttningen av fönster så de blev symmetriskt placerade.
Denna regleringsvilja kan vi tolka som ett arv från klassi -
cismen som den kom till uttryck under 1700-talet. Zetter -
valls förståelse för Lunds domkyrka och dess besläktade
kyrkor kan också bottna i deras likhet med senempirens
tänkande: välproportionerade ciselerade volymer lagda sida
vid sida, där de enskilda delarnas helhet och fogarna dem
emellan är viktiga. 

Zettervall sammanfattade själv lakoniskt sitt första
förslag: »Det var i många avseenden ganska beskedligt, i
andra åter tvärtom.«73

Landshövding Troil och biskop Thomander for till Köpen -
hamn och presenterade förslaget för Meldahl som gick hårt
åt det. Zettervall återberättar för vännen Gellerstedt: »den
argaste kritik du kan tänka dig. Han skonade inte ens vinds -
kuporna på vatten taket«.74 I september 1863 var Meldahl,
nu förstärkt med Christian Hansen och Laurits Höyen, flera
dagar i Lund tillsammans med Zettervall. De var mer väl -
villiga, men menade att ett »vida radikalare förfaringssätt
var av nöden«.75 I Höyens sällskap verkade missljuden
mellan Zettervall och Meldahl försvunna. Zettervall talade
mycket respektfullt om Höyen: »han är verkligen beund -
ransvärd som konstkännare och särdeles i arkitektur och
därjämte arkitekturritare, ehuru hans blygsamhet är stor nog
att bedöma sig själv som klåpare […] icke ett ögonblick vill
han vara arkitekt« skrev Zettervall till Gellerstedt, och
fortsatte: »Meldahl som nu fått giva med sig är mycket flat
och med mest för syns skull. Den som ligger ovanpå det är
jag.«76

Men konklusionen blev att förslaget omöjligt kunde leda
till en värdig restaurering och att Zettervall borde göra ett
nytt förslag: ett förslag som konsekvent skulle återvända till
tillståndet före branden år 1234. Zettervall skrev: »vi var
ense« men också: »Här skulle man alltså sopa bort alla spets -
bågiga- eller övergångselementer, såsom alla mittskeppets
gördlar och valv.«77
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1864 års förslag

Sex månader senare, den 1 februari 1864, var Zettervall klar
med det andra fullständiga förslaget. Det omfattade tio
ritningar med en kostnadsberäkning – detta förslag gick
mycket längre än det första.78 Uppmanad av danskarna
föreslog Zettervall att alla valven i långhuset skulle rivas för
att ersättas med ett plant målat trätak. 

Vi ska börja med att studera förslaget för kyrkans inre:
tyvärr finns inget perspektiv till detta förslag, och det är
över huvud taget magrare redovisat än det första. (163, 164,
165) Vi möter här ett kyrkorum av en helt annan, ålder -
domligare och fastare karaktär än i förslaget från året innan.
Mittskepps murarnas valvslag vandrar fram i en lugn takt.
Det plana trätaket är rikt bemålat i klara färger och måleriet
är också nedfört till väggbandet mellan fönstren och
ytterligare betonat av en bågfris – tillsammans ger detta
rummet en låg tyngd punkt. (166) Ett helt nytt element är
travéernas mitt markering med en tunn pilaster. Över
korsmitten finns ett kupolvalv, medan koret i övrigt har
tunnvalv och absiden en halv kupol. Förslaget är en
medveten rekonstruktion av det man visste om kyrkans
form från före branden år 1234. Kontrasten mellan murverk
och måleri är stor: korets tak tycks målat på guldgrund och
absidens kupol är helt gyllene. Måleriet är storskaligt med
figurer som tycks flyta på en enhetlig bakgrund. Det är
främst med hjälp av denna målningsbehandling som
kyrkorummets östra delar betonas. I korsmitten, under den
gyllene kupolkalotten, står ett fritt placerat baldakinaltare,
ett tabernakel, som en fast punkt i det breda, genom trappan
storskaliga, koret. Zettervall har även i detta förslag flyttat
fram de gamla korstolarna så att de avgränsar koret kring
altaret.

I det yttre är mittornet slopat, och västtornen och tvärhus -
 gavlarna har fått en helt ny utformning. (167, 168, 169,
170) Tornens övre delar har nu tre våningar öppna gallerier,
de är behandlade som kampaniler och de avslutas med
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164:  Lunds domkyrka. 1864 års förslag. Plan.

163:  Lunds domkyrka. 1864 års förslag. Längdsektion.
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165:  Lunds domkyrka. 1864 års förslag. Tvärsektion. 

166:  Lunds domkyrka. 1864 års förslag. Detaljer trätak. 
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167:  Lunds domkyrka. 1864 års förslag. Norra fasaden.

168:  Lunds domkyrka. 1864 års förslag. Södra fasaden.
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169:  Lunds domkyrka. 1864 års förslag. Västra fasaden.

170:  Lunds domkyrka. 1864 års förslag.
Plansnitt genom tornet. 



pyramid formade huvar. Tornens nedre delar är dock lika
slutna som tidigare men utan kontreforter. Västfasaden har
fått ett arkadband med tre likstora öppningar mot lång -
huset. Det är kolonnett motivet från absiden som på detta
sätt, och på samma höjd, förts fram till västfasaden. Den
framspringande långhus gaveln ansluter till tornen med
slitsar som gör tornen till hela samman häng ande volymer.
Tvärhus gavlarna, med samma kolonnettmotiv, har blivit
öppnare och fått en bredare verkan till vilket de tre likstora
rundbågiga öppningarna också bidrar. Vidare ser vi att lång -
 husets parvis kopplade fönster – förut knutna till val vens
pla cering – nu sitter på lika avstånd som en konse kvens av
det plana trätaket.

Förslaget har blivit mer italienskt, det är absidens tunna
lätthet som överförts till fler delar och skapat denna för -
tunning och upplösning i de övre delarna. Västportalen har
fått en ny, enklare och kärvare utformning. Under tiden
från fasadernas till detaljernas uppritning har den också
blivit kopparklädd. (171)

Förslaget drev återförandet mycket långt – i många stycken
var det en ren rekonstruk tion. Nu ändrade Zettervall inte
bara tekniskt dåliga delar, utan han föreslog rivning och
nykonstruktion efter en plan som skapade enhetlighet och
symmetri. Förslaget var ett direkt svar på Höyens restau -
rerings program.79 Det danska önskemålet om att anpassa
formen till kyrkans individualitet uttrycktes på flera sätt. På
en ytlig nivå hade detaljformer – som kolonnettmotivet –
hämtats från kyrkan själv. På en djupare nivå var det ett
givet moment i kyrkans egen byggnadshistoria som, efter
historiska studier, hade fixerats. 

Begreppet »kyrkans individualitet« bar på en paradox.
Zettervalls första förslag hade ett friare förhållningssätt –
ur en större och mer allmän fond av förebilder hade
Zettervall understrukit förhållanden som de facto fanns i
byggna den. När långhusets stjärnvalv av tekniska skäl
behövde slås om passade han på att göra de nya enklare och,
på ett allmännare sätt, mer i överensstämmelse med de
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171:  Lunds domkyrka. 1864 års förslag. Västportalen. 



Ärendets behandling

1863 års förslag hade bara visats internt, men 1864 års var
officiellt. Initiativtagarna, domkyrkans högsta lokalt ansva -
riga, landshövding Troil och biskop Thomander, sände
förslaget på remiss till danskarna och Domkyrkorådet. De
danska sakkunniga var i sitt korta skriftliga utlåtande
mycket positiva till förslaget, och även till arkitektens kapa -
citet att vidareutveckla och genomföra det.81 Meldahl hade
helt avskrivit tankarna på sig själv som arkitekt. Domkyrko -
rådet, som egentligen bara hade att uttala sig om finansie -
ringen, ville se en uppdelning av arbetet i etapper, med
början med det vikti gaste, och motsatte sig i ett långt ytt -
rande vad de kallade ett fantasiförslag.82 Zettervall satte
samman ett förklarande yttrande som bemötte kritiken
punkt för punkt.83 Tillsammans med dessa remissvar sände
Troil och Thomander förslaget till Kungl. Maj:t med upp lys -
ning om att man önskade en fullständig plan och att medel
fanns.84 Kungl. Maj:t remitterade ärendet till över inten den -
ten, men medan det ännu var under beredning inkom till
Kungl. Maj:t en begäran direkt från Lunds domkyrko för sam -
ling om att man bara önskade en reparation av domkyrkan
för att istället använda pengarna till en ny kyrka.85

Överintendenten utsåg Scholander till handläggare: han
använde hela sommaren och hösten för att noga sätta sig in
i frågan och bese kyrkan. I december 1864 lämnade han en
68 sidor lång, argumenterande skrivelse där han tillstyrker
»på det livligaste«. Detta blev också överintendentens
rekommendation.86 Den kulturminnesvårdande myndig -
heten, Kungl. Vitterhets- Historie- och Antikvitets akade -
mien som också hade att yttra sig, tillstyrkte också.87

Akademien skrev att det var rätt att återgå till kyrkans
ursprungliga stil, och att det måste anses »oundgängligen
nödigt att stilvidriga och vanprydande delar försvinner om
man fäster något avseende på återställandet av kyrkans
monumentala värde«. Vad gällde nytillskottens utformning
ansåg man att det var en rent »arkitekturvetenskaplig« fråga
utanför Akademiens kompetensområde.

befintliga äldre valven. Byggnadens individualitet kunde
alltså, i en mening, stödjas tydligare om förebilderna var
friare. I Zettervalls andra förslag krävde återgången till
kyrkans, mer eller mindre väl belagda, unika skapnad att
många motiv måste förkastas, både sådana som existerade
och sådana som skulle ha kunnat nyskapas. Handlings -
utrymmet var mindre. 

Zettervall skrev i Byggnadsjournalen att det andra
förslaget var »ett försök att återkalla till verklighet de primi -
tiva formerna eller rättare giva åt kyrkan sådana former
som hon skulle kunna hava ägt före den stora bekanta
branden år 1234«.80 Förslaget var ett uttryck för de interna -
tio nella strömningar som förmedlats av de danska sakkun -
niga. Zettervalls första förslag var mer pragmatiskt – det
som till slut kom att utföras var det än mer. Zettervalls
formulering var snarast en beskrivning av ett förslag som
han kom att överge och en princip som han för Lunds dom -
kyrka kom att ta avstånd från.

Med de zettervallska förslagen för Lunds domkyrka 1863
och 1864 kom Sverige rakt in i den europeiska restau -
rerings diskussionen. Alla fackmän hade förstås kännedom
om arbetena vid Kölnerdomen, ett av Europas största bygg -
nadsföretag.  I Danmark hade man praktiserat restaurering
efter brand på ett sätt som närmat sig rekonstruktion. I
övriga Europa hade restaurering nästan fått ställning av en
ny konstart med stort inflytande även över nybyggnads -
tänkandet. Med sina restaureringsförslag för Lunds dom -
kyrka kom Zettervall att, mycket tidigt, ta ställning till
centrala frågor i 1800-talets arkitekturdiskussion, mycket
tack vare den direktkontakt han under sin resa fått med
arkitekterna på kontinenten. Zettervall fick stöd av de
utländska sakkunniga och av Scholander, men den politiska
delen av genomförandet var komplicerad och utan
Zettervalls personliga envishet hade troligen förslagen
stannat på pappret.
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Trots alla dessa positiva svar, vi var nu framme i april
1865, väntade Kungl. Maj:t med det avgörande god kän -
nandet. Sedan 1862 hade inga arbeten gjorts vid domkyr -
kan. För rasriskens skull hade man 1864 tvingats stänga av
mittskeppet. Diskussionerna var dock livliga och Brunius,
som sedan 1865 inte längre var medlem av Domkyrko rådet,
var aktiv i sitt motstånd genom tidningsartiklar och person -
lig påverkan.88 När riksdagens revisorer i andra ärenden
råkade vara i Lund i september 1866, passade Brunius på
att påtala det stora ombyggnadsföretagets ekonomiska
risker. Revisorernas oro ledde till att en kyrkostämma
inkallades: i en petition till Kungl. Maj:t upprepade stäm -
man sitt två år gamla krav på en mindre reparation och att
en ny kyrka skulle byggas för pengarna.89

Som en konsekvens av petitionen begärde Kungl. Maj:t
att domkapitlet och Dom kyrkorådet skulle yttra sig över
denna begäran. Båda instämde nu i kyrko stämmans ut -
talande. Projektets tillskyndare, biskop Thomander, hade
avlidit 1865 och efter honom fanns i Lund ingen kraftfull
försvarare av en fullständig plan. Inför detta lokala mot -
stånd vågade nu inte Överintendentsämbetet annat än att
föreslå Kungl. Maj:t ett avslag.90 Överintendentsämbetet,
det vill säga Scholander, skrev att arbetena skulle följa
Byströms plan, och att de borde inskränka sig till det varje
år ound gängligen nödvändiga »med iakttagande därvid att
sådana arbeten, som kunna utöva inflytande på kyrkans
huvud former, bringas till överensstämmelse med rund -
bågestilens fordringar«. Yttrandet avslutades med orden:
»på ett sådant sätt att huvudmålet så småningom kan
vinnas«. Den 24 juli 1867 beslöt Kungl. Maj:t i enlighet med
Överinten dents ämbetets utlåtande – men med den
avslutande viktiga me ningen om huvudmålet struken.
Förslaget var alltså avslaget.

Zettervall skrev i Byggnadsjournalen: »Här stod jag nu,
som det tycktes för alla motståndare, komplett besegrad,
men fastän ensam mot ett helt land av oförstånd och
liknöjdhet i denna sak hade jag segern i min hand, ty sedan
någon tid hade en ny plan av mig förberetts, som bättre 

och säkrare än de båda förra skulle leda till mitt mål –
domkyrkans fullständiga restaurerande.« 

Zettervall skulle nu alltså varje år lämna en plan för
kommande års arbeten. Årsplanerna skulle, tillsammans
med en redogörelse av föregående års arbeten, godkännas
av Överintendentsämbetet och Kungl. Maj:t. Första planen,
den för år 1868, innehöll invändig reparation av långhuset,
rivning av bristfälliga delar av det norra tornet och väst -
gaveln samt nedtagning av orgelverket.91 I planen försäkrade
Zettervall sig om att under året få inkomma med ansök -
ningar om eventuella nödvändiga extra arbeten.

Med början 1868 genomförde Zettervall åtgärderna
enligt arbetsplanerna år för år. Genom en metodisk använd -
ning av underhandsanmälningar närmade han sig steg för
steg en fullständig restaurering: i huvudsak enligt 1863 års
förslag för det inre och 1864 års för det yttre. Scholander
var införstådd med tillvägagångssättet och Zettervall skriver
att Brunius troligen var en av de få i Lund som förstod.92

I väntan på godkännande av den första årsplanen reste
Zettervall med hustrun på nyåret 1868 på en fyra måna -
ders resa till Frankrike, Tyskland och Italien. Huvudmålen
var Rom och Neapel, men de besökte även de viktigaste
norditalienska städerna. Dagboken från resan finns
bevarad men är knapphändigt skriven.93 Det var en allmän
arkitekturresa som också innehöll några för domkyrkan
direkt nyttiga erfarenheter. I Paris, där Zettervall var för
första gången, såg han Viollet-le-Ducs nyligen avslutade
restaureringar av Notre-Dame: »syperbt restaurerad« och
Saint-Germain-des-Prés: »likaledes förträffligt restaurerad
och bra träffad i sin stil rörande den inre dekoreringen«.94

Hemkommen från resan 1 maj möttes han av beskedet
att planen för 1868 års arbeten var godkänd.95
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Inre ombyggnad 1868–1869

Ärendets gång, arbetsplanerna och redogörelser för bygg -
nads arbetena finns i den av Zettervall kronologiskt upp -
lagda Byggnadsjournalen. Arbetena behandlas där under tre
fristående rubriker: det inre, västfasaden med tornen och
resten av det yttre.

Byströms plan hade börjat med tornen, men Zettervall
kastade om ordningen och började med det inre för att skaffa
sig betänketid för västfasaden. En annan konsekvens av den
turordningen var att den omedelbart låste ett bevarande av
valven – i klar mot sättning till det restaureringsförslag som
nästan alla auktoriteter nyss hade anbefallt. Senare skrev
Zettervall i sina minnen att han aldrig hade gillat tanken på
ett trätak.

De inre byggnadsarbetena, som inleddes med ställ nings -
bygge i juni 1868, pågick i hög fart under hela 1869, då de
viktigaste inre arbetena blev klara. Arbetet forcerades hårt:
140 man var dagligen sysselsatta, och vintern användes för
rivning och stenarbeten. Det var tillgången på sten, det vill
säga stenhuggare, som var den dimensionerande faktorn.

De inre arbeten som godkänts i den första planen var:
reparation av bristfälliga valv och mittskeppsmurar, alla
inre ytors iståndsättande genom borttagning av rappning,
lagning och ersättning av trasiga stenar samt putsning av
alla valv. Under hand begärde Zettervall tillstånd av
Domkyrko rådet att få höja södra sidans fönsterrad så att
alla fönster blev lika och att få riva de sämsta spännbågarna.

Under sommaren 1868 begärde Zettervall att få bygga om
de sex långhuspelarna närmast koret. Denna begäran var,
skriver han senare »det djärvaste streck jag i mitt liv har
gjort […] Jag hade alltså kyrkans inre restaurering i mina
händer.«96 När denna begäran godkänts var det bäddat för
en inre ombyggnad som möjliggjorde borttagning av de
yttre strävbågarna och en fullständig restauration.97

Vi ska med hjälp av Byggnadsjournalen beskriva de första
årens arbeten: ställnings bygget, mittskeppets murar, bågar
och valv, pelarna vid kortrappan, sidoskeppen samt koret. 
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Ställningsbygget

Ett villkor för de invändiga arbetena var att kyrkan kunde
användas för gudstjänst under hela byggtiden. Därför kunde
inte en bottenställning användas utan Zettervall kons true -
rade en plattform som han beskriver noga. (172) I mitt -
skeppets övre fönster lades grova spännstolar in, samman -
satta av enfots fyrkantstimmer. Fem sådana lades i de
östligaste fönstren, intill vilka de två sexkupiga valven först
skulle byggas om. Vinkelrätt mot spännstolarna fästes fyra
sträckor mindre spännstolar för att förkorta avstånden, och
ovanpå dem lades ett vanligt bjälklag på vilket ett brädgolv
spikades. Det var svårt att hissa upp de grova bjälkarna
eftersom det inte fanns något säkert att fästa i. Valv och
murar var i trasor och den gamla takstolen var för klen och
dålig, skriver Zetter vall. Man måste sätta samman ordentliga
master med block i toppen som var svåra att resa. Arbetet
lyckades dock väl.

Över detta spännstolssystem uppfördes stommarna för
valvslagningen, som i sig var ordentliga hängverk, dock så
att dess fyra korsändar fick direkt stöd på själva murarna.
Mellan valvstommarna uppfördes övriga ställningar. Vid
valvkupornas slagning använ des endast löst uppsatta mallar.
(173) Väggarna byggdes om med häng ställningar som häng -
des nära väggen från spännstolarna. När de två östliga
valven var klara flyttades spänn stolarna så att de två västliga
valven kunde byggas om.

Två hissmaskiner inköptes från Holmbergs mekaniska
verkstad i Lund för upp hissning av material genom kyrkan.
Utöver hissarna fanns vandringar från kyrkans östra sida
och över södra sidoskeppstaket med ingång till plattformen
genom de övre fönstren.

Arbeten i mittskeppet

Alla gördelbågar lagades och en av dem, den tredje från
öster, var så dålig att den helt murades om. Då användes

172:  Lunds domkyrka. Spännstol över mellanskeppet.
Skiss 1868. 

173:  Lunds domkyrka. Stomme för valvslagning.
Skiss 1868.
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tegel som putsades med imiterade sandstenskvadrar. Zetter -
vall förklarar i Byggnadsjournalen: »Varför tegel och ej
sandsten till denna båge användes var att en sådan mängd
kvadersten icke på långlig tid hade kunnat hinnas färdig
och ett stort uppskov därigenom vållats i arbetets fortgång.«
Han menade vidare att det var »fullkomligt lika starkt och
utseendet är det samma som sandsten«. Två korsbågar i
västvalven utfördes av stenar gjutna av »Portland cement-
betong«.98 Då stenarna prövades var de hårdare och
starkare än sandstenen. Genom att använda detta material
vanns, skriver han, inte bara tid utan också »betydlig
kostnads besparing«.

De två västliga stjärnvalven, som hade halvstenskappor,
var mycket förfallna och byggdes om totalt. Valven slogs
med fyra slags tegel: lägst hårdbränt tegel, därefter ett mer
lösbränt, så ett slags lätt tegel av med i leran inblandat
sågspån och till sist uppe vid hjässan ett ännu lättare
sågspånstegel. De två östliga valven ändrades från sexkupiga
till fyrkupiga genom att de två sidokuporna byggdes om till
en kupa med bibehållna korsbågar. Zettervall skriver: »det
var ett besvärligt arbete av [den] beskaffenhet att man tackar
Gud när det är gjort och heligt lovar att aldrig befatta sig
med mera sådant«. 

De gamla valven hade saknat påmurning: nu murades
de på till yttermurens fulla höjd. Valvens översidor putsades
och fick ett överdrag av vattentätt cementbruk för att »skydda
valven mot fuktighet och göra möjligen inträngande regn
oskadligt«.99

Alla föreningsbågar mellan huvudpelarna byggdes om
med ny eller omhuggen kvadersten. Det var ett mycket
komplicerat arbete då en del hjässtenar var spruckna. Lång -
husets kvaderstensbeklädnad byttes, dessutom för stärktes
kärnmurarna på vissa ställen med nytt tegel. I samband
med det ändrades alla fönster på södra sidan och fyra på
den norra, så att de kom att sitta symmetriskt i förhållande
till valven. Fönster ombyggnaden gjorde det också möjligt
att bättre binda samman de yttre och inre bekläd nads -
murarna. En grund putsad nisch anordnades bakom de
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gamla mittvalvskolonnetterna. När ställningen revs och de
nya fönsterbågarna av järn hade satts in skriver Zettervall:
»anblicken av södra sidan i sin helhet är praktfull«.

Södra mittskeppsmurens utsida byggdes också om så att
»alla skevheter och avsatser blivit borttagne«. Bågfrisen
nyhöggs, hål och spår efter spännbågar lagades, synliga
ankarslutar ersattes med osynliga bakom kvadermurarna.
Utbytet av kvadersten började »helt enkelt« vid det nedersta
skiftet, och när en lämplig längd var utbytt fortsatte man
uppåt, skift för skift, tills denna sektion av muren var
ombyggd. Därefter togs ett nytt stycke bredvid på samma
sätt. För uppstämpningen användes kubbändar och kilar.
Att byta ut kvaderstenar med denna metod var inte riskfritt.
Vid omsättningen hände det ibland att muren satte sig sex
à åtta skift i höjd, men genom att genast kila sprickorna
kunde instörtning hindras.

De gamla strävbågarna revs och ersattes på tre ställen av
dragstag genom gördel bågarna, i vilka över två meter djupa
hål borrades med ett specialborr från Holmbergs. Stagen
avslutades med grova gjutna brickor med dubbla muttrar på
yttersidorna, levererade av Motala och Kockums verkstäder.
Då strävbågarna rivits, mot en under byggnad av grovt tim -
mer, visade sig alla vara av tegel och spruckna. (174) Ankar -
 järnen var nöd vändiga nu när strävbågarna var ned tagna. De
gamla strävbågarna hade inte varit något  skydd att lita på
»utan stodo snarast till skada, i så fall att de då de satte sig
drogo valven med och detta torde vara närmaste orsaken till
de gamla valvens sönder sprängning«.

Murbruket hade blandats av kalk som släckts i grop och
sand som tvättats noga på platsen, men: »Till alla viktigare
murnings- och putsarbeten har använts Portlands cement
[…] Detta cement är ymnigt använt« skriver Zettervall. Alla
kvaderstenar lades i skarpa täta fogar som senare fullgöts,
med vartannat skift klamrat in till kärnmuren. 

174:  Lunds domkyrka. Underbyggnad före rivning. 
Skiss 1868.
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175:  Lunds domkyrka. Kortrappans pelare.
Skiss 1869.

Pelarna vid kortrappan

Ombyggnaden av pelarna vid kortrappan var det mest
komplicerade och krävande av de arbeten som utfördes. I
Byggnadsjournalen beskrivs det arbetet på fyra sidor och
med sju teckningar. »Meningen med pelarombyggnaden
var, att på samma gång få kyrkans bestånd betryggad och få
ett rent och arkitektoniskt mittskepp. Huvudpelarna äro
ursprungligen för klent anlagda eller rättare icke beräknade
för den tyngd de i en framtid kom att vidkännas och genom
ålder och felaktiga reparationer högst förfallna.« Planerna
visar de södra pelarna, vyn de norra, före och efter om -
byggnad. (175)

Den södra kortrappspelaren hade satt sig, böjt sig utåt på
mitten och spruckit åt alla håll. De båda pelarna närmast
koret var skrala medan bipelarna var starka. Först revs en del
av trappan för grundläggningen, sedan stagades pelarna
genom att de förbands högt upp i koret: varje dag fick nya
stöttor och drivlådor improviseras för att ge rätt mothåll. Vid
rivningen visade det sig att halvkolonnen mot mittskeppet
stod helt lös och hotade att rämna, samtidigt som kvader -
muren hela tiden hotade att falla ner: det blev nöd vändigt
att mura korpelarens kärna uppifrån och ner för att säkra
lastför delningen. Muren uppfördes med kilar insatta: om den
skulle sjunka då lasten kom på, skulle den kunna höjas igen.

När de nya huvudpelarna var klara murades bågarna.
Zettervall har beskrivit det komplicerade arbetet med
teckningar i Byggnadsjournalen. (176) Först murades
förenings bågen (aaa) av långa genomgående valvkvadrar i
sin helhet, därefter murades bibå garna (bb) till hälften.
Härefter ombyggdes murarna ovanför de nya förenings -
bågarna ända ut till hörnpilastern: det forna sidotrycket
mot de östligaste huvudpelarna förvandlades så till ett
lodrätt tryck på den nya pelarförstärkningen. Hela pelaren
kunde nu kläs med kvadrar. Den södra pelaren som var
sämst blev på detta sätt så gott som helt ombyggd: mur -
ningen sträckte sig en meter in i pelaren. Den norra pela -
rens skador var dock begränsade till yttermuren. Vartannat
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176:  Lunds domkyrka. Kortrappans pelare. Skiss 1869.

skift i båda pelarna samman klamrades till en ring och
tvärsigenom dem lades järn på fem ställen. 

Det sista momentet var byggandet av bipelaren: den nya
murades inne i den gamla. Först revs nedtill för att ge plats
åt den nya, sedan murades så att det ännu inte rivna och det
nymurade hela tiden bildade ett valv (x) över sig: »Varunder
arbetet utan risk i all sköns lugn verkställdes.«100 Sedan
pelaren var fullt uppdragen till pelarlisten såg den ut som
figuren visar. Slutligen färdigmurades de båda mindre
bågarna och fältet ovanför dem. 

När arbetet var klart kunde inga sättningar noteras i det
övre murverket. Med tillfredsställelse antecknade Zettervall
i Byggnadsjournalen att hans nya pelare inte syntes, utan:
»står det nu som såsom det vore gjort på samma gång som
kyrkans övriga pelare gjordes«.

Sidoskepp och kor

Sidoskeppens gördelbågar och valv visade sig vara i sämre
skick än väntat. De öpp nades, lagades eller slogs om efter
behov. De två östligaste valven i båda sidoskeppen byggdes
om för att passa de nyombyggda pelarna. All rappning togs
bort och kvader stenen rengjordes och kompletterades
medan ornamentstenen restaurerades, Bygg nads  journalen
specificerar inte hur. Vid arbetet gjordes en del fynd av
inventarier och bildstenar som skickades på undersökning.
Där sten fattades helt, som i fönster smy garna, blev murarna
»cementerade« i kvadrar som sedan omgavs av foglinjer.
Alla valv kappor vitkalkades.

Korkvadratens valv reparerades genom att förfallna
delar byttes ut, och korets murar behandlades som i den
övriga kyrkan. De höga spetsbågsfönstren murades igen
och gamla lister lagades. I absiden murades ett hjälmvalv
under det befintliga femkupiga strålvalvet. (177) Detta valv
var avsett att bära kyrkans förnämsta bild.

I Byggnadsjournalen finns många beskrivningar av bygg -

177:  Lunds domkyrka. Absidens valv. Skiss 1869. 
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nads delarnas tillstånd, och motiv för de genomförda åt -
gärderna. Motiven var av två slag, dels rent tekniska, ofta
statiskt grundade, som denna kommentar om strävbågarna:
»Samtliga de bågar som hittills nedtagits har varit av mur -
tegel och allesamman spruckne. Två å den södra sidan såge
alldeles fallfärdiga ut«, och dels motiv som har med utse en -
det att göra, som det han skrev om föreningsbågarna: de
»förekomma i de mest vidunderliga kroklinjer«, eller om
murarna: »sneda skeva ytor med en mängd avsatser och
märken efter äldre nedrasade båg- och valvdelar«. Zettervall
såg troligen ingen större skillnad mellan uppgiften att
tekniskt säkra och viljan att ordna upp och reglera.

Vid slutet av år 1869, efter knappt ett och ett halvt års
inten sivt arbete, var de invän diga byggnadsarbetena i stort
sett klara. 

Yttre ombyggnad 1868–1878

Tornen och västfasaden

Den arbetsplan för 1868 som Zettervall lämnat på hösten
1867 innehöll också en punkt om västpartiet där han hade
begärt tillstånd för »Nedrivning av de bristfälliga murdelar
som å norra tornet och västra gaveln måste ombyggas.«
Hösten 1868 restes ställningar kring det norra tornet. Det
var kraftiga timmerkonstruktioner som skulle kunna stå i
många år. (178) Det ursprungliga tornet hade vid någon
tidpunkt blivit inmurat bakom den nuvarande fasaden, och
när rivningen under vintern nått ner till marknivå framgick
bland annat att tornet från början saknat strävpelare. Efter
denna upptäckt anteck nade Zettervall i Byggnadsjournalen:
»I mitt restaurationsförslag No 2 hade jag tornen nerevid
anor d nade komplett så som det nu upptäcktes att de
ursprung ligen hava varit.« Man kunde nu se sockeln med
plint, rundstav, platta och fas och – som Zetter vall skriver:
»endast den attiska basen saknades, för att den skulle vara
helt lik den av mig föreslagna«.

178:  Lunds domkyrka. Ställningsbygget kring norra tornet. 
Fotografi 1868.

179:  Lunds domkyrka. Förhallen. Plan 1868.
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I oktober 1868, då Zettervall gjorde planen för 1869 års
arbeten, preciserade han utformningen av det norra tornet
med västgavel, mittskeppets taklist samt omplacering av
orgeln. Till planen hörde tre ritningar.101 Tornet var med
några detaljskillnader mycket likt det i förslaget från 1864,
men Zetter vall hade lagt till kontreforter och gjort takhuven
spetsigare. Ritningarna var disponerade så att varken det
södra tornet eller tornhuven behövde visas. Planernas tyd -
liga redovisning av befintligt och rivet murverk uttryckte en
förhoppning om att kunna spara stora delar av tornets
kärna. 

I dessa ritningar introducerade Zettervall för första
gången den märkliga förhallen: ett ovalt rum med två halv -
cirkelformade gallerier. Förhallen var ett stenrum med ex -
 teriör karaktär – en slags omvänd inre absid. (179)

Innan Överintendentsämbetet ville godkänna västfasa den
med dess höga takresning frågar de om denna lösning med -
 för att hela långhustaket ska höjas, och att därmed Brunius
tvärskeppsgavel mot söder måste rivas. Domkyrko rådet
svarade undvikande att det inte behövde bestämmas nu.102

Kungl. Maj:t godkände ritningarna i april 1869. Arbets   -
 planerna hade godkänts år för år, men detta var ombygg nads -
projektets första ritningar som godkändes formellt. Redan
under det första ombyggnadsåret, 1868, hade Zettervall
alltså bäddat för en yttre ombyggnad som låg nära 1864 års
förslag. 

Nymurningen av det norra tornet och västgaveln satte
igång direkt efter god kännan det, men i jämförelse med de
inre arbetena framskred tornbygget långsamt. Det var stora
mängder ny sten som skulle fram: både enkel kvadersten
och stora mängder profilerad sten som höggs på plats, samt
granit som beställdes efter måttritningar från Kullgrens i
Uddevalla. Zettervall ritade mängder av sten detaljer och
anställde också för detta arbete ett ritbiträde, byggmästaren
Wallengren. (180, 181) Sten huggningen pågick hela
vintrarna i sten verkstaden. I Byggnads journalen berömmer
Zettervall sten huggarnas skicklighet. Han nämner särskilt
Oskar Bergh och Johan Olsson vilka högg det mest

180:  Lunds domkyrka. Del av arbetsstyrkan. Fotografi kring 1870.

181:  Lunds domkyrka. Stenhuggare. Fotografi kring 1870.
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krävande, men säger att det dessutom fanns fyra, fem andra
som var mycket skickliga. Han skriver vidare: »Det märkliga
med dessa arbetare är att ingen av dem kan rita eller model -
lera. De hugga direkt ur blocket och utan modell, endast
efter mina teckningar, som i de flesta fall göras på ›rak arm‹
på själva stenen, som skall orneras. Men just detta är en
fördel, ty nu veta arbetarna alldeles icke om något annat än
just romanska former varuti de dagligen arbeta och stå
således precis på samma ståndpunkt som de gamla sten -
huggarne som först arbetade på domkyrkan för 800 år
sedan.«

Arbetet i stenverkstaden var intensivt och farligt. All
sten höggs på traditionellt vis torrt för hand. Stenarbetarna
utsattes för stora mängder stendamm, många blev sjuka
och avled. Den hårda arbetstakten med vinterarbete inom -
hus bidrog troligen till detta. Staden Lunds sund hets -
nämnd reagerade 1869 och krävde bättre lokaler. Zettervall
ansökte om att få ordna en ny stenverkstad, vilket bevilja -
des. Den byggdes samma år.

Vid rivningen av västfasaden upptäcktes att den ur sprung -
ligen inte hade haft någon murad vägg mellan tornen utan
varit en öppen pelararkad. Zettervall antecknade fynden
och särskilt sådana delar som kunde ge uppslag för nya
formlösningar. Mellan tornen fann man rester av en öppen
pelarhall som Zettervall lät fotografera. (182, 183) »Vi hava
funnit väl bibe hållna delar efter en storartad öppen pelar -
hall mellan tornen och efter en öppen loggia därovanpå.
Fasaden har alltså varit genombruten hela vägen nedifrån
och upp. De funna delarna vittnar om italienskt inflytande.
Delar efter grova gulvita ådriga marmor kolonner äro
funna ävensom några fragmenter efter gamla ädelt bildade
blad   kapi täler.«103

I oktober 1869 fäste Zettervall uppmärksamheten på det
södra tornets dåliga skick och begärde att tornets norra sida
och hälften av tornets övre del skulle få byggas om för att
klara sidotrycket från det nya valvet i mittpartiet. I samband
med detta träffade han i november 1869 Scholander i

182:  Lunds domkyrka. Pelarhallens södra mur. Fotografi 1869.
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Stockholm för att få stöd för några ändringar i förhållande
till den godkända ritningen. Det gällde tornens form där
galleriernas yttre blindarkader föreslogs borttagna, trots att
man visste att de en gång funnits. Zettervall hade även
ändrat urtavlan men ville helst ta bort den helt, vilket han så
småningom lyckades med. Scholander var positiv och
ritningarna godkändes under vintern. Efter dessa besked
gjorde Zettervall under vintern de ritningar som samman -
fattade den yttre helheten. »Härvid lägges de föregående
planerna till grund endast så långt senare upptäckter och
forskningsrön medgiva.«104

Murningen av norra tornet och västfasaden fortsatte
under 1870. De beviljade rivningarna av det södra tornet
började med att kyrkklockorna flyttades. Stora mängder
tegel och sten kunde tillvaratas – så stora mängder att något
nytt material till norra tornbygget inte behövde köpas.
Rivningen skedde mycket långsamt och försiktigt, särskilt
mot mittskeppets valv, eftersom tornet ingick i det statiska
systemet. Så småningom var rivningen framme vid de delar
som Brunius byggt. Det går mycket lätt, skriver Zettervall:
»alldenstund att ytan står lös utan samband med murk -
nande kärnan och kvadrorna ligga lösa med någon ask-
artad fogning istället för cement«.

Bildhuggaren Kjellberg hade under tiden i Stockholm
utarbetat sin gipsförlaga till västportalens tympanonrelief,
men Zettervall var inte nöjd och menade att den inte var
gjord för att ses nerifrån.105 Efter en del retuscher kunde
den till sist godkännas. Reliefen höggs sedan i Lund av
stenhuggaren Bergh. 

I september 1870, vid det stora prästmötet, kunde den
västra portalen invigas med tympanon och allt. Under
samma år var det norra tornet uppbyggt till första galleriets
granitbotten. De inre ombyggnaderna av tornet hade varit
tidskrävande, med spiral trappor och valvslagning. Mötet
med långhuset och dess valv var tekniskt mycket kompli -
cerade. Allmänheten förstår inte detta, skrev Zettervall i
Byggnads journalen, eftersom den inget ser.

183:  Lunds domkyrka. Pelarhallens norra mur. Fotografi 1869.
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Inför kritiska moment i bygget kallade Zettervall ofta
Domkyrko rådets medlemmar till visning för att rådgöra
och för att få klartecken för vidare arbeten. 

En överhettad byggmarknad kring 1872, tillsammans
med arbetarnas villkor, gjorde det svårt att få full arbets -
styrka och strejker var vanliga. På Zettervalls initiativ höjdes
lönerna för hantlangarna med 16 % samtidigt som arbets -
tiden minskades från tolv till elva timmar per dag. Året efter
genomdriver Zettervall, som nu såg sin arbetsplan hotad, en
ny individuell lönesättning med störst höjning för de
skickligaste.106

Västfasaden och det norra tornet hade dittills behandlats
som ett fristående ärende, men det är svårt att tänka sig att
inte alla förstod att arbetena på det norra tornet också hade
konsekvenser för det södra. I denna fråga är ritnings -
materialet och dokumen ta tionen dock knapphändig. Det
norra tornets utformning, med det branta pyramid taket,
hade ritats 1868 och officiellt antagits i april 1869. En be -
varad skiss visar denna tornlösning i kombination med 
ett bevarat sydtorn, förmodligen uppritat mest som en
konsekvensstudie. (184) Men det finns också en svit skisser
som visar alternativa tak former. Skisserna är odaterade men
är troligen från 1870, alltså när det norra tornet var under
byggnad. Alternativ 1 anslöt till 1863 års förslag, men med
en brantare takresning. Alternativ 2 hade de svällande linjer
vi känner igen från de rhenländska kyrkorna. Alter nativ 3
visade en utformning utan gavel partier och med en flack
stigning – det var den form som senare skulle byggas.

De alternativa tornutformningarna fanns också illustre -
rade i den stora trämodell som Zettervall låtit tillverka
1870.107 (185, 186) I modellen kunde man pröva olika
alternativa tornhuvar och se vilka konsekvenser det fick för
kyrkans östliga delar, mittorn och små östtorn. De östra
delarnas utformning hölls öppen i många år.

Den 3 augusti 1871 arrangerade Zettervall ett gille för alla
de sjuttio då verksamma arbetarna för att fira att mureri -

184:  Lunds domkyrka. Västra fasaden. Skiss 1868.

185:  Lunds domkyrka. Modell kring 1870.
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arbetet på gaveln med sitt galleri var klart. I november
ringde kyrkklockorna igen. Bilden visar det norra tornet
färdigmurat och det södra med byggnadsställningar. (187)
Zettervall hade fått ytterligare betänketid innan tornavslut -
ningarnas form måste bestämmas eftersom Domkyrko -
rådet beslutat att vänta med att bygga norra spiran tills även
det södra tornet var klart – eftersom järn priserna ansågs
orimligt höga. 

I september 1871 tar Zettervall med Domkyrkorådets
ordförande Axel Möller på en liten studieresa till Tyskland,
där Zettervall får visa upp de viktigaste romanska kyrkorna. 

Hösten 1871 gjorde Zettervall så ritningarna för hela väst -
fasaden.108 När dessa ritningar godkändes i april 1872 var
utformningen av kyrkans västra del fixerad. (188) Lång -
husets yttre utformning hade inte varit på tal sedan förslaget
1864 även om de inre arbetena, som avslutades 1869 med
inre dragstag och fönsterflyttning, hade bäddat för en ny
utform ning. Ritningarna visade långhusfasaderna helt
befriade från strävpelare men avslutades strax före koret –
ännu höll Zettervall östpartiets utformning öppen. Så sent
som i slutet av 1872 verkade han inställd på att upp föra
mittorn och östtorn, men han tvekade och skickade foto -
grafier av modellen till Scholander och bad om råd. Själv
skriver Zettervall att östtornen »stå väl trångt inpå kuppe -
len«.109

Byggnadsjournalens beskrivning av de fortsatta torn -
arbe tena är enahanda: ännu krävdes mängder av detalj rit -
ningar och mycket byggnadsarbete.110 Arbetet framskred i
en lugn takt med försiktig rivning och nymurning, många
fynd gjordes: sten, kolon ner, ett lejontympanon »av Brunius
invräkt i tornkammaren« och rester av medeltida trä -
 inredning. Förhallen var klar 1873, södra tornet revs och
första sockelstenen till det nya lades 1874. Arbetet i sten -
hug geri verkstaden pågick under vintrarna, men det blev allt
svårare att få tag i stenhuggare. Då murningen hade hunnit
till södra tornets nedre galleri avstannade bygget helt i brist
på stenhuggare. Den mycket arbetskrävande bladlist bekrö -

186:  Lunds domkyrka. Modell kring 1870.

187:  Lunds domkyrka. Fotografi kring 1872. 
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188:  Lunds domkyrka. Västfasaden 1871.

189:  Lunds domkyrka. Första förslaget till takstolar 1871.
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ningen kunde i alla fall huggas 1875. Året därpå var även
det södra tornet färdigmurat. De båda huvarna byggdes och
blykläddes, ställningarna revs och hant verkarna bjöds på fest
den 8 mars 1877. 

Yttertaken

Förslaget 1863 hade redovisat konventionella trätakstolar,
men också de märkvärdiga fackverksklor som skulle ersätta
synliga dragstag i långhuset. Ännu 1868 beskrev Zettervall
tornspiror av trä, men tycks sedan ha påmint sig Kölner -
domens järntakstols konstruktioner. På sin resa med Dom -
kyrkorådets ordförande Axel Möller hade Zettervall åter
besökt Kölnerdomen för att studera taket och för att återse
dombyggmästare Zwirner efter tio år. I oktober 1871 ritade
Zettervall takkonstruktionen för Lund.111 Den bestod av
glest satta grova järntakstolar som vilade på murpelarna vid
varje gördelbåge, och mellan dessa var tätt lagda längsgående
sekundärer utformade som fackverksbågar och däröver
taklaget. (189)

Konstruktionen övergavs. I det system som kom att
utföras har Zettervall infört ett tredje bärlag och fått de tre
lagen att samverka. (190, 192, 194, 195) Grundprincipen
var fortfarande tak stolar över murpelarna, men nu med
glest lagda längs gående sekundärbalkar och ett lag sparrar
under taklaget. Fackverken var materialminimerade med
dragstag och kryss – ett samverkande statiskt system med så
klena dimensioner att stängerna smidigt kunde anpassas till
valven. Ritningarna innehöll också konstruktionsdetaljer
för korsmittens torn som i detta skede alltså fortfarande var
aktuellt. För beräkningarna konsul terade Zettervall ingen -
jören löjtnant Almqvist, men Zettervall betonade i Bygg -
nadsjournalen att takkonstruktionen »ritades av mig«.112

Det finns tjugo brev bevarade mellan Zettervall och
Almqvist åren 1875 till 1877.113 Almqvist påtalade det
ovanligt stora takstolsavståndet, men framför allt handlade
breven om upphandlingen. Almqvist menade att det pris

190:  Lunds domkyrka. Takstolar. Fotografi 1985.
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Holmbergs mekaniska verkstad i Lund hade lämnat var
alldeles för högt och att det skulle bli 25 % billigare att köpa
från Westfalen, och han tyckte att Zettervall skulle begära
offert från fler.

Östra delarnas ombyggnad

Utöver trämodellen gjorde Zettervall också många skisser
för olika utformningar av kyrkans östra delar – gestalt -
nings  mässigt tycks detta ha varit ett av ombyggnadens svå -
raste problem. (191, 192) Först när Zettervall sommaren
1876 gjorde de slutliga ritningarna, som gillades av Kungl.
Maj:t i oktober, var korsmittkupolen och småtornen som
följt med från 1863 års förslag avskrivna.114

Lunds domkyrkas yttre arbeten hade godkänts i tre steg:
västfasaden 1868, lång huset 1872 och nu 1876 de sista yttre
förändringarna. Kungl. Majt:s brev detta år inne höll också
en treårig tidplan, inom vilken allt skulle vara klart, både
måleri och inredning. 

Men ännu återstod mycket arbete, främst den svåra
lagningen av södra tvär hus gaveln. Zettervall greps 1877 av
missmod inför hela företaget: »jag har mycken böjelse för
att avsäga mig allt vidare bestyr. Det ligger icke längre
någon retelse i detta arbete, som jämförelsevis uselt betalas
och icke vinner av vederbörande något egentligt erkän -
nande. Jag har gjort nog vid Lunds domkyrka för att hava
räddat min antastade byggmästareära.«115 Dessutom
funderade han på att anta den första professuren i
arkitektur vid den nya Kungliga Tekniska högskolan i
Stockholm.116 Zettervall skriver: »ytterligare arbete där
lockade dessutom«, men han avböjde, repade mod och
satte igång med de sista arbetena.117

År 1877 revs yttre strävpelare, dock ännu inte de vid
norra portiken och absiden. I de strävpelare som Brunius
byggt fann man mycket intressanta medeltida arkitek tur -
fragment. Zettervall skriver i Byggnadsjournalen: »Brunius

191:  Lunds domkyrka. Östfasaden 1876.
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var således icke heller så nogräknad.« Vid arbetena i koret
fann man ytterligare spår av kyrkans äldsta anord ningar.118

Tvärskeppsgavlarna stod därefter på tur. Då den norra
gaveln var klar, skriver han: »Dürens gavelsirater smälter
rätt väl ihop med min rundbågsornering.« Mindre nöjd var
han med den södra gaveln, där han hade sparat delar av
Brunius utformning. Zettervall skrev att den nog borde ha
förändrats mer för att komma ifrån Brunius klotsighet.
Absidens fasad reparerades, de kolossala strävpelarna togs
ner och östra gavelröstet lagades utan att någon ny sten
behövde huggas. Absidens gamla tak, den så kallade törne -
kronan, uppbyggd av »ruttna furubräder med blyöver -
klädsel« revs och en ny takgesims byggdes upp.

I april 1878 var Scholander på besök i Lund. Han hade inte
tidigare sett något av Zettervalls arbeten där, och skriver
entusiastiskt till vännen och konstkritikern C. G. Estlander:
»Har du sett hans Lunds domkyrka? Jag säger hans, ty att han
är fader för den västra skapelsen, det torde jag bäst bland alla
kunna intyga som, från början haft att sköta med detta farliga
och trassliga mål […] Härligt, härligt! […] Han är ej en herre,
denne Zettervall, som sitter i sin kammare och krafsar på ett
papper, lämnande åt ödet och en mer eller mindre oduglig
entreprenör att förfuska de projekt han uppgjort, utan lik
bauhüttornas gamle mästare är han själv den omedelbart
styrande kraften vid utförandet. Och hur är det icke mäster -
skap i både tanke och utförande, konstruktion och form!« 119

Sommaren 1877 hade mittskeppets tak, från väster till
mitt kvadraten, byggts om, resten utfördes sommaren 1878.120

Takstolarna lades på betongplintar på alla de punkter som
för valvtrycket behövde vederlagets belastning, därefter
lades panelen och yttertaket av bly. Hösten 1878 var det
yttre i huvudsak klart och ställningarna kunde rivas: »det
är nästan märkvärdigt att inte längre höra stenknackningen
som i mannaminne pågått«, skrev Zettervall.121

Några år efter det att de inre arbetena hade avslutats
upptäcktes mindre sprickor i murverket som enligt en
inkallad sakkunnig ingenjör berodde på svaga grundvalar.

192:  Lunds domkyrka. Del av sydfasaden 1876.
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194:  Lunds domkyrka. Plan. Relationsritning 1881.

Zettervall lät då genomföra en dränering av den platå
kyrkan stod på. Den yttre sten läggningen lades 1879, sten -
huggeriverkstaden revs och marken planterades. I librarie -
 byggnadens bottenvåning inrättade han ett litet museum för
stenfynd.

Nu återstod bara mindre kompletteringar och markens
ordnande. Zettervall lät nu göra relationsritningar som
sändes till Överintendentsämbetet. (193, 194, 195, 196)
Den 13 november 1880 kunde Zettervall skriva i Byggnads -
journalen: »igår inlades den sista stenen nu återstår
småsaker och start för måleriet«.

Inre kompletteringsarbeten

Det av Zettervall komponerade nya altaret kröntes av fem
genombrutna bågar med Kristus på korset i den större
mittbå gen, omgiven av fyra apostlar. Figurerna hade
modelle rats av skulptören John Börjeson. Efter fjorton
måna ders arbete var han ännu inte klar, noterade Zetter -
vall.122 (219) För skulp turernas huggning i sandsten hade
Zettervall anlitat bild huggaren Mattson, Zettervall skriver:
»rätt mycket begåvad men rå och egenkär: tagen på
rekommendation av professor Kjellberg. Jag trodde att jag
genom en sådan skulle få figurerna mera naiva och bättre i
stil än genom använ dandet av en studerad konstnär.«123

De sista inre kompletteringarna hade pågått parallellt
med de yttre arbetena. Redan 1869 fanns ritningar för
kyrkans gasbelysning. Gasrören hade lagts in i murverket
under hand och 1875 var installationen med gasarmar klar.
Värmesystemet installe rades med varmluftsaggregat
placerade i norra och södra tornet.124 Det nya orgelverket
kunde invigas vid Oscar II:s besök i oktober 1875.125 De nya
bänkarna i betsad ek hade tillverkats under hand och alla
var nästan klara 1880. De renoverade korstolarna ställdes
upp på sina nya platser.

Sandstenen för kompletteringar och ornament hade i
första hand tagits från rivna delar, och ny sten från det

193:  Lunds domkyrka. Längdsektion. Relationsritning 1881.
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195:  Lunds domkyrka. Tvärsektion. Relationsritning 1881.

196:  Lunds domkyrka. Tvärsektion. Relationsritning 1881.



ursprungliga stenbrottet. Granit användes för tornens
socklar och kolonnettgallerier. Teglet till konstruktiv
murning var i första hand rivnings material. För de inre
barriärerna användes ny sandsten från Gotland: de övre
utfördes av Mattson, de nedre av Börjeson. Golven var
lagda med mönstrad kalksten som vattenglasbehandlats. 

Måleriet 

I ett tiotal projekt, och med gott resultat, hade Zettervall
samarbetat med dekora tionsmålaren Svante Thulin.126

Zettervall tyckte det var självklart att Thulin skulle måla i
Lunds domkyrka. »Det finns för måleri i medeltidens art
ingen bättre i Norden«, skriver han.127 Ändå hade Zettervall
haft viss möda att övertyga Domkyrkorådet innan Thulin
kunde börja måla 1880. Inför arbetet med domkyrkan
gjorde Thulin en studie resa till Tyskland där han särskilt
studerade kyrkor besläktade med Lund. Hemkommen
hävdade han strängt dekormåleriet som en egen konstart –
något som inte kunde hanteras annat än av fackmän. Han
menade till och med att »artister är omöjliga även för den
figurliga målningen«.128 Thulin menade vidare att det var
»artisterna« som överallt i Tyskland – exempelvis i Speyer
– hade fördärvat kyrkorna. 

Måleriet i Lunds domkyrka utfördes enligt Zettervalls
program och intentioner. För detaljutformningen svarade
Thulin, efter att hans skisser godkänts av Zettervall, men
den exakta arbetsfördelningen dem emellan är svår att
fastställa. Zettervall har i sina handlingar sparat en av
Thulins skisser för valvmåleriet. (197)

I Zettervalls anteckningar från sin studieresa har vi
kunnat följa hans preferenser och engagemang i dekor -
måleri. Ritningarna till 1863 års förslag visade de principer
som han senare i huvudsak skulle följa. Måleriet skulle fylla
36 valvkappor, 16 väggytor under mittskepps valven och
kyrkans 24 fönsternischer. När Thulin avslutade arbetet
1893 återstod bågfälten över principalbågarna och absiden.
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197:  Lunds domkyrka. Skiss av Svante Thulin till valvmåleri 
kring 1880.
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198:  Lunds domkyrka. Skiss till mosaikgolv 1885.

Zettervall hade under de tretton år som måleriarbetet
pågick hunnit bli mycket irriterad på vad han kallade
Thulins ytterst långsamma och omständliga arbetsmetod.
Zettervall bistod med skisser för vissa dekorationsarbeten,
som det icke utförda förslaget till mosaikgolv framför
altaret. (198)

Zettervall ville att någon av Sveriges främsta yngre målare
skulle måla kyrkans huvudbild i absiden. Han hade 1869 i
Stockholm talat med både Mårten Eskil Winge och August
Malmström.129 Våren 1878 föreslog både Scholander och
Zettervall Gotthard Werner som den mest lämplige.130

Denne skickar också arbetsprov, men Zettervall blir orolig
för hans mysticism. Alla dessa tre avfärdades av Domkyrko -
rådet. Enligt Zettervall skulle von Rosen »naturligtvis« vara
den rätte, men han förstod att denne inte skulle »bekväma
sig till ett sådant företag«.131 Zettervall försökte då få
Scholander att göra kartongerna, men fick ett bestämt
nej.132 Thulin hade nu vunnit Domkyrkorådets förtroende
så till den grad att man önskade att han också skulle  
göra de krävande figurmålningarna i absiden. Thulin, som
markerat sin misstro mot »artister«, gjorde 1899 en skiss
som dock förkastades. Konstnären Axel Kulle gjorde också
ett förslag, som avslogs även det. Till sist bad Zettervall
Julius Kronberg att göra en skiss.133 Kronberg visade 1901
ett noggrant utarbetat förslag, målat direkt på en tiondels -
modell av hela absiden.134 (199) I en stram komposition
tronade en mild och beskyddande Kristus, omgiven av
apostlarna i procession. Bilden var hållen i klara färger mot
en dunkel blå fond. Zettervall var mycket entusiastisk,
Domkyrko rådet var positivt och ett godkännande var
äntligen, efter sju förkastade konstnärer, mycket nära vid
den tidpunkt Zettervall slutade som domkyrkoarkitekt.
Ingen fortsatte då att driva frågan och saken föll av kost -
nads  skäl.135
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199:  Lunds domkyrka. Förslag till absidmålning. Julius Kronberg 1901.



Resultatet

De inre mureriarbetena var klara 1869, västfasaden 1876,
de östra delarna 1878, de yttre omgivningarna 1880 och
måleriet 1893. Med detta etappvisa färdigställande och det
faktum att kyrkan hade varit i bruk under hela ombygg -
nadstiden blev det aldrig någon spektakulär återinvigning.
Inte heller samlades krafter för att publicera någon skrift
eller sammanfattande beskrivning av de utförda arbetena.
Vi ska nu försöka skaffa oss en bild av det färdiga resultatet
med hjälp av fotografier.

Kyrkans yttre

Avgränsad mot övrig bebyggelse på en plan yta av granit
vilar domkyrkan i sin egen ordning som en ark. (200)
Västfasadens stora fönsteröppningar, en våning över den
massiva sockelvåningen, ger en resning åt kyrkan – det är
som om huvudvåningen höjt sig över marken. Torn,
långhus, sidoskepp, kor och absid kan utläsas som själv -
ständiga volymer, samtidigt som de hålls samman till en
enhet. I västpartiet ser vi hur det som betonar delarnas
självstän dighet balanseras av det som vill binda dem
samman till en hel byggnad: sockelvåningen och de vågräta
friserna binder till helhet, samtidigt som volymerna kan ses
som egna delar med skuggor emellan – som om de kunde
tas isär och fogas ihop igen. Varje del, som ett torn, har sin
egen storform samtidigt som den är sammansatt av
delvolymer avläsbara var för sig: sockelvåning, mellandel
och gallerier, alla avslutade med en bågfris. Galleridelen
består i sig själv av tre olika gallerier, alla med olika
detaljering. 

Tornfasaden är i djupled byggd i skikt: en inre och en
yttre mur. I de nedre delarna omskriver muren hela tornet
och vittnar om massivitet. Högre upp är den förtunnad till
ett skal kring en inre kärna: denna övergång från massa till
skal sker i höjd med lång husets takfot. (201)
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200:  Lunds domkyrka från nordväst. Fotografi 1899.

201:  Lunds domkyrka. Norra tornet. Fotografi 1990.



I detta tänkande får delen sitt värde av sin plats i sys -
temet. Lång huset anger en grundrytm som drivs upp och
förtätas i västpartiet. Den svåra gestaltningsuppgiften var att
med den givna rytmen som bas förhöja rikedomen i de nya
delarna, som helheten krävde. Den motsatta uppgiften hade
varit enklare: att ur en komplex form abstra hera element
som sedan kunde upprepas.

Låt oss pröva samma slags läsning av östdelen och absiden.
Absidens anslutning till långhuset är adderad: taken möts i
olika vinklar och murskarven upptas av en pilaster. (202)
Dess form är också på andra sätt fri från långhusets: den är
upp byggd av en sockel, två våningar med tunna blind -
arkader och en öppen arkadvåning. Artikuleringen är djup,
med stor skillnad mellan tunn och underskuren relief.
Motivet är ett spel mellan fem olika arkadrytmer ovanför
var andra. Det är en intrikat proportionering i både djup
och yta. 

Det tredje exteriörelementet, tvärhusgavlarna, är kom -
po nerade av Zettervall. (203) De är sammansatta av tre
delar under ett gavelstycke. Först en sockelvåning med
mycket små runda öppningar, däröver en huvudvåning med
stora fönster, kyrkans största, och överst en arkadvåning
med ett fristående kolonnettgalleri. Bara gavelfälten är olika:
mot söder kvarstår Brunius bågöppningar men med upprest
takfall, mot norr har Zetter vall infört tre rundbågiga
öppningar av olika storlek. Vi kan känna igen element från
västgaveln, som de stora motiven en våning upp och det
upplösta galleriet, men i jämförelse med västpartiets sam -
verkande former har korgavlarna motiv som bara före -
kommer en gång. Motiv som radas upp efter varandra.

Vi har betraktat kyrkans fyra gavelpartier: den dyna -
miskt och intrikat propor tionerade medeltida absiden, de
ganska stumt uppradade motiven på tvärhusen samt den
klassiskt och systematiskt uppbyggda västfasaden. Absidens
ursprungliga detaljbehandling är svår att bedöma eftersom
dess fasad blev grovt renhuggen på 1700-talet, men för
västpartiet är det lättare. (204) Zettervall eftersträvade
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203:  Lunds domkyrka från sydost. Fotografi 1990.

202:  Lunds domkyrka från nordost. Fotografi kring 1910.
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204:  Lunds domkyrka. Västfasaden. Fotografi 1990.



precision och skärpa. Hans nya profiler är geometriserade
abstrak tioner av de äldre förlagorna, och det är lätt att se
vad som är nytt. Enskilda delar, som kontreforterna, har
mått förhållanden som inte omedelbart är hämtade från
kyrkan utan proportionerade på egna villkor. Ett form tema
som det skarpa snittet genom sockelprofilerna finns antydd
i absidens sockelvåning, men i Zettervalls behandling blir
greppet snarast monumentalt. 

Helhetsgestalten enar verket, skuggor och dagrar sär -
skiljer volymerna. Spår av alter nativ, misstag och patina blir
då inte bara ointressanta utan något som skymmer den
eftersträvade balansen. Behandlingen av portalerna kan
belysa detta. 

Den av Zettervall helt nygestaltade västportalen är mjukt
infattad i murytan och engagerar hela det intilliggande mur -
partiet till en portomfattning. (205) Sidopelarna i den övre
bågen är omtolkade till en ram, där de praktiskt nödvändiga
skarvarna är försto rade till dekorelement. På bilden ser vi
också Dyfvermans bronsportar och Kjellbergs tympanon.136

I den medeltida södra portalen ser vi detta tänkande i ett
tidigare stadium: sidopilastrarna är inskjutna i två veck i
mur massan. (206) Den övre rikt ornerade bågen fullföljer
form kombinationen. Den norra portalen, som också är
medel tida, krävde mer omfattande åtgärder när de flank -
erande kontreforterna revs. (207, 208) Porten satt tidigare i
ett murliv utanför långhus muren och hade fri stående pelare.
Zettervall gav den en ny omfattande ram, uppåt avslutad
med en bågfris med kornisch. Portalen har, som kyrkans
båda andra, en bland ning av mjuk modellering och skikt -
ning, men tar ett steg framåt. Dess ursprungliga dubbelnatur
av att vara både fastvuxen och adderad har accentuerats.137

Kyrkans inre

För studiet av Zettervalls interiör får vi helt förlita oss på
äldre fotografier eftersom alla bemålade ytskikt är borta
efter 1960-talets restaurering. Jämfört med dagens kyrko -
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206:  Lunds domkyrka. Södra portalen efter
ombyggnad. Äldre fotografi.

208:  Lunds domkyrka. Norra portalen efter ombyggnad.
Äldre fotografi.
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205:  Lunds domkyrka. Västra portalen efter ombyggnad.
Äldre fotografi.

207:  Lunds domkyrka. Norra portalen före ombyggnad.
Äldre fotografi.



rum präglades Zettervalls av kontraster i både material -
verkan, ljusbehandling och detaljering.

I exteriören betonas västportalen som gräns och absiden
som mål. Denna läsart är möjlig också för det inre. Kyrkans
plan är upplagd som en vandring i flera steg, med stegrande
verkan. Genom de tunga bronsportarna kommer man in i
ett förrum. (209) Detta är kyrkans enda helt nyskapade
rum, ut format som ett kapell med två halvcirkel formade
kolonnettgallerier som om två absider vänts ut och in. Det
putsade kalott valvet var dekorerat med en av Thulins sist
utförda målningar i en ovanligt kraftfull stil. (210) Det är
ett trångt rum med sidout sträckning i kontrast mot kyrkans
längd. Utform ningen fanns på ritning redan 1868 och vi vet
att rivningsarbetena senare visade att förhallen ursprung -
ligen hade varit öppen. Denna kunskap påverkade inte
huvud formen, men möjligen materialbehandlingen. Kärv -
heten har utomhuskaraktär: om somrarna stod också brons -
portarna alltid öppna.

Genom de stora ekportarna träder vi in i långhuset, där
ljuset modellerar fram det mäktiga stenrummet. (211) Det
mesta ljuset faller in i sidoskepp och tvärskepp. I mitt -
skeppet betonar ljuset rummets lägre delar, medan de övre
delarna är dunklare. Ljussättningen ger en stark kon -
centration åt själva murverket som en kontrast till takets
muralmåleri. Måleriet tecknar en tydlig horisontal på
långhusväggarna, som om det plana taket över arkad -
bågarna levt vidare. Genom målningsbehandlingen blir
valvkapporna av materi a  liserat abstrakta och flyttar intresset
till murarnas mate rialitet. Måleriets betydelse för rums -
verkan framgår tydligt om vi jämför med fotografiet som
visar mittskeppet innan det målades. (212)

Den inre ytbehandlingen har en graderad skala: obehand   -
lad mur, mur med strukna fogar, mur med målade fogar,
målad dekor med textil karaktär, målad fri dekor och,
slutligen, rent figurmåleri. Det är en sekvens med stigande
skärpa och med allt högre placering i rummet. (213, 214)

Valvbågarna har vitmålade fogar omgivna av röda
streck. Alla fönstersmygar är mönstermålade i tunn halv -
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209:  Lunds domkyrka. Vestibulen. Fotografi 2009.

210:  Lunds domkyrka. Vestibulens takmålning. Fotografi före 1954.
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211:  Lunds domkyrka. Långhuset mot koret. Äldre fotografi.



täckande grisaille-teknik i klara färger med olika mönster
för varje nisch. Mitt- och sidoskeppens högt sittande vägg -
ytor, mellan fönstren från valvens anfangs höjd, har ett
ytmässigt, täckande och strikt geometriskt dekormönster
med olika varianter av band och stjärnor. Valvkapporna har
ett tätt och mörkt mönster i brunt och grönt med
växtslingor och bårder av glänsande guld. Medaljonger med
scener ur Jesu levnad är innefattade i dessa. (215) De
putsade ytorna under principalbågarna skulle också ha
bemålats, men blev det aldrig. Dessa målningar skulle ännu
tydligare ha framhävt valvslag och murverk. I planen in -
gick, som vi vet, dessutom en stor mål ning i absiden – tänkt
som måleriets höjdpunkt.

Kyrkans golv är lagt av kalkstensplattor som linje -
mönstrats och behandlats med vattenglas för att få en skarp
och precis verkan. I långhuset hänger två stora malm kronor
från rikt och broskartat utformade kedjor. De reflekterar
gnistrande ner ljuset djupt i rummet. Belysnings arma tu -
rerna av brons med dolda gasledningar sitter direkt mot
murverket. Fönsteröppningarna hade vanligt fönsterglas,
vilket bidrog till den höga kontrasten, som över altaret
kunde vara bländande – egentligen ville Zettervall ha ett
tonat eller målat glas.138

I de låga sidoskeppen är vi nära valvkapporna, av bild -
erna framgår den höga precisionen. Vi har en svit bilder
som visar en vandring genom södra sidoskeppet upp i
koret. (216, 217, 218) Bilderna visar tydligt den pregnans
som Zettervall med måleriet givit de arki tektoniska delarna.
Vi ser också de nya kyrkbänkarna som med sina svängda
former med vetet bryter mot kyrkans räta vinklar och cirkel -
slag. Uppe i koret ser vi altarets nya framskjutna placering,
nära församlingen. Zettervall beskriver i Byggnadsjournalen
det svåra formproblemet att få altaret synligt från hela lång -
huset utan att förlora dess traditionella knytning till
högkoret. Uppställningen av de medeltida korstolarna i
högkoret var nyckeln. På bilden från långhuset mot öster
ser vi att det, från det per spek tivet, fungerade som avsett.
Barriärerna kring trapporna tar upp altarets dekor former,
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213:  Lunds domkyrka. Norra sidoskeppet mot väster. Äldre fotografi.

212:  Lunds domkyrka. Långhuset före målning. Äldre fotografi.
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214:  Lunds domkyrka. Norra sidoskeppet mot koret. Äldre fotografi. 215:  Lunds domkyrka. Valvmålning av Svante Thulin. 

216:  Lunds domkyrka. Södra sidoskeppet mot koret. Äldre fotografi. 217:  Lunds domkyrka. Norra sidoskeppet och koret. Äldre fotografi.



vilket ger en breddning av altarets rumsliga domi nans.
Zettervall var mycket nöjd med arrange manget.139 Vi
förstår också varför han så ihärdigt tryckte på betydelsen
av en absidmålning, en målning som kunde binda samman
altaret med absiden till en samlad enhet, från långhuset sett.

Bilden från koret mot väster visar Zettervalls uppställ -
ning av korstolar, altare och, längst bort, orgeln på den nya
läktaren, arrangerad i två delar så att västfönstren frilagts.
(219) Koret har något av prästkyrkans avskildhet, men
genom altarets små mått, som gör att det kan nås från tre
håll, betonas ändå korets öppna samband med långhuset.
Två av kyrkans äldsta föremål, bronskolonnen med S:t
Laurentius och den senmedeltida sjuarmade kandelabern,
är fritt placerade på rad upp mot absiden. Zettervall behöll
kor stolarnas obrutna rad, vilket gör att de skjuter in i koret.
För att parera detta anord nade han små sidoaltaren mot
deras ryggsidor.140

190 Kyrkor

218:  Lunds domkyrka. Koret och altaret. Äldre fotografi.
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219:  Lunds domkyrka. Koret mot väster. Äldre fotografi.



Slutkommentar

Zettervall framhöll ofta Lunds domkyrkas ombyggnad som
sitt främsta verk.141 Han var nöjd med resultatet – han hade
fått sin vilja igenom i nästan allt. Domkyrkan hade egna
tillgångar och hade avsatt en stor budget.142 Zettervall hade
fått de material han önskade: natursten, järn, bly. Vissa
materialbyten, från natursten till betongsten, beskriver han
som en självpåtagen ekonomisering.

Vid genomförandet av det stora byggnadsföretaget
visade Zettervall sin stora orga ni sationsförmåga. Hans sätt
att leda byggnadshyttan – egna och underlevererande verk -
städer, hantverkare och konstnärer – kom att fungera som
en upprättelse av arkitekten i rollen som byggledare och
byggmästare.

Schismen med Brunius hade varit omedelbar. Till en början
hade Zettervall stor respekt för Brunius kunskaper, men
efter hand blev han allt mer frågande, för att senare, särskilt
efter Brunius död 1869, bli öppet kritisk. »Brunius visade
sig, som så ofta, ha fel« skrev han exempelvis angående
grunden.143 Förhållandet mellan Brunius och Zettervall var
en schism mellan region och centralmyndighet, mellan
autodidakten och den professionelle, men det var också en
generations- och klass fråga: mötet mellan den 70-årige
professorn i grekiska och 30-åringen som inte ens hade
studentexamen. Zettervall blev aldrig accepterad av det hög -
aka demiska Lund. Istället var det bland de unga, de moderna
och liberala, han snabbt blev upptagen. De handlings -
inriktade professorerna i natur vetenskaperna ingick i det
privata umgänget. Den framstegs vänliga delen av präster -
skapet, med biskop Thomander i spetsen, blev hans stöd.

De största rumsliga förändringarna av Lunds domkyrka
efter medeltiden var inredningen med fasta bänkar under
reformationen, enandet av de två kyrkorummen med den
stora trappan på 1830-talet och Zettervalls friläggande av
naturstenen på 1860-talet. De största yttre förändringarna

efter medeltiden var 1500-talets tillbyggnad av strävpelare,
1700-talets nedvalmning av yttertaken och Zettervalls nya
tak, frilagda fasader och nya västparti. 

Det är funktionella och tekniska brister som orsakar om -
byggnader. Problemet med västfasadens stabilitet väckte 1860
frågor som så småningom resulterade i en fullständig om -
bygg nad. Motiven för en ombyggnad är sällan sprungna ur
en ny estetisk hållning, men när något måste göras av funk -
tionella eller tekniska skäl måste det ges en form. Även inför
de enklaste ombyggnadsarbeten uppkommer valsitua tioner
som kräver en helhetsupp fattning. De arbeten vi har följt i
Lunds domkyrka visade för första gången i svensk arkitektur
hur sådana överväganden gjordes reflekterat och efter en
långsiktig plan. 

För Zettervall var det aldrig fråga om att restaurera
medeltidens rumsanvändning, medeltidens ljus eller, än
mindre, medeltidens mentalitet. Zettervalls mål var en
funge rande modern byggnad.

Zettervalls arbeten i tre kategorier

Byggnadsteknisk säkring. De största insatserna avsåg stabili -
sering av material och statiskt system för framtiden. De
flesta brister hade tidigare avhjälpts med underhåll och
tillägg, men ackumulerade mindre brister kunde ibland
ställa krav på större åtgärder. Det gällde den krypande
mark fukten som så småningom ställde krav på dränering,
eller valvens ständigt verkande krafter på murarna som till
sist gav rämnor, eller dåliga tak som rötade takstolarna, eller
kalkbruk som ständigt urlakades. Zettervall utnyttjade den
bästa tillgängliga tekniken för de delar som inte syntes, som
takstolar av järn och kalkbruk förstärkt av cement. Men i
synliga delar var han trogen de äldre materialen.

Uppordnande arbeten. En del insatser avsåg att skapa enhet
och ordning, ofta i form av borttagande av udda delar eller
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viktiga delar av byggnadens historia, inte bara från 1700-
tal och tidigt 1800-tal, utan också från 1500-tal och sen
medeltid. Zettervall ville att vi skulle möta ett helgjutet
sammanhållet verk med omedelbar verkan, inte ett
dokument.

En sådan inställning skulle inte ha motverkats av en
nog grann dokumentation av rivna delar. Tvärtom skulle en
dokumentation till och med kunnat ge mer frihet för nya
insatser. Men då Zettervall under rivningarna hittade spår
av en äldre klen pelare resulterade det bara i en summarisk
rapport, och fyndet behandlades som kuriosa. Den fotogra -
fering som påbörjades 1869 var knapphändig och spora -
disk. 

Vi kan påminna oss Zettervalls programförklaring till det
första förslaget, vilket i stort sett blev det program han
genomförde: inte en »restaurering i detta ords egentliga
bemärkelse«, utan en pragmatisk kompromiss. Inte en
rekonstruktion, utan en samman smältning av delar från
skilda byggnadsepoker. Vi kan också påminna oss de skäl
han angav för att detta var den rätta metoden i Lund: bristen
på säker kunskap och risken för höga kostnader.

Det var de specifika förhållandena just i Lund som gav
upphov till denna prag matiska inställning.145 Utmaningen
var här att skapa en helhet av delar från olika epoker – från
hela den långa första byggnadstiden, från både före och
efter branden. Utform ningen av de nya delarna fick då en
avgörande betydelse: det nya västpartiet skulle bidra till
helheten genom sin motiviska förhöjning av teman som
redan fanns i kyrkan.

Zettervalls tid rörde sig med ganska allmänna begrepp för
att beskriva släktskap och beroendeförhållanden inom
medeltidens arkitektur: rundbågestil, övergångsstil och
spetsbågestil. Helst använde man referenser till enskilda
faktiska monument.146 Vid studiet av Lunds domkyrka är
det dock inte möjligt att härleda de nyformade delarna till
vissa enskilda monument. Förebilderna var associativa och

ett fullföljande av det oavslutade. Exempel: borttagning 
av sträv pelare, fortsättning av brutna taklister, höjning av
mittskepps fönstren, rivning av absidens tak. Målet var att
ta bort sentida tillägg som skymde helheten. För Zetter vall
var det en fullständigt främmande tanke att det kunde 
ligga ett värde i att avläsa alla perioder i en utveckling. Han
såg inget värde i att, »bevara urgamla hantverkares dum -
heter «.144

Nya arbeten. Västpartiet och det invändiga måleriet är rena
ny skapelser och kan bedömas som fristående insatser. Båda
kan ses som tolkningar och förhöjda fortsättningar av
tendenser som fanns i kyrkan. Även blytaket kan ses som en
nytolkning av en möjlig äldre ut form ning.

Dessa tre kategorier av åtgärder behandlades i ett sam man -
hang och visades inte upp separat. Tvärtom tycks en idé
med Zettervalls plan ha varit just att medvetet ut nyttja de
nödvändiga tekniska arbetena för att kunna utföra det han
ville göra av andra skäl, som ombyggnaden av korpelarna.
Risken med denna viljestyrning är att tekniska brister över -
drivs som motiv för att få agera. Det är i efter hand svårt att
avgöra hur fallfärdiga dessa korpelare verkli gen var.

Det är inte mycket kritik som riktats mot Zettervalls
tekniska arbeten vid Lunds domkyrka. Järnkramlorna som
förankrade kvadrarna har på vissa ställen frätts av stenens
syror och missfärgat fasaden. Tack vare att sandstenen är
mycket hård, och kli matet relativt milt, har stenen ganska
väl klarat påfrestningen av det hårda cement bruket. 

Desto mer kritik har riktats mot viljan att räta ut och
ordna, som rivningen av byggnadsdelar med motiveringen
att de störde helheten. En sådan kritik vänder sig mot det
som Zettervall såg som ett huvudmål: viljan att frilägga
verkets inneboende egenskaper – han ville hedra medel -
tidens arkitektur genom att ta bort det som skymde den.
Zettervall såg exempelvis inget pittoreskt värde i alla
adderade strävbågar, nej, det var den upplystes plikt att
undanskaffa sådana ömkligheter. På detta sätt försvann

Lunds domkyrka     193



resultatet var avsett som en meningsfull tolkning: en tolk -
ning som upprättade och kommenterade monu men tets
egen ordning, konsthalt och sammanhang med de stora
förloppen.

Framgångarna med arbetena vid Lunds domkyrka ledde för
Zettervalls del till en mängd offentliga och privata uppdrag:
restaurering av ytterligare fyra domkyrkor, erbju dande om
Kungliga Tekniska högskolans första arkitekturprofessur
och tjänsten som chef för Överintendentsämbetet. 

Zettervall lämnade Lund 1881, men kvarstod som dom -
kyrkoarkitekt till 1901. Under dessa tjugo år, då nästan allt
måleri utfördes, hade Zettervall sin mångårigt an ställde,
arkitekten Henrik Sjöström, på plats i Lund för arbetet med
domkyrkan och för bygget av Allhelgona kyrkan.147

NOTER: LUNDS DOMKYRKA

Litteraturen är omfattande. Huvudverken är fortfarande Otto
Rydbeck: Lunds domkyrkas byggnadshistoria, 1923, och Lunds
domkyrkas historia, del 1, 1145–1536 och del 2, 1536–1945,
utgivna 1946 under redaktion av Ernst Newman med bidrag av
Otto Rydbeck, Lauritz Weibull, Ernst Newman m.fl. Tolkningarna
av domkyrkans släktskaper går mycket isär, se t.ex. Erik Cinthios
Lunds domkyrka under romansk tid, 1957, som betonar
domkyrkans förbindelser västerut, med Flandern och
Kanalområdet, bland annat som resultat av fynd vid 1940-talets
utgrävningar. Värderingarna av Zettervalls insatser går också
starkt isär. Lauritz Weibull är starkt kritisk i sin mycket spridda
men osakliga Lunds domkyrkas ombyggnad 1860–1880, 1953.
Anders Åman är den som gått djupast i sin sakliga Helgo
Zettervalls domkyrkorestaureringar, Diss., 1963, 2015, s. 21–69.
Brunius, och Zettervalls, arbeten behandlas i Bo Grandien:
Drömmen om medeltiden. Carl Georg Brunius som byggmästare
och idéförmedlare, Diss., 1974, s. 81–105.
Johan Thomas Byström (1810–1870): överstelöjtnant, chef för
flottans mekaniska kår i Karlskrona 1854–1870. Har bl.a.
konstruerat Hoburgens fyr.
Johan Thomas Byström: Utlåtande efter hållen syn å Lunds
domkyrka till domkyrkorådet i Lund afgifvet den 27 mars 1860,
1860.
Brev från Zettervall till Gellerstedt 15 december 1860; KB.
Något om mig sjelf, s. 52.
Brev från F. W. Scholander till C. G. Estlander 18 april 1878,
tryckt i F. W. Scholander: F. W. Scholanders skrifter 3. Bref till
vänner och lärjungar, red. John Böttiger, 1882. 
Carl Georg Brunius: Nordens äldsta metropolitankyrka eller
historisk och arkitektonisk beskrifning öfver Lunds domkyrka, 1836;
Nordens äldsta metropolitankyrka eller historisk och arkitektonisk
beskrifning om Lunds domkyrka, omarbetad och mycket tillökad
upplaga, 1854.
»Lunds Domkirke«, Dansk Kirketidende, 1859. Texten omtryckt i
Nils Laurits Höyen: Skrifter II, 1874.
Ritningar, uppmätningar, 2 blad: planer, sektioner; ÖIÄA i RA
samt HZA i ArkDes. 
Adam van Düren (1487–1532): tysk arkitekt och skulptör,
verksam i Danmark och Sverige, byggde Glimmingehus och
färdigställde koret till Linköpings domkyrka. 
Arbetet genomfördes av B. Weduwar, major vid fortifikationen i
Kristianstad. 
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Brev till Zettervall från Scholander 8 januari 1862; KB.
Brev till Zettervall från Scholander 1 maj 1862; KB.
Brev till Zettervall från Scholander 17 juni 1862; KB.
Niels Laurits Höyen: »Forslag til en Plan for Lunds Domkirkes
Istandsättelse, 1862«, Skrifter II, 1874.
Höyens analys motsvarar dagens ståndpunkt: nedtoningen av
någon enskild kyrkas betydelse som förebild (Speyer), en vilja att
se förbindelser västerut (Flandern) och söderut (Lombardiet).
Om Zettervall kände till Höyens restaureringsprogram från 1862
redan innan han gjorde sitt första förslag, utan att ens
kommentera det, visar det på en anmärkningsvärd själv -
ständighet eller egensinnighet. Om Höyens program är feldaterat
och egentligen skrevs 1863, som program för Zettervalls andra
förslag, är det anmärkningsvärt att Höyen i texten inte ens
antyder att ett fullständigt restaureringsförslag redan hade gjorts.
Resan finns väl rapporterad i fyra dokument. Den fylligaste
beskrivningen, förd dag för dag, finns i Resedagboken; KB. En
samling teckningar med kommentarer och enstaka köpta bilder
finns i Skissalbum; HZA i KA. Byggnadsjournalen innehåller en
kort sammanfattning av resan och Något om mig sjelf innehåller
en reseberättelse med mer privata hågkomster. 
Han nämner särskilt planschverk sammanställda av Lübke,
Puttrick, Ungewitter, Rosengarten och Dubac.
Arnold Wolff: »Der Kölner Dom«, Kunst des 19. Jahrhunderts im
Rheinland, 1980.
Ernst Friedrich Zwirner (1802–1861): tysk arkitekt,
Dombaumeister i Köln. Richard Voigtel (1829–1902): tysk
arkitekt, Dombaumeister i Köln.
Resedagboken
Resedagboken.
Resedagboken.
Domen i Mainz hade påbörjats år 975. Efter bränder byggdes
långhus och östavslutning 1100–1137, under senare medeltid
murades nya valv, sidokapell och torn. Domen blev mycket
skadad och lagad under 1700-tal och tidigt 1800-tal. Restau -
reringen 1825–1845 tillförde bl.a. östkupolen. Kyrkan blev svårt
skadad under andra världskriget.
De yttre arbetena i Mainz kom igång först 1867.
Resedagboken. Dekormåleriet avlägsnades 1961.
Joseph Laske (1817–1863): tysk arkitekt och målare,
Dombaumeister i Mainz. Någon helhetsplan för renoveringen
fanns inte förrän Cuypers blev domkyrkoarkitekt 1870.
Nasarenerna var en tysk konstnärsgrupp, bildad i Rom på 1810-
talet, som ville återupprätta det religiösa freskomåleriet i Rafaels

Carl Georg Brunius: Nordens äldsta metropolitankyrka eller
historisk och arkitektonisk beskrifning öfver Lunds domkyrka, 1836;
Nordens äldsta metropolitankyrka eller historisk och arkitektonisk
beskrifning om Lunds domkyrka, omarbetad och mycket tillökad
upplaga, 1854.
Beteckningen götisk stil förekommer under Zettervalls tid, men
beteckningen romansk förekommer knappast under 1800-talet.
Begreppen romanskt och gotiskt innehåller i första hand 
kulturassociationer, romanskt till Italien och Södern, gotiskt till
 Tyskland och Norden.
Helgo Zettervall: Lunds domkyrkas byggnadsjournal; Lunds
domkyrkoarkiv. I det följande refererad till som
Byggnadsjournalen. Finns i en avskrift från 1956 om 71 sidor;
Lunds domkyrkoarkiv. För åren 1860–1868 består journalen av
direktcitat ur skrivelser, arbetsplaner, reserapporter och brev,
sammanställda och kommenterade i september 1869 (27 sidor).
Beskrivningen av arbetena 1868–1869 är skrivna vid ett tillfälle,
och är uppdelad på de olika byggåtgärderna (16 sidor). 
Arbetena hösten 1869 beskrivs fortlöpande dag för dag. Åren
1870–1872 består av månadsvisa rapporter. Åren 1873–1890
består av årsrapporter, där arbetena år 1879 beskrivs mest
ingående (12 sidor). Journalen avslutas med 5 sidor
sammanfattande rapporter skrivna 1893, 1895, 1899 och 1901 då
journalen avslutas när Zettervall avsäger sig
domkyrkoarkitektstjänsten. Byggnadsjournalen har 24
illustrationer.
Hallasten är dialekt för sandsten eller kalksten som lös fältsten. 
Cement är det ord Zettervall använder. Dagens termer är betong
respektive cementbruk. Materialfrågor och språkbruk behandlas i
kapitel 10. 
Utlåtandet av murmästarna P. E. Sörensen och N. J. Ohlsson,
daterat 6 juli 1861, finns i Byggnadsjournalen.
Byggnadsjournalen.
Brev till Zettervall från Scholander 12 januari 1863; KB.
Johan Louis Ussing: Nils Laurits Höyens Levnet med Bilag af
Breve, 1872. 
Johan Louis Ussing: Nils Laurits Höyens Levnet med Bilag af
Breve, 1872.
Byggnadsjournalen.
Brev från Domkyrkorådet till Kungl. Maj:t 21 februari 1862; RA.
Innehåller önskan att få tillkalla sakkunniga.
Brev från Zettervall till Gellerstedt 30 april 1862; KB.
Markeringen är Zettervalls. 
Brev till Zettervall från Scholander 29 mars 1862; KB.
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efterföljd. Medlemmar utöver Philipp Veit var Friederich
Overbeck, Peter von Cornelius och Wilhelm von Schadow. Se
Ingobert Jungnitz: Die Nazarener-Fresken im Mainzer Dom. Zum
100. Todestag von Philipp Veit, 1977. 
Resedagboken.
Domen i Worms är huvudsakligen byggd 1130–1180, med tillägg
under sent 1400-tal. En barockhuv över ett av mittornen tillkom
under 1700-talet. 
Resedagboken.
Resedagboken.
Maria Laach byggdes 1095–1170.
I Speyer byggdes en första dom, med plant trätak, 1024–1061.
Under tidigt 1100-tal valvslogs långhuset och ett nytt tvärskepp
byggdes, och under resten av medeltiden gjordes många tillägg.
Domen förföll till ruin 1679 men byggdes upp 1778 för att åter
förstöras i krig 1794. 
Heinrich Hübsch (1795–1863): tysk arkitekt, elev till klassicisten
Weinbrenner i Karlsruhe. Hübsch kom att ifrågasätta den
grekiska arkitekturens lämplighet för moderna behov. I skriften
In welchem Stil sollen wir bauen?, 1828, argumenterade han för
medeltidens byggsystem. Det var inte »spetsbågsstilen« utan
»rundbågsstilen« som han menade var tekniskt, praktiskt och
ekonomiskt rätt. Hübsch har en mycket stor produktion av
offentliga byggnader och kyrkor, bl.a. Trinkhalle i Baden-Baden,
1840 och kyrkan S:t Bulach i Ludwigshafen, 1862. 
Resedagboken.
Resedagboken.
Resedagboken.
Resedagboken.
Zettervall besökte: Münstern i Bonn; S:t Castor, S:t Florins och
Pfarrkirche i Koblenz; kyrkorna i Boppart och Lorch;
Augustinerkyrkan, S:t Ignatius, S:t Stephan med flera i Mainz.
Brunius antog att domkyrkans förste namngivne arkitekt under
1100-talet, Donatus, var från Italien. 
Resedagboken.
Resedagboken.
Resedagboken.
Resedagboken.
Resedagboken.
Zettervalls iakttagelser, inklusive uppfattningen att det inte finns
några entydiga samband, sammanfaller med dagens ståndpunkt.
Den tyske specialisten på romansk arkitektur, Kubach, som var
Dombaumeister i Speyer i trettio år, menar t.ex. att Lund som
helhet inget har med Speyer att göra. Se Hans Erich Kubach:

Romanesque Architecture, 1978, s. 103.
Ritningar, 14 blad laverade original 1862 och 1863: I plan, II
fasader mot öst och väst, III fasad mot söder, IV fasad mot norr,
V längdsektion, VI tvärsektion, VII detaljer tak och kupol, VIII 
detaljer torn, IX västra portiken, X detaljer orgelläktare, XI
detaljer muralmåleri, XII perspektiv från öster, XIII perspektiv
från väster, XIV interiörperspektiv; blad I–VIII och XI är
daterade 1862, blad IX–X och XII–XIV 1863; Lunds
domkyrkoarkiv. Beskrivningen till första restaureringsförslaget,
38 sidor, daterad 12 mars 1863, kallat »Project till Restauration af
Lund Domkyrka«; Lunds domkyrkoarkiv, finns även i avskrift
och i koncept; KB. I det följande refererad till som Project till
Restauration. Zettervall beräknade förslagets kostnad till 454 604
riksdaler. 
Project till Restauration.
I Project till Restauration hänvisar Zettervall till »norra tornets
förfallna strävpelare« men också till utformningen i Ottersberg
och S:t Martin i Worms. 
I Project till Restauration hänvisar Zettervall till Apostlakyrkan i
Köln, S:t Castor i Koblenz samt Andernach, Speyer, Laach m.fl. 
Zettervall bevarar van Dürens och Brunius motiv i alla sina
förslag, inklusive det utförda.
Project till Restauration. 
Korkvadraten är den måttenhet som upprepas åtta gånger i
Lunds domkyrka. Brunius ägnade möda åt tanken att kyrkans
hela måttschema fanns kodat i korkvadraten, se Bo Grandien:
Drömmen om medeltiden. Carl Georg Brunius som byggmästare
och idéförmedlare, Diss., 1974, s. 103. Zettervall uppmärksammar
också att kryptan är en miniatyr av hela kyrkan och det faktum
att dess »korkvadrat« har en åttkantig flack kupol.
Project till Restauration. Zettervall hänvisar till altarets placering i
Speyer, Mainz och Bamberg.
Project till Restauration. Zettervall argumenterar för denna
placering; den är en av kyrkans viktigaste inventarier, som inte
bör ställas åt sidan. Han visar också att denna placering finns
både i Braunschweig och i Storkyrkan i Stockholm.
Byggnadsjournalen.
Brev från Zettervall till Gellerstedt 13 juli 1863; KB.
Byggnadsjournalen.
Brev från Zettervall till Gellerstedt 23 september 1863; KB.
Zettervall skriver vidare om Höyen: »en sådan man hade Brunius
kunnat vara om högmodsdjävulen icke förfört gubben att bola
med Matronan architectura«.
Byggnadsjournalen.
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nämner Viollet-le-Duc. Det ska bara ske en gång till: när
Zettervall 1876 föreslår honom som sakkunnig vid bedömningen
av restaureringsförslaget för Uppsala domkyrka.
Gillad 24 april 1868.
Byggnadsjournalen.
Gillad 7 september 1868.
Byggnadsjournalen.
Byggnadsjournalen.
Byggnadsjournalen.
Ritningar, 3 blad 1868: del av norra fasaden, västfasad, planer;
gillade 29 april 1869; Lunds domkyrkoarkiv. 
Byggnadsjournalen.
Brev från Zettervall till Gellerstedt 19 september 1869; KB.
Byggnadsjournalen.
Bildhuggaren Johannes Fritiof Kjellberg (1836–1885) hade just
återvänt till Stockholm efter en mångårig stipendievistelse i Rom.
Han blev under 1870- och 1880-talen en av Sveriges ledande
skulptörer, professor vid Konstakademien och hovbildhuggare.
Till hans senare verk hör den femtio meter långa frisen »Järn -
hanteringens historia« på Jernkontorets hus vid Kungsträdgården
samt »Linnémonumentet« i Humlegården, båda i Stockholm. 
Så får t.ex. sliparna en löneförhöjning till 1,33 rdr i timmen, men
de är strax tillbaka till 1,17 då konjunkturen vänder.
Modellen finns i Lunds Domkyrkomuseum. Zettervall noterade
att modellarbetet gick långsamt eftersom modellsnickare saknats.
Ritningar, 2 blad; västfasaden daterad december 1871 och
aproberad 19 april 1872; ÖIÄA i RA.
Brev från Zettervall till Scholander 27 oktober 1872; KB.
Zettervall anställer ytterligare en ritare för detta arbete: Ollsson. 
Ritningar: takkonstruktionen littrerade E och F; Lunds
domkyrkoarkiv. 
Per Vilhelm Almqvist (1836–1911) var vid denna tid verksam i
Karlstad. Han blev senare professor i väg och vattenbyggnads -
konst vid Kungl. Tekniska högskolan, samt författade Lärobok i
grafostatik med tillämpningar på byggnadsstatik och
brobyggnadslära, I och II, 1882 och 1894, samt Föreläsningar i
brobyggnadslära, 1901. 
Brev från Zettervall till Almqvist 1875–1877; KB.
Ritningar, 9 blad; gillade 15 oktober 1876; ÖIÄA i RA. 
Byggnadsjournalen. Vid Oscar II:s besök i domkyrkan den 6 och 7
december 1876 var han inte ens bjuden. Som tack för sina insatser
fick Zettervall trotjänarnas Vasaorden och inte de unika
insatsernas Nordstjärneorden. Zettervall uttryckte sin harm t.o.m.
i den officiella byggnadsjournalen.

Ritningar, laverade original, 10 blad: 1 plan, 2 västfasad, 3
sydfasad, 4 norrfasad, 5 tvärsektioner, 6 längdgenomskärning, 7
västportalen, 8 detalj träundertak, 9 altaruppbyggnad, 10 detaljer
tornet; Lunds domkyrkoarkiv. Kostnadsförslaget var 580 305
riksdaler. 
Niels Laurits Höyen: »Forslag til en Plan for Lunds Domkirkes
Istandsättelse, 1862«, Skrifter II, 1874. 
Markeringen är Zettervalls. 
»Hans project lader igien denne erevordige Domkirke fremstaa
som en kunstnerisk Helhed, og vi anbefale det derfor enstemmigt
og varmt til at blive udført. Men i det vi anbefale det kunne vi
ikke andet end tilføie ønsker for, at der maa skienkes Kunstneren
de forødende Frihed til i Gennemførelsen af Enkeltheder at
opnaa den Fuldendelse, som hans Talent formaar.« Undertecknat
»Kiøbenhavn 6 Februar 1864«; KB. Brevet finns också som
avskrift i Byggnadsjournalen.
Yttrande av den 29 februari 1864, Lunds domkapitels arkiv.
Domkyrkorådets ordförande var Anton Sundberg, men det var
Brunius som författat det 44 sidor långa, mycket kritiska,
yttrandet.
Zettervall menar bland annat att kyrkan är så mycket ändrad, inte
minst under de senaste trettio åren, att en »historisk
restauration« är omöjlig. 
Inkom till Kungl. Maj:t 31 mars 1864; RA.
Inkom till Kungl. Maj:t 1 juli 1864; RA. Thomander hade, som ett
helt annat ärende, bett församlingen att uttala sig om hur fler
skulle kunna nå gudstjänsterna. Brunius kopplade samman
frågorna i ett betänkande till kyrkostämman, som utsåg en
kommitté som lät honom skriva till kungen.
Embetsmemorial 12 februari 1865; ÖIÄA i RA. Scholander hade
också förvissat sig om stöd från ämbetets övriga arkitekter. 
Yttrandet undertecknat av Sven Nilsson och Bror Emil
Hildebrand i april 1865.
Anders Åman, 1963, identifierar 46 polemiska tidningsartiklar
skrivna av Brunius åren 1862–1867, se Anders Åman: Helgo
Zettervalls domkyrkorestaureringar, Diss., 1963, 2015, s. 48.
Kyrkostämman tillsatte en kommitté där Brunius ingick. Han
författade petitionen som är daterad 15 oktober 1866.
Kungl. Maj:ts avslag daterat 21 maj 1867. 
Planen daterad 26 oktober 1867. 
Byggnadsjournalen.
Reseberättelsen Wår resa till Italien, 1868, är omväxlande skriven
av Zettervall och hans hustru Ida; KA.
Wår resa till Italien, 1868. Detta är första gången Zettervall
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Det var i praktiken en överflyttning av Hawermans Lägre
byggnadsskola från Konstakademien. Gellerstedt antog senare
tjänsten.
Något om mig sjelf, s. 126.
En tidningsartikel hade just höjt Brunius arbete till skyarna
samtidigt som Zettervall hade kritiserats hårt.
Brev från F. W. Scholander till C. G. Estlander, 18 april 1878,
tryckt i F. W. Scholander: F. W. Scholanders skrifter. 3. Bref till
vänner och lärjungar, red. John Böttiger, 1882. 
Efter ett antaget anbud av bleckslagaren C. P. Ahlgren i februari
1878.
Brev från Zettervall till Scholander 14 december 1878; KB.
Altaret är nu uppställt i Holmby kyrka.
John Börjeson (1835–1910): skulptör, stipendiat i Rom 1872–
1876, bodde därefter i Paris till 1879 då han återvände till
Stockholm. Från utlandet hade han skickat hem figurskulpturer
som vunnit stor genklang, som: Kägelspelarna, Sjöjungfrur,
Psyche samt Ynglingen med sköldpaddan. Han efterträdde 1886
Kjellberg som professor i figurteckning och modellering vid
Konstakademien och blev därefter Sveriges helt dominerande
skulptör med verk som stoderna över Geijer i Uppsala, Axel
Oxenstierna, Scheele och Nils Ericson i Stockholm och Karl X
Gustaf i Malmö. 
Byggnadsjournalen.
Enligt Reinharts system levererade av Kockums.
Levererat av Marcussen & Søn i Aabenraa. 
Svante Theodor Thulin (1837–1918): dekorationsmålare. Efter
resor och praktik i Tyskland, hos C. J. Falchrer i Leipzig och
A. W. Bilehotz, öppnade han först verkstad i Kristianstad och
sedan 1876 i Lund. Thulin hade samarbetat med Zettervall vid
Villa Thuna, Malmö rådhus, Kirurgiska lasarettet, Bräkne Hoby
kyrka, Zettervalls eget hus på Sandgatan, Quennerstedts villa,
Nosaby kyrka, Häckeberga slott, Bolinders hus och Österslövs
kyrka. Efter Lunds domkyrka kom de att samarbeta vid
Universitetshuset, Palæstra et Odeum, Rängs kyrka, Asks hus,
Allhelgonakyrkan, Matteus kyrka i Norrköping och Trelleborgs
kyrka. Se Kajsa Bjurklint: …med noggrannhet och omsorg. Svante
Thulins schablonmålningar i Lunds domkyrka 1880–1958, uppsats
i konstvetenskap, Lunds universitet, 1996.
Byggnadsjournalen.
Brev från Zettervall till Scholander 1 maj 1880; KB. Zettervall
refererar där Thulins uppfattningar. 
Mårten Eskil Winge (1825–1896): målare, professor vid
Konstakademien. Har bland annat målat Jesus kommer till byn,

Borrby kyrka, 1866. August Malmström (1829–1901): målare,
professor vid Konstakademien 1867–1894. Känd för sina
genrebilder och historiemåleri, ofta med fornnordiska motiv.
Gotthard Werner (1837–1903): målare av företrädesvis religiösa
motiv, vistades länge i Södern och konverterade till katolicismen.
Målningarna Vikingar som kommo från dopet, 1870, och
Ansgarius sändning, 1871, väckte stort uppseende. Werner
målade flera landskapsmotiv från Rom och Pompeji samt
altartavlor till svenska kyrkor. Järnets möte med guldet för
Bolinderska huset 1877–1878 är ett av hans huvudverk.
Scholander och Zettervall blev så förtjusta över resultatet att de
båda föreslog honom för målningen i Lunds domkyrkas absid. 
Brev från Zettervall till Scholander 21 april 1878; KB. Georg von
Rosen (1843–1923): målare, professor vid Konstakademien
1880–1908, som historiemålare ansåg von Rosen att stilen skulle 
ansluta sig till den epok motivet utspelade sig i, som i Erik XIV
och Karin Månsdotter, 1871. 
Scholander hade rönt stor uppskattning för sitt måleri i
Bolinderska huset i Stockholm.
Julius Kronberg (1859–1921): konstnär, till 1889 bosatt i Rom,
professor vid Konstakademien 1895–1899, främst historiemålare:
Jaktnymf och fauner, 1875, gav omedelbar framgång. Många
monumentaluppdrag, bl.a. för Stockholms slott. 
En skiss i liten skala och modellen med det utarbetade förslaget i
olja finns bevarade i Kronbergs ateljé på Skansen i Stockholm.
Absiden kom att stå omålad till 1925 då uppdraget gavs till den
danske konstnären Joakim Skovsgaard som hade målat absiden i
Viborgs domkyrka.
Bronsportarnas komposition med stafflibilder i ramverk hämtade
inspiration från de stora brons portarnas era, med
Baptisterieportarna i Florens som främsta exempel. Carl Johan
Dyfverman (1844–1892): bildhuggare. Bronsportarna var ett av
hans första arbeten efter vilket Zettervall snart introducerade
honom för fler: de figurativa utsmyckningarna av de Bolinderska
och Sörensenska husen i Stockholm 1877 och 1884; under 1880-
talet var Dyfverman flitigt anlitad både för figurativ utsmyckning
av fasader och trapphus samt för kyrkliga skulpturala arbeten.
Kring 1890 anlitar Zettervall honom för altaruppsatsen av trä i
Allhelgonakyrkan i Lund, predikstolsfigurerna i Matteuskyrkan i
Norrköping och slutligen för utformningen av den fyra meter
höga ängeln Mikael till Uppsala domkyrkas tak. 
Kyrkans yttre är i stort sett oförändrat idag. Sandstenen har
kompletterats och lagats och fogarna har kratsats fria från
kalkcementbruk.
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Skiss till fönster; Lunds domkyrkoarkiv.
Byggnadsjournalen.
Vid ombyggnaden 1954–1963, arkitekt Eiler Græbe, avlägsnades
allt dekorationsmåleri. Valvkapporna putsades vita, de putsade
ytorna över principalbågarna fick ny ytbeklädnad av sandsten. Ett
nytt golv av kalksten ersatte det gamla. Koret nymöblerades, ett
nytt altare byggdes och kyrkan fick ny belysning.
Något om mig sjelf, s. 130.
År 1878 hade 1 000 000 kr upparbetats. 
Byggnadsjournalen.
Något om mig sjelf, s. 130.
Vi ska senare se hur andra monuments individuella
förutsättningar ledde honom till andra programförklaringar inför
arbetena med dessa. 
Under den första halvan av 1900-talet ansåg man sig vara ganska
säker på stilsammanhangen, men senare tids forskning är åter
mycket försiktig. En bild av medeltiden har växt fram som just en
mängd parallellfenomen, där idémässig och teknisk utveckling
ibland kan ta snabba språng, samtidigt och på långa avstånd,
medan utvecklingen i geografiskt nära delar kan vara i det
närmaste stillastående i generationer. Zettervalls försiktigare och
vagare begrepp liknar mer dagens ståndpunkt än 1950-talets. Hur
man bedömt säkerheten i den historiska tolkningen är direkt
kopplat till de restaureringsståndpunkter vi kan möta: den
aningslöst omedvetna, den konstnärligt tolkande, den förment
vetenskapliga eller den skeptiskt konserverande.
Under 1890-talet ökade intresset för Lunds domkyrkas historia
och Zettervall bistår med upplysningar. Två brev i Zettervalls
samling finns bevarade med frågor om uppmätningsritningar
från den tyske arkitekten Friederich Seesselberg som förberedde
sitt stora illustrerade verk: »Die skandinavische Baukunst der
ersten nordisch-christlichen Jahrhunderte in ausgewählten
Beispielen bildlich vorgeführt. Hierzu gehörig das erläuternde
Textwerk«, Die früh-mittelalterliche Kunst der germanischen
Völker, 1897. Från Lauritz Weibull finns fyra brev i Zettervalls
samling från år 1900, med detaljerade frågor om fynd vid
rivningarna. Rönen inarbetades i Weibulls skrift: Studier i Lunds
domkyrkas historia, 1906. Tio år senare lät Weibull publicera hela
brevväxlingen i »Helgo Zettervall om Lunds domkyrkas historia.
En byggnadsbeskrivning i brev«, Historisk tidskrift för Skåneland,
1915–1916.
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220:  Våxtorps kyrka. Förslag till ombyggnad. Södra fasaden 1873. 



Detta kapitel beskriver Zettervalls ombyggnads -
uppdrag för  mindre landskyrkor. Dessa uppdrag
utfördes parallellt med de stora arbetena för Lunds

domkyrka. Så som landskyrkorna under medeltiden förhöll
sig till domkyrkan, så förhåller sig också deras ombygg nader
till domkyrkans. 

Efter en inledning om uppdragens förutsättningar och
kyrkornas historia beskrivs varje enskilt projekt: först
femton medeltidskyrkor och sedan tre nyare. Genomgången
avslutas med en sammanfattning.

Mellan åren 1861 och 1878 gjorde Zettervall ombygg -
 nadsförslag för arton mindre landskyrkor; femton blev
ombyggda efter hans ritningar. Alla utom två fanns i Skåne.
Det rörde sig nästan alltid om krav på utvidgning, inte
sällan önskades en fördubbling av antalet platser, i några
fall önskades dåliga klocktorn och spiror ersatta. Zettervall
mötte alltid krav på allmän upprustning, bättre ljus, bättre
sikt och bättre rumskomfort. De termer Zettervall själv an -
vände för dessa uppdrag var omväxlande restaurering,
istånd sättning, reparation, tillbyggnad, förändring och
utvidg ning. I denna framställning används begreppet om -
bygg nad som en samlande beteckning för alla dessa
åtgärder.

Under 1800-talet ökade Skåne sin befolkning från 260 000
till 630 000 invånare: ökningen skedde främst på lands -
bygden som en följd av jordbrukets nya metoder och
organisation. Kyrkorna blev ohjälpligt för små för de hastigt
växande församlingarna: det var inte många socknar som
kunde leva upp till den tidens praxis att två tredje  delar av
församlingens medlemmar skulle rym mas i kyrkan.1 Det
var trångt, men också fuktigt, kallt och dragigt – som
bygdens viktigaste offentliga byggnad var kyrkorna dåliga
föredömen. Dessa förhållanden, tillsam mans med den stora
sociala rörligheten och konkurrensen med frikyrkans
moderna lokaler, spred en oro för att kyrko  ordningen
kunde rasa samman. Mycket av det som kyrkans styrande
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Medeltida kyrkor

förslag  invigd anm.

Höör 1861 ---- Utvidgning (Ej ritn.)
Östra Strö 1862 1865 Utvidgning
Össjö 1862 1866 Torn
Hästveda 1863 1865 Utvidgning, torn och fönster
Norra Mellby 1865 ---- Utvidgning och torn
Sörby 1867 1876 Torn och fönster
Räng I 1869 ---- Utvidgning (Ej ritn.)
Vomb 1869 1871 Utvidgning, torn och fönster
Östra Vram 1870 1873 Reparation och rivning
Linderöd 1871 1873 Reparation och fönster (Ej ritn.)
Trelleborg 1872 1884 Utvidgning, torn och fasad
Sankt Olof 1872 1876 Torn och fönster
Våxtorp 1873 (1875) Utvidgning, fönster och torn
Räng II 1875 1881 Utvidgning, valv och trätak
Äsphult 1876 1880 Valv, torn och fönster
Färlöv 1878 1883 Utvidgning och fönster

Nyare kyrkor

förslag  invigd anm.

Borrby 1871 ---- Spira och fönster

Kristianstad 1875 1876 Förhall

Jäder 1875 1880 Spira



uppfattade som tidens onda kunde fokuseras på en av -
gränsad byggnads fråga, och pengar fanns.

Under 1800-talet hade biskoparna i Lunds stift – Reuter -
dahl, Thoman der och Flensburg – med olika argument
försökt driva fram förbättringar. Ivrigast av dem var kanske
Thomander, som metodiskt använde sockenvisitationerna
för att göra påpekanden och kräva att församlingarna
agerade.2

År 1860 fanns det 370 kyrkor i Lunds stift, av dessa var
328, eller nästan nio av tio, från medeltiden. Fram till 1840
kunde expansionsbehovet klaras genom utvidgningar av de
befintliga kyrkorna, men därefter satte nybyggandet igång
med kraft. Från medeltidens slut till 1840 hade bara totalt
femton nya kyrkor behövt byggas i Skåne, men enbart under
1840-talet byggdes tio, under 1850-talet tjugo och under
1860-talet trettiofem. Därefter byggdes ungefär tjugo nya
kyrkor per decennium hela 1800-talet ut. Parallellt med
detta nybyggande fortsatte man bygga till där det var möjligt.
Motsvarande siffror för tillbyggda kyrkor är: 1840-talet
femton, 1850-talet tjugosju, 1860-talet tjugoåtta, 1870-talet
tio, för att sedan klinga av, varefter om- och nybyg gandet
upphör helt.3 (221) Fram till 1860 hade Brunius fått nästan
hälften av alla ombyggnadsuppdrag. Under 1850-talet hade
en del uppdrag gått till de danska arkitekter som var
verksamma i Skåne, men efter Zettervalls ankomst blev det
naturligt att hänvisa till denne, dom kapitlets egen arkitekt.
Zettervalls främsta konkurrenter om byggnads uppdragen
var de byggmästare som också ritade.

Ett kyrkobyggnadsärende följde ett enhetligt mönster.
Vid biskopsvisitationerna, ungefär vart tredje år, påtalades
platsbrist och dåligt skick. Församlingen anmodades att
skynd samt lämna förslag till åtgärder. Ofta tog det sedan
lång tid innan församlingen beställde besiktning och rit -
nings förslag från någon byggkunnig. Förslaget behand lades
sedan på en sockenstämma, vilken skickade ritningen vidare
på den noga reglerade remissrunda som inbegrep läns -
styrelse, Överintendentsämbete och Kungl. Maj:t.4 Efter
godkännande kontaktade församlingen byggmästare för
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221:  Kyrkobyggande i Skåne under 1800-talet.



anbudsgivning. En måttlig ombyggnad klarades oftast under
en byggsäsong, men hela hanteringen tog oftast fyra à fem
år, enstaka gånger två, men ibland upp till tio år.

När Zettervall fick ett kyrkouppdrag var det alltid klart
utsagt om det rörde sig om nybyggnad eller ombyggnad,
och vilket antal platser som skulle uppnås. Vid om bygg -
nads projekten hade församlingen oftast en färdig uppfatt -
ning om hur det skulle ske och hur mycket det fick kosta.
Bara någon enstaka gång ger Zettervall andra svar än vad
beställaren förväntat sig. Församlingarnas önskemål var i
grunden praktiska och funktionella: mer plats, starkare
konstruktion och prydligare utseende. 

Kyrkornas historia

Med några få undantag var de kyrkor som Zettervall byggde
om medeltida. Kyrkornas tidiga byggnads- och ombyggnads -
historia följer i huvud  sak ett mönster som vi ska relatera
innan vi beskriver Zettervalls behandling av de enskilda
kyrkorna.

Den danska provinsen Skånes socknar och kyrkplatser
etablerades vid 1000-talets slut. Då byggdes också Nordens
första stenhus: först som kor till de äldsta träkyrkorna och
senare som kyrkor helt av sten. Det var en enkel murnings -
arkitektur med släta murar, små fönster och plana trätak,
sällan fanns socklar, lister eller omfattningar. 

Åren 1150 till ungefär 1230 innebar en våldsam kraft -
samling – nästan alla Skånes kyrkor grundlades under dessa
80 år. Byggnads tekni ken var enhetlig: gjutmurar av gråsten
som putsades. Enstaka kyrkor var sandstensklädda, någon
enstaka uppfördes av massiva sandstensmurar eller granit.
Ett fåtal kyrkor uppfördes av tegel, men då användes teglet
alltid som skal för gjutmuren, aldrig som massiv kon -
struktion.

För dessa mer än två hundra stenkyrkobyggen var förstås
domkyrkobygget i Lund helt avgörande. Det är möjligt att
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se samband mellan grupper av landskyrkor och Lunds
domkyrkas egna påverkanssfärer: Lombardiet, Westfalen,
Nordsjöområdet, Sydjylland och Nieder sachsen, likaväl som
från rent skånska byggnadshyttor. Kunnande, ideal och
ambition vid de stora byggnadsföretagen var en förut -
sättning också för de små, men många lokala mästare
hamnar i skärningspunkter där de kan vidareutveckla och
överträffa föregångarna. På samma sätt som Lunds dom -
kyrkas relation till de europeiska monumenten var mycket
komplex var landskyrkornas relationer till Lunds domkyrka
och till varandra mycket sammansatt vad avser disposition,
konstruktion och detaljbehandling.

Den typiska kyrkan från denna grundarperiod består av 
tre delar lagda på rad: ett kor med absid för prästerna, ett
långhus för folket och ett torn för bygden. Långhusets
rektangel hade proportioner kring gyllene snittets 5:8, men
ibland mellan 1:2 och 2:3. Breddmåttet var fem till sex
meter, någon enstaka gång upp till åtta meter. Sektionen var
kvadratisk med ett plant trätak och målade himmels bilder.
Den rikt sirade och bemålade dopfunten var rummets vikti -
gaste föremål och stod mitt i långhuset. Rummen fick ett
sparsamt ljus från två à tre fönster, smala som slitsar, högt
upp på väggen. Utöver många altarnischer hade rummen
ingen fast inredning. Dessa de första kyrko rummen var
 kubiskt fasta, dunkla och hade en rik ytdekoration.5 Mellan
långhuset och koret fanns ett skrank, ofta helt tätt och högt.
Torn ingick i grundidén, men byggdes sällan genast.

Två hundra år senare, mot 1300-talets slut men framför
allt under 1400-talet och 1500-talets början, pågick ett
intensivt valvslagande. Nästan alla de enkla »rektangel -
långhusen« fick då valv, alltid av tegel. Vanligtvis indelades
långhuset av gördelbågar i tre travéer och slogs med kryss-
eller stjärnvalv. De befintliga massiva murarna kunde oftast
klara de horisontalkrafter som de nya valven påförde, men
ibland måste strävpelare tillfogas på utsidan, och ibland var
rummen så breda att mittpelare måste sättas in. Nya större
fönster togs upp vid denna tid, anpassade till den indelning



206 Kyrkor

som valven givit. Istället för massiva jämnstarka murar
möter vi en arkitektur som koncentrerar byggnadens
kraftspel till stråk. Byggnaden blev en sammansättning av
upprepade rums delar, av fack. Detta var ett våldsamt arki -
tektoniskt tankebrott, både konstruktivt och rumsligt, mitt
i den period som ges samlingsrubriken medeltid. Det nya
systemet hade kring år 1500, nästan utan undantag, appli -
cerats på alla de gamla massivtänkta kyrkorna. Väggar och
valv bemålades med berättande bilder inom fält och in -
delningar som betonade den bärande strukturen. Efter
kyrkornas ombyggnad med valv blev rummen lägre än de
varit, och de stora, med valven samordnade fönstren, ger
en fullständigt ny ordning och rumskaraktär. 

Från den senare medeltiden och in på 1500-talet byggdes
de flesta tornen, ibland med höga smala spiror. Under denna
period adderades också ofta vapenhus och sakristia till lång -
huset.

Vid reformationen infördes fasta bänkar, predikstol,
orgel och en stor central altar uppsats. Dessa inrednings -
föremål av trä förändrade kyrkorummen i grunden: från
den tidigare ambulerande liturgin, som använde rummet
efter många olika mönster, fångades nu hela rummet, både
kor och långhus, i ett fast linjärt grepp. Detta är den största
förändringen i kyrkorummens historia. Målningarna kalka -
des över och detaljskalan flyttades ner till inredningen.

Under 1700-talets slut började kyrkorna bli för trånga för
de växande församlingarna. Kyrkorummen packades med
extra bänkar, fick läktare och ofta murgenombrott till torn -
rummen. Ett vanligt sätt att öka storleken var att bygga nya
flygelbyggnader till långhuset, så kallade nykyrkor, ibland
bara på ena sidan, ibland på båda. Ofta bröts murarna ner
för att ge plats åt nya stora rektangulära fönster. Nya och
ombyggda torn fick huvar. Genom om- och tillbyggnader
kunde kyrkans kapacitet fördubblas, ibland tredubblas, men
det gjordes nästan aldrig med något helhetsperspektiv –
förändringarna var funktionella men konstlösa.

Utvecklingen hade alltså ständigt ställt nya krav på kyr -
korna, krav som hade lösts med om- och tillbyggnader.

Kyrkorna var helt präglade av dessa omformningar och
tillägg. Från de ursprungligt anlagda dunkla rummen till
den sena medeltidens välvda, över reformationens prediko -
rum till 1700-talets krav på läsljus och överblick. Till detta
lades nu 1800-talets krav på utrymme, komfort och före -
döm lighet. Vid 1800-talets mitt var dock möjligheten att
interiört förtäta eller addera nya flyglar i de flesta fall uttömd.

I det följande ska vi se hur Zettervall löste dessa upp -
gifter i de enskilda fallen: hur han balanserade ursprung -
lighet, den långa historien, kyrkans individualitet, den egna
formviljan och de praktiska kraven. Projekten presenteras
här i den ordning de utfördes, först ombyggnader av femton
medeltida och sedan tre yngre kyrkor.

Höörs kyrka

Zettervalls allra första ombyggnadsuppdrag för en lands -
församling har inte kunnat återfinnas. Det var ett förslag
från 1861 för »utvidgning och iståndsättande« av medel -
tids kyrkan i Höör.6 Förslaget ansågs för dyrt och avstyrktes.7
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222:  Östra Strö kyrka. Plan, sektioner och fasad 1862.

Östra Strö kyrka

Kyrkan i Östra Strö var en liten enskeppig putsad gråstens -
kyrka från 1100-talet med ett smalt kor och absid. Den
valvslogs och bemålades invändigt under 1400-talet, torn
med ett tornrum anslöts till långhuset 1794 och ett litet
tvärskepp mot norr uppfördes under 1800-talets första år.8

Församlingen ville 1862 förstora kyrkan med utbyggnader
mot norr och söder, samt riva och ersätta koret invändigt.
Zettervall besiktigade på uppdrag av kyrkans patronus.9

Zettervall gör en ritning som visar utbyggnader mot norr
och söder i hela långhusets bredd, där delar av den befintliga
norrflygeln skulle ingå.10 (222) De nya delarna är tydligt
marke rade i rött. De nya flyglarna skulle muras av tegel och
ha enkla vinklade trätak. Gavlarnas portar och fönster var
förenade till ett parti. Det gamla långhuset skulle öppnas
mot nybyggnaderna genom tre nya bågvalv anslutna till
långhusets indelning i tre travéer: de gamla valven kunde
alltså på så vis bevaras. Denna lösning skulle ge ett samlat
kyrkorum också genom att altaret föreslogs flyttat in i lång -
huset från koret, och koret skulle bli sakristia. Genom detta
arrangemang behövde inte kor och absid rivas. Det gamla
rummets proportioner och längdriktning kunde fortfarande
avläsas. 

Zettervalls motivering för att bevara valv och kor är
intressant, han skrev: »icke därföre att den gamla kyrkan är
av någon synnerligen arkitektonisk betydelse, men därföre
att den med sitt kor och sina gamla valv ändock är en ganska
intressant kvarleva från medeltiden, som bör så vitt möjligt
är hållas i helgd«.11

Kyrkan byggdes om 1865, men med några avgörande
avsteg från ritningen: murgenombrottet gjordes i lång husets
hela längd utan pelarstöd, vilket betydde att de gamla
valven måste rivas. Ett nytt flackt valv slogs istället över hela
långhuset. Flyglarna försågs med trätunnvalv. Koret, med
sitt valv, sparades dock som sakristia. Zettervall uppmärk -
sammade senare utförandet och klagade på den bristande
troheten mot den godkända ritningen.12
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Össjö kyrka

Församlingen i Össjö ville till sin kyrka ha ett högre torn
för kyrkklockorna. Kyrkan byggdes under sent 1100-tal.
Tornet i kyrkans hela bredd byggdes på 1400-talet, men
med en höjd obetydligt över långhusets.13

Zettervall föreslog 1862 en påmurning av det gamla
tornet med sju meter och en ny spira.14 (223) De nymurade
delarna, där klockorna skulle placeras, gav han rundbågiga
ljud luckor och djupa blinderingar. Tornets nedre befintliga
del gav han en tunn relief i anslutande former, medan den
befintliga strävpelaren bibehölls. Dekoren var en fri tolk -
ning av former ur domkyrkans värld – vi känner igen teman
från studieresan. Tornet byggdes 1866 av murmäs taren J.
Hallberg från Ängelholm ungefär efter Zettervalls ritning.
(224) Ritningen visar att Zettervall ville att hela tornet,
gammal och ny del, skulle uppfattas som en enhet. Den av
bygg mästaren införda gesimsen, som bryter lisenerna, och
den ändrade fönsterplaceringen motverkar dock Zettervalls
avsikt.15

223:  Össjö kyrka. Västfasad 1862. 

224:  Össjö kyrka efter ombyggnad.
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225:  Hästveda kyrka. Plan, sektion och fasader 1863.

226:  Hästveda kyrka efter ombyggnad. Fotografi före 1896.

Hästveda kyrka

Kyrkan i Hästveda hade långhus, smalt kor och absid från
1100-talet. Den valvslogs på 1500-talet, då troligen även det
breda västtornet byggdes. Den övre delen av tornet togs ner
på 1600-talet efter ett ras. Församlingen beställde ett förslag
till utvidgning.16

Zettervalls ritning från 1863 visar en förlängning av
kyrkan väster om tornet, tornets nedre del skulle öppnas
både mot nybygget och mot det befintliga kyrkorummet
genom valvslagna murgenombrott.17 (225) Rummet under
tornet, dit den nya entrén förlades, skulle få valv medan
nybygget skulle få ett plant trätak och en stor läktare. Vidare
skulle hela kyrkan få nya rundbågiga fönster och det tvär -
ställda tornet återuppbyggas med rundbågiga ljudluckor. De
nybyggda delarna, torn och västparti, skulle förses med
trapp gavlar. Förslaget innebar nästan en tredubbling av
antalet platser, men till priset av ett mycket långsträckt guds -
tjänstrum.

Zettervalls förslag antogs och byggdes 1865. (226)
Kyrkan blev mycket ljus och fick, med de enhetligt formade
fönstren och trappgavlarna på de nya delarna, ett sam -
 manhållet yttre.18 Ritningarna tycks ha följts noga, men
Zettervall uttalar vid besiktningen dock sitt missnöje med
hur byggmästaren utfört tornet och kritiserar entreprenad -
auktionen som system.19
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Norra Mellby kyrka

Församlingen önskade utvidga sin kyrka med fler platser.
Norra Mellby medeltidskyrka hade långhus, kor och absid,
men saknade torn. Långhuset var valvslaget med höga spets -
bågiga valv över mittpelare, bara den västra travén hade valv
över hela kyrkans bredd.20 Det var kyrkans patronus som
beställde ritningar av Zettervall 1865.21

Zettervall föreslog en tillbyggnad av nykyrkotyp, enbart
mot norr, också denna med mittpelare som fortsatte lång -
husets valvsystem.22 (227) I vinkeln mellan den gamla
kyrkan mot öster och tillbyggnaden placerade han ett lågt
torn som samlade kompositionen. Tornets botten våning
inne höll vapenhus och entré. Norra Mellby är Zettervalls
enda ombyggnadsförslag med asymmetri. Detaljeringen är
åter hållen och perspektivet antyder fasadmurar av natur -
sten. (228) Om bygg  nadsförslaget var fritt och pitto reskt
komponerat. I det inre sparade Zettervall inte bara de
skymmande mittpelarna, utan använde till och med syste -
met i nybygg naden, vilket band samman delarna till en
rumslighet med förtätad atmosfär. Tillbyggnaden skulle ha
ökat antalet platser från 564 till 840, förutsatt att smala
träläktare byggdes. Zettervall ville dock helst slopa dessa. 

Förslaget var mycket vackert presenterat på sex blad som
också, vilket var ovanligt, innehöll detaljritningar, bland
annat för den konventionellt konstruerade spiran. (229)
Ritningarna skulle godkännas av patronus som också skulle
betala ombyggnaden, men stridigheter om ansvars för -
hållanden och kostnader hindrade ett genomförande.23

227:  Norra Mellby kyrka. Plan 1865.

228: Norra Mellby kyrka. Perspektiv 1865.
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229:  Norra Mellby kyrka. Tornspirans detaljer 1865.
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230:  Sörby kyrka. Plan, sektion och fasader 1867.

Sörby kyrka

Församlingen ville ha fler platser och ett torn för kyrk -
klockorna. Sörby kyrka, byggd på 1200-talet av tegel, hade
långhus med ett smalare kor, stjärnvalv med låga anfanger
slogs på 1400-talet. Under 1500-talet förlängdes kyrkan åt
väster i hela långhusets bredd med ett valvslaget rum,
troligen tänkt som bas för ett torn som aldrig byggdes. Då
togs också nya raka fönster upp i hela kyrkan. Det medel -
tida vapenhuset revs redan 1834, samtidigt som absiden
inreddes till sakristia.24

Zettervall föreslog i sin ritning från 1867 ett nytt brett
västtorn med ett rum som förlängning av långhuset.25 (230)
Det nya rummet skulle valvslås och helt upptas av en orgel -
läktare. Det nya tvärställda tornet skulle ge kyrkan en
västfront med port och tre spetsbågiga ljudluckor på rad.
Tornet hade trappgavlar, ett motiv som nu Zettervall före -
slog för långhus och kor. De raka 1500-talsfönstren skulle
ersättas av parvis kopplade spetsbågiga. Båda dessa åtgärder
syftade till att hålla samman det yttre inom de nya
proportionerna. Ritningarna innehöll också förslag till en
ny bänkinredning. 

Först tio år senare, 1876, byggdes kyrkan om – ungefär
efter ritningarna. (231, 232) Zettervall hade markerat
tornets massiva breddverkan med tre tätt placerade
öppningar mot väst, medan sydfasaden hade en stor
öppning – istället byggdes två fönster mot väst av samma
format som mot övriga sidor. Vid utförandet ändrades inte
långhusets befintliga raka fönster – byggmästaren lät istället
måla bågformer direkt på putsen. Vid avsyningen krävdes
ändring, som dock inte verkställdes.26

Zettervalls tätare fönsterplacering skulle ha tänjt ut
byggnadens skala och givit kompositionen mer spänning.
Bänkinredningen byggdes dock efter Zettervalls ritning.27

231:  Sörby kyrka efter ombyggnad.
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232:  Sörby kyrka efter ombyggnad.
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234:  Vombs kyrka. Plan 1869.

233:  Vombs kyrka. Sektion 1869. 

235:  Vombs kyrka. Perspektiv 1869.

Vombs kyrka

Församlingen önskade fler platser, en sakristia och ett torn
till sin kyrka. Vombs kyrka hade byggts av tegel i mitten av
1200-talet med långhus och ett smalt kor. Kyrkan blev
senare utbyggd mot norr och valvslagen.28

Zettervalls ritningar från 1869 visar en genomgripande
om- och tillbyggnad.29 (233, 234) Zettervall föreslog rivning
av det gamla koret för att kunna förlänga det befintliga lång -
huset med en travé, öster därom skulle ett nytt kor med
absid byggas. Till det gamla långhuset skulle läggas två
korta korsarmar och ett nytt tvärställt torn mot väster. De
nya delarna hade rundbågiga fönster och sådana skulle
också tas upp i det gamla långhuset. De nya delarna – det
förlängda långhuset, korsarmarna och koret – skulle få nya
valv av samma form och med samma låga anfang som det
gamla långhusets befintliga. Zettervall föreslog trappgavlar
på både nya och gamla delar, en enhetlig rundbågsfris och
ett nytt skiffertak. Projektet strävade efter att föra samman
alla delar till en helhet, något Zettervall ovanligt nog redo -
visade i ett perspektiv. (235)

Bygget gick raskt och kyrkan kunde invigas 1871.
Ritningarna följdes noggrant, vilket troligen kan förklaras
av att kyrkans patronus bidrog till kostnaden.30 Ombygg -
naden gav ett enhetligt yttre och ett välproportionerat
kyrkorum. (236, 237, 238) De stora och lågt satta fönstren
gav kyrko rummet ett flödande ljus. Tillbyggnaden var
dubbelt så stor som den ursprungliga delen, men det var
ändå den senare som gett mått, valvform och detaljer för de
nya delarna. Kyrkan försågs med en grov spritputs.31

Under medeltiden var det inte ovanligt att förse ett
befintligt kyrkorum med ett nytt ljust kor; att då också låta
det nya prägla även de äldre delarna var heller inte ovanligt.
I Vomb ser vi motsatsen: de gamla delarna togs till utgångs -
punkt för de nyas form. 
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236:  Vombs kyrka efter ombyggnad. Fotografi före 1896. 237:  Vombs kyrka efter ombyggnad.

238:  Vombs kyrka efter ombyggnad.
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Östra Vrams kyrka

Kyrkan i Östra Vram hade långhus, smalare kor, absid samt
ett tvärställt torn.32 Det rådde ingen platsbrist, men kyrkan
var i dåligt skick. Församlingen ville ha sin kyrka restau -
rerad och vände sig 1870 till Zettervall. 

Efter besiktningen lämnade han inga ritningar, bara ett
åtgärdsprogram i tio punkter.33 Zettervall föreslog följande:
rivning av vapenhuset, nytt fönster i koret mot norr, nya
större rundbågiga fönster med nya omfattningar i lång -
huset, dörren i norra långhusväggen ombyggd till fönster,
ny sakristia bakom altaret samt dörr till denna i absiden.
Zettervall skrev också att det befintliga så kallade munk -
teglet på taket »som i antikvariskt hänseende har ett visst
värde« borde återanvändas och kompletteras. Vidare skrev
han: »Vid dessa reparationers företagande iakttages den
yttersta försiktighet med kyrkans ytterst intressanta inred -
ning, så att varken predikstol, altare, skåp, bildverk eller
bänkar, till snideri eller målning på något sätt bli ska -
dade.«34

Åtgärderna utfördes i förenklad form 1873, fönstren fick
inga omfattningar, men inredningen rördes inte.35 (239)

239:  Östra Vrams kyrka. Fotografi 1904.
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241:  Linderöds kyrka.

240:  Linderöds kyrka före 1896.

Linderöds kyrka

Linderöds kyrka var för liten och »i mycket bristfälligt
skick«.36 Kyrkan från medeltiden hade ett långhus välvt i
två travéer, ett smalare välvt kor och en absid. En torn bygg -
nad i långhusets bredd hade byggts senare och var obetydligt
högre än långhuset.37

Församlingen hade undersökt möjligheten att bygga
nytt, men avskrivit det av kostnadsskäl. Zettervalls om bygg -
nadsförslag, två ritningsblad från 1871, har inte påträffats
och vi vet inte i vilken utsträckning den ombygg nad som
genomfördes 1873 följde dessa.38 Vid ombygg naden revs ett
vapenhus och hela kyrkan fick nya rund bågiga fönster, nya
bänkar, ny sakristia bakom altaret i absiden samt möjligen
en ny läktare. Eventuellt gjordes vid detta tillfälle också det
genombrott mot tornrummet som väsentligt utökade anta -
let platser. Vad gäller tornets avslutande murstycke vet vi
inte om det tillhörde Zettervalls förslag.39 (240, 241)
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243:  Trelleborgs kyrka. Södra fasaden före ombyggnad. 
Fotografi kring 1880.

242:  Trelleborgs kyrka före ombyggnad. Uppmätning av C. G. Brunius.

Trelleborgs kyrka

Kyrkan i Trelleborg, S:t Nicolai, var Zettervalls mest genom -
gripande ombyggnad av en mindre medeltidskyrka. Kyrkan
var i dåligt tekniskt skick, dessutom för liten för den stora
staden. Vi ska följa förloppet genom att beskriva kyr kans
tillstånd före ombyggnaden, Zetter valls uppdrag 1872, hans
förslag, ombyggnaden och resultatet. Det äldre till stån det
är i Trelleborg ovanligt väl dokumenterat, med både upp -
mät ningar och fotografier. Planritningen och fotografiet
från söder visar kyrkan med alla sina tillbygg nader som den
såg ut kring 1870.

Trelleborgs kyrka, med långhus och smalare kor, byggdes
kring 1250 av tegel. (242, 243, 244, 245) Hela kyrkan valv -
slogs på 1300-talet, när också vapenhuset byggdes. Tornet
byggdes på 1600-talet. Då togs också alla de höga raka
fönstren upp och kyrkan putsades delvis vit. Under 1400-
talet, eller något tidigare, hade en rad sidokapell uppförts
längs hela norra sidan, samt en sakristia mot koret. Interi -
ören visar långhuset, som var möblerat med fasta bänk -
kvarter och lösa bän kar i gångarna. Långhus valven spände
över tio meter. Till inredningen hörde en rad kor stolar från
medeltiden samt altaruppsats och predikstol i färgrik
barock.40

Den ursprungligen enskeppiga kyrkan hade alltså,
genom tillbyggnader, fått en hel kapellrad mot norr. För -
samlingen önskade lösa platsbristen med ett nytt skepp mot
söder och bad Zettervall lämna förslag. Efter att ha låtit
mäta upp kyrkan lämnade Zettervall 1872 sitt förslag i fem
blad.41 Förslaget innebar en fullständig omgestaltning av
hela kyrkan. Zettervall följde dock inte församlingens idé –
en tillbyggnad med ett nytt sidoskepp skulle ha gjort mitt -
skeppet helt fönsterlöst och givit dålig sikt. 

Förslagsritningarna redovisar inte tydligt Zettervalls
föreslagna för änd ringar, men genom att jämföra med upp -
mät nings ritningen framgår det omfattande arbetet.
Zettervall föreslog rivning av kapelltillbyggnader och kor.
Till det befintliga långhuset skulle istället ett nytt tvärskepp
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244: Trelleborgs kyrka. Norra fasaden före ombyggnad. 
Fotografi kring 1880.

245:  Trelleborgs kyrka före ombyggnad. Långhuset mot koret.
Fotografi kring 1880.

och kor ansluta. (249) Det nya tvärskeppet utgick från
långhusets mått och det nya koret hade samma mått som
det gamla för att kunna ge plats åt de medeltida korstolarna.
Koret avslutades med en låg absid formad sakristia samt, i
vinkeln mellan långhus och kor, ett gravkor och ett värme -
apparatsrum. Tornet skulle bibehållas och justeras men
höjas och förses med trappgavlar. Långhusets valv, som
rätades upp, skulle bli modell för de nya delarnas valv. (246,
247, 248) Vi känner igen principen från Vombs kyrka, men
här är alla mått större. Ritningarna visade också ny bänk -
inredning och ett nytt lågt altare under ett dramatiskt stort
nytt korfönster. Tillbyggnaderna av Trelleborgs kyrka är
Zettervalls största – antalet platser skulle nästan tredubblas,
till 1 100.

Församlingen biföll enhälligt förslaget, och ritningarna
stadfästes snabbt 1872, men sedan dröjde det till 1881 innan
byggnadsarbetena satte igång.42 Församlingen hade inte
sökt tillstånd för rivningarna hos riksantikvarien, som
krävde byggstopp tills saken blev utredd.43 Senare godkände
Kungl. Maj:t fortsatt arbete, men ställde krav på doku men -
tation. En förhållandevis noggrann fotografering genom -
fördes både före och under rivningsarbetena – det är en av
de första gångerna detta sker. (250, 251)

Byggmästare Hans Helgesson i Trelleborg utsågs till
entreprenör, med anbudet 50 000 kr. Byggnadsarbetena på -
gick från 1881 till 1883. Då hade Zettervall lämnat Lund
men samarbetet gick ändå bra. Zettervall, och hans man på
plats i Skåne, Henrik Sjöström, rådfrågades under hela bygg -
tiden och de båda gjorde många detaljritningar. En arbets -
ritning för valvslagningen, benämnd »Kors-strålarnas båg -
former i de olika hvalfven«, är ovanligt nog bevarad. (252)

Resultatet var en kyrka med helt ny gestalt och med
många delar som var rena nyskapelser. Alla delar samver -
kade till en helhet där Zettervall eftersträvat täthet och
överlagring av motiv. Trappgavlarna kan vi se som ekon av
former från de rivna kapellen. Formerna är – renodlade och
systematiserade – gjorda till tema för hela byggnaden. (253)

Det stora korfönstret hade en skala som om det tillhörde
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247:  Trelleborgs kyrka. Fasad mot öster 1872.

246:  Trelleborgs kyrka. Tvärsektion 1872.
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249:  Trelleborgs kyrka. Plan 1872. 

248:  Trelleborgs kyrka. Längdsektion 1872.

en annan och större byggnad. (254) Sådana uttänjda skalför -
hållanden och dramatiska proportioner möter vi också i
Zettervalls nybyggnadsprojekt. Inom den strikta symmetrin
hade han också infogat envåniga volymer: i vinklarna mellan
kor och tvärhus samt den absidformade sakristian. De är
mycket låga för att inte skymma ljuset. Dessa volymer anslöt
till huvud ordningen på ett sätt som inte dolde att de var
adderade i efterhand, vilket är typiskt för Zettervalls kom -
positionssätt. 

Kyrkan hade ursprungligen synligt tegel i fasad, men den
hade kalkats vit under 1600-talet för att ge enhetlighet åt alla
tillbyggnader. Zettervall tog ner puts, frilade det gamla tegel -
murverket och uppförde alla nya delar av tegel. För att vinna
enhetlighet mellan nytt och gammalt lät han klä även de
äldre murarna utvändigt med ett skal av nytt klarrött tegel. 

Det stora breddmåttet, tillsammans med de ovanligt höga
gördelbågarna, gav rummet en starkt samlande verkan med
valvkappor spänstiga som spända segel. (256) Rummet
hade ett markerat motljus från det stora östfönstret över det
av Zettervall ritade nya altaret.44 De medeltida korstolarna
återuppsattes på sin gamla plats, men den övriga bänkin -
red ningen utfördes efter Zettervalls ritningar. Barock -
predikstolen flyttades, i något ombyggd form, till norra
sidan med ingång genom korpelaren. Kyrkan var invändigt
putsad och dekormålades 1894, tio år efter invigningen, av
Svante Thulin och Otto Hultberg. Murarna målades med
tegelmönster i en varmt röd ton med band av gult och svart.
(255) Vi kan vara ganska säkra på att Zettervall helst sett
verkligt tegel. Zettervall såg imitationsmåleriet som en
marke ring av en vilja.45 Valvkapporna målades i ockragult
med ett stjärnmönster i blått. Valvbågar och fönsternischer
scha blon  målades med ett romanskt mönster i klara färger.
Kyrkorummet hade en varm ton till vilken också de guld -
glänsande lågt hängande ljuskronorna och vägg kande -
labrarna samverkade. 
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251:  Trelleborgs kyrka under ombyggnad. Långhuset mot öster 1881. 

252:  Trelleborgs kyrka. Arbetsritning för valvslagningen 1881. 

250:  Trelleborgs kyrka under ombyggnad. Södra fasaden 1881.
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253:  Trelleborgs kyrka efter ombyggnad. Fotografi före 1896.

254:  Trelleborgs kyrka.
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255:  Trelleborgs kyrka efter ombygnad. Fönster.

256:  Trelleborgs kyrka mot koret efter ombyggnad. Fotografi före 1896.
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258:  S:t Olofs kyrka efter ombyggnad. Östra fasaden.

S:t Olofs kyrka

S:t Olofs kyrka var tillräckligt stor, men församlingen
önskade ett nytt klocktorn som skulle synas från byn S:t
Olof, samt fönster som bättre passade till kyrkan. Kyrkan
hade anlagts på 1200-talet med långhus och ett smalt kor.
Under 1400-talet byggdes ett nytt brett långhus, slaget med
sex stjärnvalv över två mittpelare, och de två rummen kom
att fungera var för sig. Under 1600-talet hade vapenhus
byggts till mot norr och söder. Det var troligen också då
som de stora rakslutna fönstren tillkom. Det norra vapen -
huset revs 1830 och med ett stort valvgenombrott förenades
långhus och kor för första gången. S:t Olofs kyrka var en av
de få som aldrig fick något västtorn utan hade kvar sin rikt
blinderingsmurade västfasad.46

I ritningarna från 1872 visade Zettervall inget nytt
klocktorn.47 (257) Istället föreslog han att klockorna skulle
placeras i en påbyggnad av det befintliga södra vapenhuset.
Vapen huset skulle förses med en ny hög trappgavel med en
spets  bågig ljudlucka. Zettervall föreslog också att hela
kyrkan skulle få detta trappgavelmotiv och nya spetsbågiga
 fönster. 

Kyrkan vände sin östra sida mot byn, men ingången var
på vedertaget vis mot väst. Genom att accentuera vapen -
huset blev den nya entrén tydlig, samtidigt som byggnaden
fick en livfull silhuett mot byn. Kyrkan byggdes om eer
ritningarna och var klar 1876. (258, 259) Zettervalls nya
gavel tar inte upp de former som anges av den medeltida
väst fasaden – hans tillägg är en egen tolkning av blin -
derings  temat. 

Före ombyggnaden bestod kyrkan av tre sadeltaks -
volymer i olika storlek på rad. Zettervalls trappgavlar och
förtätning över vapenhuset fångade volymerna till en mer
samlad bild som minskade uppradningseffekten.

257:  S:t Olofs kyrka. Fasad och plan 1872.

259:  S:t Olofs kyrka efter ombyggnad. Västra fasaden.
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260:  Våxtorps kyrka.

Våxtorps kyrka

Församlingen i Våxtorp önskade 1873 fler platser och en
upprustning av sin kyrka.48 Våxtorps kyrka från 1200-talet
hade ett långhus, möjligen valvslaget redan från början, 
ett kor nästan i långhusets bredd samt ett lågt torn som 
var en direkt förlängning långhuset. Ett gravkor hade byggts
till mot norr 1570 och ett vapenhus mot söder 1710, då
också gravkoret byggdes om till sakristia och nya raka
fönster togs upp. En hög tornspira hade byggts 1692.49

Zettervalls ritningar visar de gamla flygeltillbygg na -
derna rivna och ersatta med nya större.50 (220, 261)
Nybyggena skulle ansluta till långhuset med stora valv -
slagna öppningar. En ny sakristia skulle byggas mot öster,
tornet skulle muras på och få ett tvärställt sadeltak och en
liten förstuga. Förslaget visade nya rundbågiga fönster och
nymurade trappgavlar på uppspringande murar samt
dekorativa blinderingar på de nybyggda delarna, kor och
torn.

Bara delar av Zettervalls förslag utfördes, och i en
förenklad form. Några arbeten genomfördes 1875, medan
andra, bland annat tornet, inte byggdes om förrän 1885, efter
en brand. Sakristian byggdes i öster, tornet byggdes på och
den lilla förstugan mot väster uppfördes. (260) Några nya
korsarmar byggdes dock inte. Gravkoret mot norr revs och
det befintliga lilla vapenhuset byggdes om för bänkplatser
och öppnades mot långhuset. Nya bänkar och läktare
byggdes möjligen efter Zettervalls förslag.51

261:  Våxtorps kyrka. Plan 1873.
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263:  Rängs kyrka kring 1845. Rekonstruerad plan efter Brunius
beskrivning. 

262:  Rängs kyrka före ombyggnad. Okänd konstnär.

264:  Rängs kyrka. Vy från koret 1879. Okänd konstnär.

Rängs kyrka

Platsbrist, skymmande pelare, fukt och mögelskador gjorde
att kyrkoherdarna tog initiativ till ombyggnad av Rängs
kyrka, först 1869 och sedan 1875. Zettervall tillfrågades
båda gångerna men hans angreppssätt var helt olika. 

Rängs långhus och kor var från mitten av 1100-talet.
Under 1400-talet valvslogs långhuset och då tillkom också
de yttre strävbågarna, tornet, den vinklade absiden, trapp -
gavlar och dekorformer. Under 1600-talet byggdes vapen -
hus mot norr och söder, varav det södra revs kring 1840.
Interiörteckningen är gjord från koret mot långhuset. (264)
Långhuset var så brett att välvningen hade krävt tre mitt -
pelare. Bänkar och övrig inredning är från 1600-talet.52

(262, 263)
Zettervall gjorde ett första förslag 1869. De två ritnings -

bladen har inte återfunnits men avsåg en tillbyggnad av två
korsflyglar; vi vet inte hur detta förslag löste förbindelsen
med långhuset och dess pelare. Församlingen tyckte att det
skulle bli för dyrt så inget gjordes åt saken. Först 1875, efter
kritiska biskopsvisitationer, vände sig kyrkoherden till
Zettervall och bad honom lämna ett nytt förslag.53 Förslaget
från 1875 var enkelt men genomgripande. (265, 266, 267)
Zettervall hade nu övergivit idén att addera korsarmar
istället föreslog han en förlängning av långhuset på det
gamla korets plats. Absiden, med den karaktäristiskt
vinklade trappgaveln, det gamla långhuset och tornet bi -
behölls. Men koret och långhusets valv med dess pelare
skulle rivas och ersättas med ett brant treledat trätak. Med
valven borta kunde också de yttre sträv bågarna rivas och
med dem vapenhuset. Hela kyrkan skulle förses med nya
höga spetsbågiga fönster och trappmotivet från den gamla
långhusgaveln skulle återuppföras på den nya gaveln.
Ombyggnaden utfördes 1880–1881 av bygg mäs tare Thun,
helt enligt Zettervalls ritningar.

Kyrkan fick ett enhetligt och konventionellt yttre: den
rikedom av tillfälligheter som attraherat de konstnärer som
gjort teckningarna ovan var borta, så också vege tationen
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265:  Rängs kyrka. Plan 1875.

närmast kyrkan. (268) I det inre mötte vi ett helt nytt rum:
kyrkan var omvandlad till en modern predikokyrka som
varken till funktion eller form skilde sig från en nybyggnad.
Den nya höga takresningen gav ett samlat, välproportio -
nerat och överblickbart rum. (269, 271) Alla inventarier är
nya och enligt Zettervalls ritningar: altare med fond,
predikstol och bänkinredning samt senare också orgelfasad.
(272) Kyrkans gamla inredning sändes till museum.
Interiören dekormå lades av Svante Thulin med, för en
lantkyrka, mycket rik utformning. (270) Valvkappornas
måleri och träinredningens boasering, bemålning och
förgyllning hade en gnistrande lyster. Rängs kyrka var den
enda ombyggda lantkyrka för vilken Zettervall fått utföra
ett fullständigt gestaltnings program.54

I Räng hade ett, som Zettervall kallar det, monumentalt
byggnadssätt med valv ersatts med ett icke-monumentalt
med ett billigare trätak som dock kompenserats med ett rikt
måleri. Uppgiften att fördubbla antalet sittplatser och göra
så att alla såg och hörde prästen gav ett kyrkorum där
nästan inget fanns kvar av den ursprungliga karak tären.
Zettervall hade med åren höjt ambitionen att tillfredsställa
funktionen.

267:  Rängs kyrka. Tvärsektion 1875.

266:  Rängs kyrka. Södra fasaden 1875.
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270:  Rängs kyrka. Svante Thulins dekormåleri i absiden.

268:  Rängs kyrka.

269:  Rängs kyrka mot koret.

271:  Rängs kyrka mot väster.
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272:  Rängs kyrka. Predikstol.
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Äsphults kyrka

Kyrkan var för liten och i dåligt skick. Genom sin kyrko -
herde vände sig församlingen till Zettervall och ville ha ett
förslag till ombyggnad. 

Kyrkan i Äsphult byggdes på 1100-talet med långhus,
kor och absid; den hade plant trätak och fyra små högt
sittande fönster. Under 1400-talet valvslogs långhuset över
mittpelare och nya fönster togs upp. År 1650 byggdes det
breda västtornet vars nedre del förenades med kyrko -
rummet. Ett vapenhus mot söder hade rivits redan 1851.55

Zettervall lämnade sitt förslag 1876.56 (273, 274, 275)
Det åtta meter breda långhusets valv och pelare skulle
ersättas av nya kryssvalv med smala gördelbågar. Hela
kyrkan skulle förses med nya större fönster i järnspröjs och
få en ny bänkin redning. Det gamla altaret skulle få en ny
placering. Tornet skulle byggas på med trappgavlar på alla
sidor.

Förslaget antogs och arbetena utfördes enligt ritning -
arna av murmästare Nilsson och var avslutade 1880.57 Till
syneman utsågs byggmästare Holmgren i Kristianstad – en
byggmästare som vunnit Zetter valls förtroende vid byggan -
det av Nosaby nya kyrka något år tidigare. 

Äsphults kyrka ligger högt och fritt i en almdunge. Det
breda kraftfulla tornet ger kyrkan ett samlat intryck i
landskapet. (276, 277, 278) Interiören domineras av de nya
valven vars grova valvribbor tydligt tecknar ut rummet.
(279) Zettervall hade skjutit det gamla barock altaret långt
bak i absiden med en liten sakristia bakom. Absiden kom
snarast att fungera som altarets omfattning. Zettervalls
ombyggnad hade skapat en stor skalskillnad mellan det
gamla korets små mått och det höga breda långhuset, vars
fokus var den högt placerade predikstolen. Den nya bänk -
inredningen, med sina mjukt organiska former, utfördes
enligt Zettervalls ritningar.58

273:  Äsphults kyrka. Längdsektion 1876. 

274:  Äsphults kyrka. Plan 1876.

275:  Äsphults kyrka. Tvärsektion 1876.
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276:  Äsphults kyrka. 277:  Äsphults kyrka. Fönster.

279:  Äsphults kyrka mot koret.

278:  Äsphults kyka. Fönster.
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Färlövs kyrka

Färlövs kyrka var för liten och i mycket bristfälligt skick då
församlingens patronus tog initiativ till åtgärder.59

Kyrkan byggdes på 1180-talet i granit. Den var stort
upplagd och hade redan från början slagna valv i långhuset,
ett brett kluvet västtorn och en sydportal med baldakin -
motiv, huggen av jylländska stenmästare. Under 1400-talet
valvslogs även koret, en sakristia byggdes mot norr och ett
vapenhus mot söder. 1766 adderades en stor flygel mot norr
med en öppning mot långhuset. För att klara denna an -
slutning revs då valven och ersattes med ett plant trätak.60

(280)
Zettervalls ritningar från 1878 var i hela sju blad.61 (281,

282, 283) En ny flygelbyggnad skulle byggas på södra sidan,
lik den befintliga mot norr. Detta förutsatte rivning av
vapen  huset mot söder. Ändringarna på sydfasaden möjlig -
gjorde att den förut förbyggda portalen och sten baldakinen
kunde friläggas. Den nya flygeln skulle förses med läktare
och två rader av små fönster. Den gamla flygeln skulle in -
redas på samma sätt. De båda skulle förenas med långhuset
genom höga valv, vars former Zettervall lånat från baldakin -
 portalen. Vidare skulle tornet förstärkas och få nya separata
tak, samt långhusets fönster förstoras. Ingen ny dekorativ
utsmyckning föreslogs.

År 1881 fick Zettervall i uppdrag att förenkla förslaget
för ett mindre program. Hans förslag nummer två var
snarast en revidering.62 (284, 285) Läktarna i de nya tvär -
skeppen slopa des, och då kunde fönstren göras få och stora.
Långhus genombrottet fick tre valv istället för två och en ny
läktare placerades mot tornet. I detta förslag föreslogs den
medel tida sakristian riven och en ny anordnad i absiden,
vars fönster förstorades till en port.

Ombyggnaderna utfördes 1882–1883 efter de nya rit -
ningarna. Exteriören var påfallande enkel med hela skarp -
skurna volymer och stora odekorerade ytor. (286) Kanske
var detta Zettervalls tolkning av kyrkans specifika historia:
den var byggd i granit under den romanska periodens första

280:  Färlövs kyrka före ombyggnad. Okänd konstnär.

281:  Färlövs kyrka. Plan 1878.
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282:  Färlövs kyrka. Västra fasaden 1878.

283:  Färlövs kyrka. Längdsektion 1878. 

skede, men möjligen hade det varit bättre för relationen till
den gamla kyrkan om nytillskottens skala hade varit mindre,
som i det första förslaget. 

Vid ombyggnaden fick kyrkan nytt golv, ny altarring och
nya bänkar efter Zettervalls ritningar. Efter ombyggnaden
hade kyrkan 600 sittplatser. (287) I båda förslagen kan vi se
hur Zettervall velat hålla isär det ursprungliga långhusets
volym från de nya rummen: i första förslaget hade läktarna
den funktionen, i det andra den tätare valvindelningen.63

Efter att kronologiskt ha följt Zettervalls ombyggnader av
medeltidskyrkor ska vi nu behandla tre ombyggnader av
yngre kyrkor. Uppgifterna gällde torn, fönster och inred -
ning. 
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284:  Färlövs kyrka. Plan 1881.

285:  Färlövs kyrka. Längdsektion 1881. 287:  Färlövs kyrka. Interiör. Äldre fotografi.

286:  Färlövs kyrka.
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288:  Kristianstads kyrka. Vestibulen.

289:  Borrby kyrka. Förslag till ny spira 1871.

Entréhall till Trefaldighetskyrkan i
Kristianstad

Den stora Trefaldighetskyrkan i Kristianstad invigdes 1628
i vad som då var stadens utkant.64 De södra och norra in -
gångarna låg närmast staden, men eer att staden vuxit och
järnvägen kommit ville man ha förslag till hur entrén mot
väster kunde göras till huvudingång: där fanns ur sprung -
ligen bara en trång öppning under det plana trätak som bar
orgeln. 

Zettervall gjorde 1875 ett förslag med valv »i fullkomlig
överensstämmelse med kyrkans valv« i förhallen, och två
par nya genombrutna dörrar med järnfönster ovanför.65

(288) Portarna fortsatte kyrkans renässanssnickerier och
fick en fingradig detaljering: glasade med små träkolon ner
och järnrosetter. Allt byggdes enligt ritningarna 1876.

Borrby kyrka

Församlingen i Borrby ansåg att den klassicistiska kyrkan
från 1841 behövde förskönas till det yttre.66 Under 1860-
talet hade man skaffat både en ny orgel och en altartavla.67

Zettervall gjorde på församlingens förfrågan 1871 ett förslag
till ny tornspira för att ersätta den befintliga huven, samt
nya port- och fönsteromfattningar.68 (289) Zettervalls höga
spira var barockartad med små tempel gavlar och urtavlor.
Höga torn hade varit förbjudna 1759–1857, men försedda
med åskledare var de nu till och med önskvärda. Vid denna
ombyggnad av en klassicistisk byggnad sökte Zettervall
formen i klassicismens egna källor: vi kan se likheter med
den tessinska spiran för Västerås domkyrka. Zettervalls
förslag utfördes inte.69
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290:  Jäders kyrka före ombyggnad. Äldre fotografi.

Jäders kyrka 

Kring 1660 byggde Nicodemus Tessin den äldre om Jäders
medel  tids kyrka i Sörmland till en mäktig renässans  bygg -
nad, vida synlig i det öppna slättlandskapet. Ett kor byggdes
och kyrkan fick tegelfasader med beslags orna mentik och
sirade gavlar. Tessin byggde inte om tornets murverk – det
fick behålla sina tegelblinderingar – men han utformade en
ny huv. (290) 

Ett åsknedslag hade skadat kyrkan svårt och förstört
torn  huven.70 Kyrkans nyblivne patronus bad 1875 Zetter -
vall göra ett förslag till reparation och en ny spira.71

Zettervalls ritning visar en spira i rik renässansform.72 (291,
292, 293, 294) Spiran hade en karnisformad underdel, med
urtavlor och små tempelgavlar, som bar en lanternin med
en tornspets. Över byggnaden har många likheter med den
som Zettervall just ritat för Skabersjö slott. Vidare föreslog
Zettervall att torn kroppen skulle ges samma tessinska
dekorformer som den övriga kyrkan. Den del av långhuset
som springer fram på ömse sidor om tornet skulle få nya
sirater analogt med dekoren på långhustes östra sida. 

Ombyggnaden av tornet var klar 1880, och då hade
också fönstrens spröjsverk bytts ut enligt Zettervalls rit -
ning.73

291:  Jäders kyrka. Förslag till nytt torn 1875.
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294:  Jäders kyrka. Spiran.

293:  Jäders kyrka.

292:  Jäders kyrka. Fotografi före 1896.
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Slutkommentar

Ombyggnader av landskyrkor hade under 1700-talet mest
behandlats som praktiska byggärenden, men under mitten
av 1800-talet börjar de nödvändiga åtgärderna att användas
som ett medel för att uppnå en ny helhet. Utöver att åtgärda
platsbrist och dåligt skick, drag och kyla, fanns nu en
uttalad vilja att göra kyrkan värdig sin användning och att
den skulle framstå som en föredömlig symbol för bygden.

Zettervalls angreppssätt varierade mycket från kyrka till
kyrka. Han tog fasta på de möjligheter som gavs av kyrkan
själv, och hans metoder var pluralistiska och pragmatiska.
Arkitektens gestaltande insats var att balansera mellan ett
systematiskt helhetsgrepp och den enskilda kyrkans indivi -
dualitet, lokala förhållanden och given ekonomi. 

Zettervalls nitton ombyggnadsförslag hade mycket olika
ekonomiska förutsättningar: jämför exempelvis den rika
stadsförsamlingen Trelleborg med den fattiga Östra Strö. 
I Vomb gav patronus bidrag, men ett patronat kunde också
vara ett hinder, som i Våxtorp och Färlöv. Det hände att
församlingen först begärde pris på en nybyggnad, men
därefter beställde en billigare ombyggnad. Det var de rika
församlingarna som byggde nytt. Men församlingarna hade
alltid en klar uppfattning redan innan Zettervall kon -
taktades. De ombyggnadsförslag som inte blev utförda
stupade alltid på kostnaderna. Trots det sänkte Zettervall
inte ambitionsnivån, tvärtom tycks han hela tiden ha höjt
den.

Vi kan se en viss förändring över tiden. De tidigaste
projekten blev inte utförda som de var ritade – som Össjö,
Östra Strö, Hästveda – men arkitektens kontroll ökade efter
hand. Det skedde genom ökat förtroende, noggrannare
projektering och större medvetenhet om de verkliga kost -
naderna. Vi märker också en tendens till större ingrepp i
byggnaderna för att de bättre ska passa funktionen, bli
helare och få bättre proportionerade rum. Funktionen tycks
prioriteras allt högre.



240 Kyrkor

Ett problem vid kyrkoutvidgningarna var att få en god pro -
portion mellan rumsdelarna. Det fanns en risk att kyrko -
rummen blev alltför långsträckta och fick dålig sikt. Vi har
kunnat urskilja tre möjliga sätt att bygga till en liten kyrka:
utvidgning åt väster, flygeltillbyggnad eller utvidgning åt
öster. 

Utvidgning åt väster. Tornens bottenvåningar hade i många
fall redan med murgenombrott förenats med långhusen,
ofta med orgelläktaren över. Om detta inte redan var gjort
återstod den möjligheten, som i Hästveda och Sörby. För
kyrkor som inte hade något torn kunde ett nytt torn bidra
till att förstora kyrkorummet på detta sätt. En redan tidigare
förlängd kyrka kunde förlängas ytterligare, men med stor
risk att kyrkorummet blev för långsträckt.

Flygeltillbyggnad. Metoden att bygga till långhuset med nya
flyglar, så kallade nykyrkor, hade använts sedan 1700-talet.
Zettervall gjorde så i Östra Strö, Våxtorp och Färlöv. Alla
dessa kyrkor hade redan mindre utbyggnader som Zettervall
förstorade eller byggde pendanger till, för att ge symmetri
och kontrollerade former. För att förena tillbygg  naderna
med långhuset måste delar av långhusmurarna rivas. Under
1700-talet innebar det oftast att även eventu ella valv måste
rivas, något som kunde undvikas med en noggrann mått -
sättning. Metoden krävde en balansgång mellan viljan att
hålla samman långhuset och viljan att ta steget till en kors -
plan. I denna lösning blev det omöjligt för alla att se altaret.

Utvidgning åt öster. I Vomb och Trelleborg revs hela öst -
partierna och ersattes med nya korpartier och korta tvär -
skepp. Långhusplanen blev omformad till ett latinskt kors.
I Räng gick det att ordna genom en breddning koret så att
det blev en del av långhuset, samtidigt som absiden kunde
bevaras. 

I ombyggnadsförslagens ritningar och beskrivningar pre -
senterades kyrkan alltid i sin nya gestalt: befintliga delar

markerades på plan – men aldrig på fasadritningar. Det var
efter sin nykomponerade gestalt förslaget skulle bedömas.

I exemplen ser vi inga försök till återförande eller rekon -
struktion. Zettervall ville aldrig ge en föreställning om att
han återskapat en äldre tid. Aldrig önskade han locka fram
de äldsta romanska rummens ljus och proportion – då han
som i Räng ersatte valv med trätak blev detta inte romanskt
plant, utan fick 1800-talets treledsform. Zettervall kom -
pletterade med nyslagna valv där sådana saknades, och om
ett valv måste slås om av konstruktiva skäl passade han på
att höja det lite, att skärpa formerna och förtydliga det. Han
minskade aldrig 1700-talets stora fönster utan ökade snarare
storleken ytterligare. Predikokyrkans inredning, som fick
sin form under reformationen, ifrågasatte han aldrig, men
han föreslog alltid öppna kyrkbänkar istället för slutna
bänkkvarter. Dels kunde golvdrag nu avhjälpas, dels
minskades bänkarnas dominans i rummet. När han ersatte
gamla altaruppsättningar var hans motiv rumsliga: de nya
var alltid mindre. De äldre predikstolarna fick nästan alltid
vara kvar, de var inte på samma sätt rumsligt dominanta.
Men de enstaka nya predikstolar han ritade utfördes i
medel  tida stil. 

Det är en helhetsestetik vi möter, med en kraft att inne -
fatta mer än tidigare. I Vomb gav det färdiga resultatet
intryck av att ha utformats vid ett och samma tillfälle. I S:t
Olof var helhetsgestalten däremot uppbyggd av avläsbara
tillägg som uttrycker en kontinuerlig förändring. Zettervalls
nya delar, som fönster och torn, utfördes alltid med hög
precision och är tydligt avläsbara som nygjorda. Deras form
är ibland en direkt fortsättning på teman som givits av
befintliga delar, som tornen i Össjö och Jäder, ibland får de
nya delarna en form utan direkta förebilder i kyrkan själv. 
I de tidiga projekten ser vi nästan aldrig försök att tona ner
nytillskottens verkan.74 Vi ser aldrig försök att framhäva de
äldre delarnas ålder. Tvärtom, oregelbundenheter och ojämn -
heter togs bort: dessa må sedan ha varit ofullkomligheter,
tillfällig heter, minnen av tidigare utformningar eller spår
av icke fullbordade system. 
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Långt senare formulerar Zettervall själv denna inställ -
ning: 

»Jag hade ingen smak för att göra en falsk antikvitet
och har aldrig haft, när jag försökt sätta i ordning
gamla byggnadsverk. Jag har med sträng pietet beva -
rat allt värdefullt från vilken konstepok det än hörde
och hur disharmoniskt det än stod till omgivningen,
så vitt det inte undanstal något av totalverkningen,
men urgamla hantverkares dum heter utan varken
historiskt eller estetiskt värde har stundom fått
stryka, ty att respektera dumheter hur gamla och
murkna de än äro, bliver ju alltid en dumhet och att
förneka sin egen tid dess uppfattning och kultur, sin
egen personlighet har icke varit mig möjligt, hur
mycket och ärligt jag än sökt att tränga in i gamla
tiders. Det har ju varit för 19de seklets bildade
protestantiska svenskar jag arbetat, icke för en
försvunnen tids katolska människor. Jag har måst
kompromissa med det rent antikvariska och det
tidsenliga kravet […].«75

Det var nästan aldrig församlingarna som tyckte att man
rev för mycket. Tvärtom var det Zettervall som fick mana
till respekt för äldre kvarlevor. Motsättningen mellan beva -
rande och nyskapande blev bara synlig i Trelleborg, genom
riksantikvariens protest.

Den byggnadsteknik och de material som användes vid
ombyggnaderna skilde sig inte mycket från de som an vän -
des vid kyrkornas senmedeltida byggskede. Tegel och
kalkbruk, handbilade bjälkar för bärande träkonstruktioner,
kalkputs för ytskikten. För inredningen däremot fanns
maskinsågat virke och för måleriarbetet fanns syntetiska
pigment, vars användning var så självklar att den inte ens
kommenteras i byggnadsbeskrivningarna. Zettervall var
dock tvungen att aktivt arbeta för användning av det dyra
kalkcementbruket – alltid med varaktighetsargument.76

Äldre gjutmurar kompletterades med samma teknik, mer
statiskt krävande delar murades med fullmur. Yttertaken
täcktes oftast med skiffer, någon enstaka gång med spån,
papp eller plåt, men aldrig med tegel eller koppar.77 1800-
talets teknikutveckling gjorde att industriella varianter av
de material som tidigare bara använts till de mest påkostade
byggnaderna blev billiga och kunde användas vid enklare
byggen. Den utveckling av precision och exakthet som
hantverkstekniken tidigare satt en gräns för kunde nu
realiseras.

Mycket sällan gjordes arbetsritningar, utan ombygg -
naden gjordes utifrån enkla underlag: oftast två blad
ritningar i skala 1:200 och med arkitektens kostnads -
beräkning som materialspecifikation. Det var upp till
byggmästarens vilja att samarbeta med arkitekten under
bygget. Zettervall kom efter hand att anlitas mer och mer
för detaljritningar och rådgivning.

1700-talet hade behandlat en tillbyggnad antingen som
något adderat praktfullt eller som något helt praktiskt
betingat, i synnerhet då det gällde landskyrkor, som i
Våxtorp och Färlöv. Brunius tillämpade visserligen vid sina
kyrko ombyggnader under 1840-talet ett eget system
sprunget ur medeltidsstudierna: men applicerat överallt
som en formel. 

Zettervalls grundinställning ligger påfallande nära upp -
lys ningstraditionen: kyrkorummet ska vara ljust och rym -
ligt, man ska kunna läsa, se och höra. Men idén att ansluta
nytillskotten till kyrkornas säregna byggnadssätt var ny.

Troligen skulle Zettervall själv göra samma kvalitativa
bedömning som vi gjort och pekat på de högt spända
valven i Trelleborg, den färgsprakande interiören i Räng, de
väl balanserade volymerna i Vomb och Äsphult. Han skulle,
utöver det funktionella och tekniska, ha betonat vikten av
helhet, system och konsekvens.



förstörde det muralmåleri man då inte visste fanns. 
Benkt Olén refererar Zettervalls kritik som den uttrycktes i
sockenstämmoprotokoll 20 maj och 20 augusti 1865; Hästveda
kyrkoarkiv, se Benkt Olén: Rymlighetens evangelium. Helgo
Zettervall som kyrkoarkitekt i Lunds stift i ljuset av samtida
kyrkoliv, Diss., 1987, s. 96. Senare har plåttaket bytts till tegel
samt fönsteromfattningarna putsats vita, muralmålningarna togs
fram 1940.
Torsten Karlson: Norra Mellby kyrka, 1979.
Patronus var Eva Wrede på Maglö.
Ritningar, 6 blad original: 1 plan, 2 fasad, 3 fasad och sektion, 4
perspektiv, 5 detaljer, 6 detaljer spiran; Landsarkivet i Lund. 
Kyrkan byggdes om först 1917 efter ritningar av Theodor Wåhlin.
Då hade också Ferdinand Boberg gjort ett förslag som stadfästes
1889, men inte utfördes.
Torsten Karlson: »Sörby – en förbisedd tegelkyrka«, Göinge
hembygdsförenings årsbok, 1972. Benkt Olén: Rymlighetens
evangelium. Helgo Zettervall som kyrkoarkitekt i Lunds stift i ljuset
av samtida kyrkoliv, Diss., 1987, s. 98.
Ritning, 1 blad kopia 1868: plan/sektion/fasader/bänkdetaljer;
gillad 25 juni 1868; ÖIÄA i RA. 
Benkt Olén refererar till protokoll från biskopsvisitationer 19 och
20 juni 1877; Lunds domkapitels arkiv se Benkt Olén:
Rymlighetens evangelium. Helgo Zettervall som kyrkoarkitekt i
Lunds stift i ljuset av samtida kyrkoliv, Diss., 1987, s. 98.
Absiden revs vid ombyggnaden 1958, plåttaket har senare ersatts
av tegel. 
Karl-Axel Björneryd: Vombs kyrka, Våra församlingar, del 4,
1975.
Ritningar, 4 blad original; Landsarkivet i Lund. Ritningar, 2 blad
1869: plan/sektion/västfasad, sydfasad; ÖIÄA i RA. 1 blad:
perspektiv; HZA i ArkDes. 
Patronus var Otto Ramel på Övedskloster.
Fönsteromfattningarna har senare putsats vita och skiffertaket
har ersatts med tegel. Under 1970-talet upptäcktes medeltida
måleri i långhuset, troligen var även det rivna koret bemålat.
Christer Olofsson: »Ur Östra Wrams medeltida historia«, Gärds
härads hembygdsförenings årsbok 1956, 1956. »Östra Wrams
kyrka«, Boken om Östra Wram, 1983.
Daterat 15 december 1870; Östra Vrams kyrkoarkiv.
Inredningen var från 1600-talet. 
Vid senare ombyggnad har tegeltaket bytts till plåt. Fotografier
från 1904 visar den gamla inredningen bevarad men takteglet
nedtaget.
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NOTER: OMBYGGDA LANDSKYRKOR

Riktlinjerna hade formulerats i Kungl. Maj:t:s brev till
Överintendentsämbetet den 6 november 1857, de relateras i
Tidskrift för byggnadskonst och ingeniörvetenskap, 1861, s. 192.
Skedet är utförligt behandlat i Siegrun Fernlund: Ett herranom
värdigt tempel. Kyrkorivningar och kyrkobyggen i Skåne 1812–
1912, Diss., 1982.
Uppgifterna sammanställda från Siegrun Fernlund: Ett herranom
värdigt tempel. Kyrkorivningar och kyrkobyggen i Skåne 1812–
1912, Diss., 1982.
Ärendehanteringen beskrivs i kapitel 6.
Inget sådant ursprungligt kyrkorum finns bevarat.
Hallvard Tveiten: Höörs sockens historia, 1976. Hilmer Wentz:
Höörs kyrka. Historik, vägledning, 1981. Benkt Olén: Rymlighetens
evangelium. Helgo Zettervall som kyrkoarkitekt i Lunds stift i ljuset
av samtida kyrkoliv, Diss., 1987, s. 116.
Från 1865 finns ett nybyggnadsförslag av J. E. Söderlund. År 1887
gjorde C. F. Ekholm det tillbyggnadsförslag med två stora
korsarmar och en ny spira som utfördes 1890, förslaget kan ha
haft Zettervalls förlorade ritningar som underlag. 
Benkt Olén: Rymlighetens evangelium. Helgo Zettervall som
kyrkoarkitekt i Lunds stift i ljuset av samtida kyrkoliv, Diss., 1987,
s. 93.
Patronus var Julius von Schwerin på Skarhult.
Ritning, 1 blad 1862: plan/sektion/fasader; ÖIÄA i RA.
Skrivelse från Helgo Zettervall till Överintendents ämbetet 19 juni
1862 i konseljakter ED, Ö. Strö, 27 februari 1863; ÖIÄA i RA.
Zettervall uttryckte sin kritik i skrivelser angående Hästveda
kyrkas utförande.
Stig Wardestam: Össjö kyrka, 1965. Benkt Olén: Rymlighetens
evangelium. Helgo Zettervall som kyrkoarkitekt i Lunds stift i ljuset
av samtida kyrkoliv, Diss., 1987, s. 118.
Ritning, 1 blad 1862: fasad; gillad 1863; ÖIÄA i RA. 
Under pågående bygge beslöt församlingen att förstora kyrkan
österut efter en ritning av murmästaren, utan arkitektens
inblandning.
Staffan Ljungman: Hästveda kyrka. En vandring genom tid och
rum, 1977. Benkt Olén: Rymlighetens evangelium. Helgo Zettervall
som kyrkoarkitekt i Lunds stift i ljuset av samtida kyrkoliv, Diss.,
1987, s. 96.
Ritning, kopia 1 blad: plan/sektion/fasader; ÖIÄA i RA. Original -
ritningen finns i Hästveda kyrkoarkiv.
De stora fönstren, som möjligen breddats redan på 1700-talet,



Ritningar, 2 blad laverade original 1873: plan, sydfasad; ÖIÄA i
RA. Ritningar, 4 blad kopior 1873: plan, sektioner, sydfasad,
västfasad/östfasad; ÖIÄA i ATA. 
Bänkarna byttes 1950, läktaren revs 1976.
Ernst Frostin:»Rengs och Kämpinge kyrkor«, Helgedomar på
Söderslätt 1, 1960. Siegrun Fernlund: Ett herranom värdigt
tempel. Kyrkorivningar och kyrkobyggen i Skåne 1812–1912, Diss.,
1982. Benkt Olén: Rymlighetens evangelium. Helgo Zettervall som
kyrkoarkitekt i Lunds stift i ljuset av samtida kyrkoliv, Diss., 1987,
s. 100. Den nye kyrkoherden C. J. Collin hade tillträtt sin
befattning 1871. Han menade att församlingen i Räng önskade
sig tillbyggnaden på annat sätt än Zettervall först hade föreslagit.
Collin hade tidigare som ledamot av Domkyrkorådet i Lund
motsatt sig Zettervalls ombyggnad av domkyrkan. 
Ritningar, 2 blad, kopior 1875: plan/sektioner, sydfasad/väst -
fasad/östfasad; ÖIÄA i RA. 
Interiören och dess måleri är i ett mycket bra skick, varsamt och
skickligt restaurerad kring 1969. För första gången i denna
exposé kan vi visa nytagna bilder som överensstämmer med
Zettervalls intentioner.
Anders Ranger: Från gångna tider i Äsphult. Något om kyrkan,
prästgården och prästerskapet, 1960. Benkt Olén: Rymlighetens
evangelium. Helgo Zettervall som kyrko arkitekt i Lunds stift i ljuset
av samtida kyrkoliv, Diss., 1987, s. 112.
Ritningar, 3 blad kopior: plan/sydfasad, tvärsektioner/öst -
fasad/västfasad, längdsektion/detaljer; ritningarna gillade 31
oktober 1879; ÖIÄA i RA. 
Anbudssumman var 9 500 kr.
Mindre ändringar gjordes vid en ombyggnad 1931, bland annat
ersattes papptaket av tegel.
Patronus var Raoul Gustaf Hamilton på Araslöf och Ovesholm. 
Nils Sjöstrand: Kring Färlövs kyrka, 1970. Christer Olofson och
Benkt Olén: Färlövs kyrka under åtta sekel, 1980. Benkt Olén:
Rymlighetens evangelium. Helgo Zettervall som kyrko arkitekt i
Lunds stift i ljuset av samtida kyrkoliv, Diss., 1987, s. 114.
Ritningar, 1878, 7 blad kopior: plan, längdsektion, tvärsektioner,
västfasad, östfasad, sydfasad, norrfasad; ÖIÄA i RA. 
Ritningar, 4 blad kopior 1881: plan, längdsektion, östfasad,
sydfasad; ritningarna gillade 12 maj 1882; ÖIÄA i RA.
Efter Zettervall har kyrkan restaurerats åtskilliga gånger: 1905,
arkitekt Gustaf Lindgren: valvdekoration, innertaket profileras,
återinsättning av vapensköldar och epitafier, ny orgel, nya
skiljeväggar i korsarmarna, nya innanfönster och ny altarvägg;
1949, arkitekt Eiler Græbe: ommålning i ljusa kulörer, ändring av
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Enligt visitationsprotokollet 6 augusti 1868; Lunds domkapitels
arkiv.
Anders Ranger: Linderöds medeltidskyrka. Historik och
beskrivning av kyrka och kyrkogård m.m., 1953. Benkt Olén:
Rymlighetens evangelium. Helgo Zettervall som kyrkoarkitekt i
Lunds stift i ljuset av samtida kyrkoliv, Diss., 1987, s. 108.
Linderöd, Äsphult, Östra Vram och Västra Vram utgjorde ett
pastorat.
Ritningarna försvann troligen när församlingsarkivet brann. 
Tornavslutningen har senare avlägsnats. Uppmätningsritningar
från 1946 finns i ATA.
Göran Tullberg: »Helgo Zettervalls kyrka i Trelleborg«,
Trelleborgs församlingsblad, 116, utan år. Bengt Jacobsson:
Trelleborg, Rapport. Riksantikvarieämbetet och Statens historiska
museer. Medeltidsstaden, 38, 1982. Ernst Frostin: »Trelleborgs
kyrka – Sankt Nicolai«, Helgedomar på Söderslätt 3, 1983. Benkt
Olén: Rymlighetens evangelium. Helgo Zettervall som kyrko -
arkitekt i Lunds stift i ljuset av samtida kyrkoliv, Diss., 1987, s.
110. Nygotiska kyrkor i Skåne. Utveckling i form, material och
konstruktion 1840–1910, red. Olof Antell, 1991, s. 140.
Ritningar, 2 blad original: sydfasad, östfasad/västfasad (laverad);
dessutom detaljritningar av Zettervall och Henrik Sjöström;
Trelleborgs församlingsarkiv. Ritningar, 5 blad kopior 1872: I
plan, II och IV västfasad/östfasad/sektioner, III södra fasaden, V
längdsektion; gillade 21 januari 1874; ÖIÄA i RA. Ritningar, 5
blad uppmätningar, 3 blad skisser, 1 blad perspektiv; HZA i
ArkDes. Ritningar, 15 blad detaljer; Landsarkivet i Lund.
Ritningarna stadfästes 21 juni 1872.
I enlighet med nya stadgar.
Barockaltaret återuppsattes 1937, korfönstret bakom det sattes
igen 1960. 
Det var bara i Allhelgonakyrkan som Zettervall nådde sitt ideal
med exponerat tegel interiört.
En plansch med plan och sektion finns i C. G. Brunius: »Sankt
Olofs kyrka i Skåne«, Tidskrift för praktisk byggnadskonst och
mekanik m.m., 1851. Monica Rydbeck: »S:t Olofs kyrka i Skåne
restaurerad«, Fornvännen, 1951. Nils Boström och Thure Helm:
S:t Olofs kyrka. Beskrivning, 1971. Benkt Olén: Rymlighetens
evangelium. Helgo Zettervall som kyrkoarkitekt i Lunds stift i ljuset
av samtida kyrkoliv, Diss., 1987, s. 111.
Ritning, 2 blad 1872: plan/sektioner, sydfasad; ÖIÄA i RA. 
Kyrkan låg patronalt under Carlheim-Gyllensköld på Vallen. 
Arvid Hallind: »Våxtorps kyrka«, Halland. Årsbok för
kulturhistoria och hembygdsvård i Hallands län, 1965. 

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

Ombyggda landskyrkor 243



altarring och smidesräcken; 1969: yttre renovering; 1977, arkitekt
Torsten Leon-Nilsson: ny bänkinredning, altarskrank och
korräcke avlägsnades, återvändande till 1905 års färgsättning.
Matheus Lundborg: Heliga Trefaldighetskyrkan i Kristianstad.
Beskrivning och historia, 1928. Benkt Olén: Rymlighetens
evangelium. Helgo Zettervall som kyrkoarkitekt i Lunds stift i ljuset
av samtida kyrkoliv, Diss., 1987, s. 129.
Ritning, 1 blad 1875; ÖIÄA i RA.
Ingrid Sjöström: »Omvandlingen av kyrkorna i Borrby och
Svedala«, Kyrkobyggnader 1760–1860. Del 1. Skåne och Blekinge,
Sveriges kyrkor 210, 1989. Kyrkan är ritad av Jacob Wilhelm
Gerss.
»Jesus kommer till byn« av Eskil Winge.
Ritning, 1 blad; Borrby församlingsarkiv.
Kyrkan restaurerades 1893 efter ritningar av Frans Lindskog. Den
då byggda spiran och de nya port- och fönsteromfattningarna har
vissa likheter med Zettervalls förslag. 
Gustaf Upmark: »Jäders kyrka«, Valda skrifter, 1901. Magnus
Collmar: Jäders kyrka, 1983. Bengt Kilström: Jäders kyrka,
Sörmländska kyrkor 38, 1983. Barbro Flodin: Jäders kyrka,
Sveriges kyrkor 208, 1989.
Patronus var Corfitz Beck-Friis på Fiholm. Hans bror hade några
år tidigare anlitat Zettervall för ombyggnaden av Bosjökloster i
Skåne.
Ritning, 2 blad 1875, laverade: västfasad, sydfasad/detaljer/fön -
sterdetaljer; Jäders kyrkoarkiv. 
Vid en senare ombyggnad, före 1926, återgavs tornkroppen sitt
utseende från före Zettervalls ombyggnad.
Vilket dock blir vanligare i de senare projekten. I de första
projekten framhävde Zettervall ofta de nya fönstren genom
oputsade tegelomfattningar, vid senare ombyggnader har han
ofta putsat ihop dem med fasaderna.
Något om mig sjelf, s. 130.
Se avsnittet om Uppsala domkyrka i kapitel 10.
Enligt Emil Edvard von Rothstein: Handledning i allmänna
byggnadslärans praktiska del med hufvudsakligt afseende på
husbyggnadskonsten samt kostnadsförslagens uppgörande, 1856,
var kostnaden för ett normalstort kyrktak: asfaltpapp 250
riksdaler; svensk skiffer 250–400; engelsk skiffer 750; plåt 925
och koppar 3 500–4 250 riksdaler.
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295:  Österslövs kyrka. Detalj östra fasaden 1873.



De kyrkor som Zettervall ritade för nybyggnad gav
han alla en unik form. Denna genomgång speglar
detta genom att låta de individuella kyrko beskriv -

ningarna vara kärnan. Avsnittet inleds med en be skriv ning
av förutsättningarna och avslutas med en resonerande
samman fattning om förebilder, teori och Zettervalls form -
principer. 

Uppdragens förutsättningar

Helgo Zettervall gjorde förslag till tjugoen nya mindre
kyrkobyggnader, nitton församlingskyrkor och två begrav -
nings kapell – av dessa blev elva byggda. Alla utom två låg i
Lunds stift. Nästan alla ritades åren 1860 till 1873. Det är
under samma period som de flesta om bygg nadsförslagen
också gjordes, och under den tid när arbetena vid Lunds
dom kyrka var som mest intensiva. Projekten fördelade sig
ganska jämnt över tiden, men möjligen med en viss tyngd -
punkt kring 1864.1

Församlingarnas ekonomiska förutsättningar var mycket
olika och projektens storlek varierade också högst väsentligt
– från kyrkor för knappt 400 till 1 800 personer.

Det mest slående med dessa Zettervalls tjugo kyrkoför -
slag är att de är så olika – vi ser ingen upprepning. De verkar
nästan som gjorda i medveten protest mot bygg mäs tar -
kyrkornas typisering. Zettervalls kyrkor var olika till kon -
struk tion, till material, till form, till rums uppfattning och till
atmosfär. Viljan till variation är tydlig i hela Zettervalls
produktion, men kanske är den särskilt lätt att urskilja just 
i de mindre kyrkobyggnaderna med sina likartade lokal -
program. Zettervall bejakade en mångfald av rumsliga
lösningar. I det följande ska vi ta del av en kavalkad av
märkliga rum och konstruktioner. 

De senklassicistiska byggmästarkyrkorna var enhetliga i
sin grundkonstruktion, även om de kunde varieras till
storlek, proportion och dekor. Brunius elementarism ledde
till en allomfattande grundstil. Hos Zetter vall ser vi ingen
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Björketorp
Bräkne Hoby
Hällaryd
Billinge
Sölvesborg
Hassle-Bösarp
Östra Klagstorp
Katslösa
Västra Bösarp
Lilla Bedinge
Lomma
Västra Vram
Västra Sallerup
Håslöv
Nosaby
Häglinge
Maglarp
Sjörup
Österslöv
Ovesholm
Eriksberg

1860
1861
1861
1862
1863
1863
1864
1864
1864
1864
1865
1867
1867
1868
1869
1871
1872
1873
1873
1876
1880

1866
1872
——

1865
1865
——

1868
——
——

1882
——

1869
——

1882
1875
——
——
——

1878
——

1885

500
1 800

600
680

530

696
536
550

1 000
1 300

568
1 059

712
367

582

550

Trätak
Även ledning
Trätak
Trätak
Kapell, trätak
Valv
Valv
Ej ritning
Valv
Valv
Trätak
Trätak
Ej planritning
Valv
Trätak
Trätak
Östtorn valv
Ej ritning
Tunnvalv
Kapell, valv
Trätak

förslag       invigd        platser      anm.



detaljer. Under byggnadstiden begärdes sällan ändringar
eller anpassningar till nya förhållanden – byggmästaren
byggde efter de första tvåhundradelsritningarna. Vi kommer
att märka stora skillnader mellan de olika församlingarnas
engagemang. Zettervalls första kyrka för Lunds stift, Bräkne-
Hoby, var ett idealärende men den var ett undantag. Där var
Zettervall byggledare: han får rita detaljer och föreslå dekor -
ations målare.

En kyrka tog normalt två säsonger att bygga, en för
stomme och tätt hus och en för målning och inredning.
Avsyningen var noggrann och protokollen innehöll ofta
många anmärkningar. Zettervall misstrodde auktions -
systemet och menade ofta att utförandet förfuskats. Någon
gång, som i Håslöv, slutade bygget i rättstvist. 

Kyrkorna var inte bara i yttre mening olika, utan de
grundade sig på skilda konstruktiva principer med helt
olika rumslig verkan. Zettervall drev hela tiden mot det
spektakulära – det är hans dyraste kyrkor som inte blev
byggda. Små församlingar bad honom sällan lämna billigare
alternativ, utan beställde istället enklare ritningar direkt av
en byggmästare. 

Zettervalls nybyggda landskyrkor kan nästan ses som en
katalog över olika konstruktionsprinciper och rumseffekter. 

sådan tendens till formalisering. Tvärtom – för honom var
alla uppdrag unika och gavs unik form.

Helgo Zettervall kom till Skåne mitt i den stora kyrko -
byggnadsperiod som började kring år 1840 och fortsatte
hela 1800-talet ut. Under periodens början och slut byggs
cirka tjugo nya kyrkor per år, i periodens mitt cirka fyrtio.
(221) Till detta ska läggas ombyggnaderna av äldre kyrkor.
Vi har redan uppmärksammat utrymmesbristen, det dåliga
skicket och de nya ambitionerna att göra kyrkan till en
enande kraft mitt i alla samhällsförändringar. Biskop
Thomander och hans efterträdare Flensburg förenas i höga
krav på kyr korna, om än från olika utgångspunkter.

Församlingarna beställde alltid ritningar antingen för en
ombyggnad eller för en nybyggnad. De visste hur stor
kyrkan skulle vara och hur mycket pengar som fanns.
Någon enstaka gång opponerade sig Zetter vall mot beställ -
ningen, men han avstår aldrig från att riva en gammal kyrka
om han blir ombedd att rita den nya. 

Från inspektion och uppdrag tar det sällan mer än tre
månader för Zettervall att leverera ritningar och kostnads -
förslag. Ritningarna för en nybyggnad var inte mycket mer
detaljerade än för en ombyggnad: tre eller fyra blad i skala
1:200 med plan, en eller två sektioner och fasader – huvud -
fasaden är oftast laverad – och någon gång finns ett
perspektiv.

Det vanligaste svaret från församlingen som mottagit
Zettervalls ritningar var: Tack för ritning – fantastisk, men
dyr. Någon enstaka gång startade församlingen bygget
direkt – som när rika bönder tagit initiativet – men normalt
tog det mellan sex och tio år, en gång arton år, från ritning
till byggstart.

Avtal med byggmästare träffades efter entreprenad -
auktion till lägsta pris. Skaran av byggmästare som lämnade
pris är liten. Zettervall hade sedan sällan kontakt med
bygget förrän till besiktningen. Någon enstaka gång var
Zettervall byggledare och någon enstaka gång fick han rita
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296:  Bräkne-Hoby kyrka. 

297:  Bräkne-Hoby kyrka. Plan 1861.

Bräkne-Hoby kyrka

Basilikan som reser sig på slätten i Bräkne-Hoby i Blekinge
är Zetter valls största landskyrka, med plats för 1 800 perso -
ner.2 (296)

Redan efter ett halvår i Lund, 1861, fick Zettervall beställning
på en ny kyrka som skulle ersätta Bräkne-Hobys lilla medel -
tida. På en enkel rektangulär normalkyrkoplan har Zettervall
rest en ren treskeppig basi lika sektion.3 (297, 298) Lång -
huset har rundbågiga arkader och rader av överljus fönster,
kort sidorna har stora motställda rundbågiga öppningar.
Ritningarna visar den form kyrkan fick då den byggdes efter
fem års betänketid. Jämför vi med perspektivet, som
Zettervall ritade tidigt, ser vi några mindre skillnader:
tornets låga del har ändrats och absidens tak har höjts, så att
även långhusgaveln höjts till en parapetmur. (299)

Byggmästare var F. D. Bergström från Skara och Zetter vall
var ansva rig för ledningen, vilket var enda gången han fick
vara det för en landskyrka. Det var ett krävande arbete som
också värderades: arvodet för de tre ritningarna var 200
riksdaler, medan han fick 500 för ledningen.

Bräkne-Hoby kyrka uppfördes av fältsten med tegel -
murning kring muröppningarna. Den slätputsades gul med
vita omfattningar, hade skiffer på långhustaket och koppar
på tornet. Kyrkan kunde invigas 1872. Det yttre var återhåll -
samt och hade en grund detaljering, men väst portalen var
kraftfullt uppbyggd med former hämtade ur den romanska
världen, vilka Zettervall givit en klar och skarpskuren
geometri. (302) Porten var också direkt relaterad till
kyrkans inre. 

Interiören är kyrkans stora märkvärdighet. Zettervall har
skickligt utnyttjat basilikasektionens möjlighet att balansera
mittskeppet mot sidoskeppens rum, så att det höga överljuset
möter det låga sidoljuset. Eftersom läktarvåningen saknade
fönster blev ljuset lågt. (303, 304) Rummets grundrytm gavs
av långhusväggarnas valvslag som vilade på åttkantiga
kolon ner. Rummets längdriktning betonades av de båda
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gavelväggarnas triumfbåge artade cirkelslag. Långhusets
mörka kassettak var lätt vinklat. Sakristian var placerad
bakom ett lågt korskrank, vars detaljering slog an en tidig -
kristen, östromersk, ton.

Det inre var rikt bemålat: en Kristusbild i absiden,
apostlar över pelarna och änglar med språkband på triumf -
bågen. Dekormåleriet var utfört i överensstämmelse med
arkitekturformerna: stenaktiga kvadermönster på väggar
och pelare samt målade draperier på läktarvåningen. (300,
301) Träet var boaserat i många träslag med fält indelningar
som förstärkte strukturen. Valven var bemålade med olika
romanska geometriska mönster. Måleriet utför des av Svante
Thulin och målaren Ericson i Kristianstad.4 Församlingen
var så nöjd med utförandet att målarna fick extra betalt för
att de gjort mer än det kontrakterade. Dekormåleri kan,
som här, förstärka arkitektoniska former och förskjuta
tyngdpunkt mellan yta, struktur och betydelse. Här öppnar
sig en fantastisk värld av prakt och rikedom i vitt, blått,
brunt och grågrönt: en dekor fram tänkt samti  digt med de
byggda formerna. Detta var ett ideal som mycket sällan
uppnåddes. 

298:  Bräkne-Hoby kyrka. Sektion 1861.

299:  Bräkne-Hoby kyrka. Perspektiv 1861.
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300:  Bräkne-Hoby kyrka. Dekormåleri.

301:  Bräkne-Hoby kyrka. Dekormåleri.

302:  Bräkne-Hoby kyrka. Västportalen.
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303:  Bräkne-Hoby kyrka mot koret. Fotografi före 1957. 

304:  Bräkne-Hoby kyrka mot väster. Fotografi före 1957. 



Hällaryds kyrka

Sommaren 1861 besiktigade Zettervall Hällaryds kyrka i
Blekinge.5 I januari 1862 lämnade han ritningar till en ny
kyrka med 600 platser, men den kom inte att byggas efter
hans förslag. 

De bevarade ritningarna visar delvis hur den var tänkt.6 Den
var anlagd som en korskyrka där lika stora skepp, med
öppna takstolar i alla fyra riktningar, skulle ansluta mot ett
kvadratiskt centralrum om tolv gånger tolv meter. (305,
306) Central rummet bild      ades av fyra cirkelbågsvalv som
bar en åttahörning. Hur detta mittrum var tänkt vet vi
tyvärr inte, eftersom inga ritningar finns. Troligen var
rummet bara avtäckt av trätakstolar, men kanske av en
kupol – en konstruktion som Zettervall kom att använda i
senare projekt. Om rummet hade varit tänkt med kupol
skulle den övre fönsterraden varit blind.

Korsformen till trots var kyrkan disponerad som ett
långkyrkorum: mot öster en absid med sakristia och mot
väster ett sidoförskjutet bårhus/vapenhus med läktartrappa.
Tornet var asymmetriskt placerat i nordvästra innerhörnet.
(307) Entrén från väster var sidoordnad, medan huvud -
entrén tycks tänkt i söder. Den fria volymgrupperingen kan
bero på att äldre delar skulle ingå, eller på att grund för -
hållandena var svåra, eller möjligen var det en anpassning
till det kuperade landskapet. Eventuellt kan den stora kors -
kyrkan i det närliggande Karls hamn ha bidragit till idén. 

En disposition kring ett centralt rum kom Zettervall att
använda i senare projekt, men även i de fallen var rummet
axialt möblerat. Kyrkorummet skulle upplevas som en
långkyrka med flyglar. Någon asymmetrisk komposition
kom Zettervall aldrig mer att föreslå för en nybyggd lands -
kyrka.

Församlingen tyckte att kostnaden, 20 000 riksdaler, var
för hög och avstyrkte förslaget.7
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305:  Hällaryds kyrka. Plan 1861.

306:  Hällaryds kyrka. Sektion 1861.

307:  Hällaryds kyrka. Perspektiv 1861.



Billinge kyrka

Billinge kyrka är dramatiskt placerad längs en åsrygg i det
böljande landskapet på den skogrika Söderåsen.8 (308)

I januari 1862 beställde Billinge församling ritningar till en
ny, »rak« kyrka av tegel med cirka 680 platser. Zettervalls
ritningar var klara i maj 1862.9 (309) Ritningen ingår i den
svit av presentationsritningar som Zettervall gjorde kring
1870, i likartat manér, med ett blad per kyrka, som om de
var tänkta för publicering. 

Kyrkan hade ett trätak med delvis öppen takstol och var
disponerad som en normalkyrka. (310) Detalj utform -
ningen var gotiserad med spetsbågiga fönster och utvän -
diga kontreforter för att ta upp takstolarnas horisontal -
krafter. Men det fanns inga valv, ingen gotisk konstruktion,
inte ens över absiden. Tornet hade ett fritt behand lat trapp -
gavelmotiv och den kapellartade absiden, som var vänd mot
samhället, gav den stora och enkla långkyrkan resning. (311)

Kyrkan byggdes 1863–1865 av byggmästaren Haaf.
Zettervall var mycket missnöjd med auktions förfarandet,
bygg  mästaren och resultatet. Han kallade arbetet förfus -
kat.10 Kyrkan blev mycket väl murad i ett klarrött handslaget
tegel, men troligen var murverkets påtagliga materialitet
inget som Zetter vall önskade.11 Jämför vi med ritningarna
kan vi se att kyrkan blev förenklad: svagt tecknade band på
ritningen antyder en mönstermurning, som - om den hade
utförts - skulle ha givit en skala mellan volym och dekor. 

Kyrkorummet var enkelt och samlingssalsliknande.
Koret är som en scen. (312) Vi har inga äldre interiör foto -
grafier, men en äldre beskrivning talar om en väggfärg med
grön bottenton och röda inslag.12 Det är bara kassettaket
som har kvar sin originalfärg: laserat i engelskt rött och
mörkt grönt i växelvisa fält mellan jordbruna balkar, in -
ramade av ljusare lister. (313) Orgelfasaden utfördes efter
Zettervalls ritning 1874. 

Trots Zettervalls missnöje – han kände knappast igen
den såsom »en kyrka av mig« – blev kyrkan väl mottagen.13
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308:  Billinge kyrka.

309:  Billinge kyrka. Plan och perspektiv 1862.
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310:  Billinge kyrka. Tvärsektion 1862.

312:  Billinge kyrka mot koret.

311:  Billinge kyrka. Absiden.

313:  Billinge kyrka. Detalj av orgeln.
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314:  Sölvesborgs kapell.

315:  Sölvesborgs kapell. Plan. Uppmätning 1972.

Begravningskapellet i Sölvesborg

Zettervall fick 1863 i uppdrag att rita ett litet begravnings -
kapell för Sölvesborgs nya begravningsplats.14 Detta var det
första projekt Zetter vall genomförde efter studieresan till
Tyskland och Italien. (314) 

Kapellet var en gåva från stadens sparbank och invigdes
1865. Ritningarna, som Zettervall tog bra betalt för, har inte
återfunnits.15 Kapellrummet var kvadratiskt med en utbyggd
loggia och en absid för altare, sakristia och orgel. (315)
Kapellet murades av enstens tegel men putsades och måla -
des med tegelmönster i gult med vart ärde ski rött.
Loggian bars av granitpelare och kapitäl ornerade med
växtmotiv från Lunds domkyrkas formvärld. (316) Det lilla
tornet innefattade en urna.

Det lilla kapellrummet fick sitt ljus från högt sittande
fönster. (317) De inre väggarna var behandlade som de
yttre.16 Vi kan förmoda att det var Zettervalls avsikt att
denna miniatyrbyggnad – med sin exakta geometri – skulle
ha tegelfasader, men att byggmästaren inte kunde uppnå
den önskade precisionen: ett förhållande som också var
vanligt både under medeltiden och senare. 

Det lilla begravningskapellet var den första av Zetter -
valls kyrkliga byggnader som uppfördes. Den fria använd -
ningen av etablerade motiv innehöll mycket av det
Zettervall strävade eer, men den enkla geometrin kom han
inte att upprepa.
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316:  Sölvesborgs kapell. Detalj av kapitäl. 317:  Sölvesborgs kapell. Interiör.



Hassle-Bösarps kyrka

I maj 1863 får Zettervall i uppdrag att rita en kyrka för Hassle-
Bösarps församling.17 Ritning och kostnadsförslag var klara
i juli. Kyrkan bygg des inte; bara plan och perspektiv är beva -
rade. (318, 319) 

Ritningarna visar en enkel kyrka med rektangulär plan,
nio gånger tjugo meter, västtorn, smalare kor och absid med
sakristia.18 Det yttre liknade en typkyrka, men långhuset
hade fyra kryssvalv. Detta var första gången Zettervall
föreslog slagna valv för en landskyrka. Kyrkan skulle byggas
med massiva murar utan kon treforter, putsad och med
trappgavlar och enkla blinde ringar. 

Kyrkostämman, som beställt ritningarna, underkände
förslaget och ville inte ens  betala för ritningarna.19 Försam -
lingen menade att »de icke vore uppgjorde i enlighet med
givna föreskrifter« och att kyrkan skulle bli både dyr att
bygga och kostsam att underhålla.20

Förslaget var återhållsamt till form och utsmyckning.
Tro li gen var det valvslagningen som inte var beställd och blev
dyr. Eftersom sektionen saknas vet vi inte hur valven var
tänkta: om gördelbågarna tvärs kyrkorummet var rund bå -
giga eller spetsiga. Av planen framgår att travéerna är rektan -
gulära, vilket innebär att sköldbågarna längs  fasaden borde
ha varit spetsbågiga. Redan utan den föreslagna stora spänn -
vidden, nio meter, var konstruk tionen en utmaning. Brunius
var den ende som dittills hade slagit valv i skånska kyrkor
under 1800-talet, men han hade alltid kvadraten som bas,
och aldrig så stora spännvidder som här. När Zettervall för
första gången föreslog valv var det alltså i en avancerad form.
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318:  Hassle-Bösarps kyrka. Perspektiv 1863.

319:  Hassle-Bösarps kyrka. Plan 1863.
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Östra Klagstorps kyrka

Zettervall lämnade 1864 förslag till en ny kyrka med 530
platser för Östra Klagstorp.21 Det var en rektangulär valv -
slagen långhuskyrka med koravslutning i öster och västtorn.
Efter en ovanligt kort betänketid byggdes den, 1866–1868,
på platsen för den medeltida kyrkan, som revs men vars
torn ingår i den nya. (320) 

I denna den andra välvda kyrka som Zettervall ritat var
konstruktionen ännu mer avancerad än i den föregående.
Lång husets fem travéer var rektangulära med för hållandet
1 till 2,5. (321, 322) Gördelbågarna var svagt spetsbågiga,
valv ribborna var cirkelslag men förskjutna så att de bildade
stjärnvalv. (323, 324, 325) Kyrkorummet fick med denna
konstruktion en jämnhög och reslig verkan trots de små
måtten. Gördelbågarna var ihåliga och hade ett triangulärt
tvärsnitt som fungerade stabiliserande. Kraft linjerna var
koncentrerade till murpe larna som utvändigt var förstärkta
med kontreforter. Materialet till valven skulle vara ett lätt
och poröst murtegel, väggarna var av gråsten och murtegel.
Zettervall formu lerade ekonomiseringen i beskrivningen:
»alla delar, som av grå sten kunna utföras, utföres av detta
material, medan murtegel huvudsakligen användes till
port- och fönster om fattningar, lister och sådana delar vartill
gråsten bliver mindre lämplig. Murningen verkställes med
kalkbruk«.22 Detta skulle kunna ha varit en beskrivning av
senmedel tidens byggnadsteknik. 

Långhuset skulle ha yttertak av tegel, medan tornspira
och korutsprång skulle täckas av plåt målad i en rödbrun
tegelliknande kulör. Kyrkan skulle utvändigt putsas grå -
aktig. För den invändiga behandlingen anger Zettervall:
gråaktig puts med kvadermarkeringar och fina foglinjer,
vitputsade valvkupor med några enkla bårdlinjer utefter
strålar och sköldmurar samt ett mosaikgolv lagt av gult och
rött tegel.

Zettervalls förslag mötte denna gång inga invändningar,
varken mot konstruktion eller kostnad, tvärtom.23 Efter det
att Zettervall berättat om sina dåliga erfarenheter av

321:  Östra Klagstorps kyrka. Plan 1864.

320:  Östra Klagstorps kyrka. Fotografi före 1896.



entreprenadauktionerna i Billinge och Hästveda – han
namnger till och med tre byggmästare som församlingen
bör undvika – så träffas till Zettervalls belåtenhet överens -
kommelse med byggmästaren C.  F. Ljungberg i Lund.24

Som tack för valet erbjuder sig Zettervall att utan arvode
besiktiga kyrkan under byggnadstiden eftersom »det skulle
högt gräma mig om den ej blev vad jag tänkt mig«.25

Interiörfotografiet från 1890-talet visar predikstol, kyrk -
bänkar och altaruppställningen framför sakristian i absiden,
allt enligt Zettervalls ritningar.26 (326) De stora fönstren
med tunn järnspröjs och de mörka fönster omfattningarna
gav kyrkorummet en hög kontrastverkan. 

Mitt i byn, på den gamla kyrkplatsen, stod kyrkans
gamla torn fortfarande i fonden av landsvägen. Tornets
åttkantiga påbyggnad och de fyra småtornen samverkade,
särskilt i förkortning, till en samlad enhet.27

Katslösa kyrka

I oktober 1863 ombads Zettervall att besiktiga Katslösa
gamla kyrka, i början av 1864 lämnar han ett förslag till en
ny kyrka.28 Inga skisser, ritningar eller beskrivningar har
påträffats.29 Vi vet inget om kyrkans tänkta utformning,
men vi kan anta att församlingens motiv för att inte bygga
den var att den var för dyr.30
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323:  Östra Klagstorps kyrka. Tvärsektion 1864.

322:  Östra Klagstorps kyrka. Västra och östra fasaderna 1864. 
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326:  Östra Klagstorps kyrka. Interiör fotograferad mellan 1892 och 1896.

325:  Östra Klagstorps kyrka. Valven.324:  Östra Klagstorps kyrka. Del av längdsektion 1864.



Västra Bösarps kyrka

År 1864 ritade Zettervall fyra nya kyrkor. Av dessa var den
för Västra Bösarp den mest storstilade.31 Det var en tre -
skeppig hallkyrka med tvärskepp, kor och absid. Kyrkan
skulle ha plats för 700 sittande och vara fullt ut gotiskt välvd
– men den byggdes inte. (327, 328, 329, 330)

Mittskeppets spännvidd var sex meter och sidoskeppens
tre. Gördelbågarna var svagt spetsbågiga och alla bågar
utgick från samma höjd. Pelarna var av granit, men i övrigt
var konstruktionen av tegel. Långhusets yttermurar hade
påfallande små fönster och kraftiga kontre  forter, medan
strävbågarna var dolda i sidoskeppsvindarna. Konstruk tio -
nen var stabil och innehöll mycket murmassa i jäm förelse
med exempelvis Zettervalls projekt för Lund 1861 – och
jämfört med vad som skulle komma. Tankarna går till
Brunius kyrka i Kristinehamn. 

Det yttre fick sin karaktär av tvärskeppet som var lika
högt som långhuset. Spiran över korsmitten var ett mot -
stycke till tornet. Vi känner igen tornmotivet från Billinge
med de till spiror utvecklade trappgavlarna, men här i mer
utsträckt form. (331)

Kyrkan för Västra Bösarp var med sin påtagliga höjd -
strävan och sina spetsbågevalv rumsligt och tekniskt avan -
cerad. Förslaget mottogs väl: »ritningens skönhet och
värdiga stil uppskattar församlingen till dess fulla värde«.32

Förslaget skickades till Stockholm för stadfästelse, men
församlingen tvekade och sa till sist nej, med hänvisning till
kostnaden och för att det skulle bli svårt att få fram fullgott
tegel.33
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328:  Västra Bösarps kyrka. Plan 1864.

327:  Västra Bösarps kyrka. Längdsektion 1864.

329:  Västra Bösarps kyrka. Tvärsektion 1864.
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330:  Västra Bösarps kyrka. Sektion genom koret 1864.

331:  Västra Bösarps kyrka. Södra fasaden 1864. 



Lilla Bedinge kyrka

Kyrkan för Lilla Bedinge var den fjärde kyrka som Zettervall
ritade år 1864.34 Den byggdes – men först 1880. Den ligger
vackert mitt på en kvadratisk kyrkogård omgärdad av en
mur och höga lindar. (332)

Lilla Bedinge kyrka hade korsplan, vilket var ett uttalat
önskemål från församlingen.35 Den var välvd med tunnvalv
och hade en stor flack kupol över korsmitten, sakristia i
absiden och västtorn. Den rymde 536 sittande. (333, 334)

Kraftiga gråstensmurar bar de halvcirkelformade bå -
garna, kupolens, valvens, absidens och fönstrens cirkelslag
samverkade till en välbalanserad helhet. (335) De enkla
rumsvolymerna och det betonade centralrummet gav
tillsammans med det klara ljuset en klassisk stämning.
Rummets väggar avslutades av en bågfris vid valvens an -
fanger. Kyrkorummet verkade som en låg och fast murom -
hägnad under de luftiga valven. Fönstren var insatta i
murverket med skuggbildande veck som gav väggen en
karaktär av två tunna skal. Tunna remsor av etsat glas
nyanserade de stora fönsterytorna. 

Det tog hela sexton år innan kyrkan kunde byggas 1880.
Zettervall hade föreslagit att delar av den gamla kyrkans
murar skulle ingå i den nya, men efter många diskussioner
placerades kyrkan sedan något söder om den gamla kyrkan,
som revs. Zettervall gjorde detaljritningar. Väggarna var
konsekvent kvadermålade upp till valven och golvet var
mönsterlagt. Bänkinredning, altare och predikstol var
minutiöst detaljerade och byg gda. (336, 337, 338, 339) De
yttre volymerna hölls samman av den åttkantiga mittupp -
byggnaden och den genomförda detaljut form ningen.36
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333:  Lilla Bedinge kyrka. Längdsektion 1864.

332:  Lilla Bedinge kyrka.

334:  Lilla Bedinge kyrka. Plan 1864.
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335:  Lilla Bedinge kyrka mot koret.

336:  Lilla Bedinge kyrka. Golv.

337:  Lilla Bedinge kyrka. Bänkar.

338:  Lilla Bedinge kyrka. Innerport.

339:  Lilla Bedinge kyrka. Västra portalen.
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Lomma kyrka

För Lomma församling ritade Zettervall 1865 ett förslag till
en ny kyrka för 550 personer, men den blev inte byggd.37

Ritningarna visar en högrest treskeppig basilika med öppen
takstol.38 (340, 342, 343) Kyrkorummet präglades helt av
långhusets storslagna branta tak och de uppbrutna, gotiskt
sirade, takstolarna. Långhusets rad av spetsbågiga valv
vilade på diagonalställda kvadratiska pelare. Absiden var
valvslagen och hade stora fönster som skulle ge ett rikt och
lågt ljus mot huvudskeppets dunkla och höga rum. Perspek -
tivet visar rummet utan bänkinredning. 

Det yttre hade enkelt sammanfogade skarpskurna
volymer. Den gamla kyrkans murade torn var tänkt att ingå
i den nya kyrkan, men med en ny hög skifferklädd spira.
Kyrkan var troligen tänkt att utföras med synligt tegel.
Perspektiven antyder dock drömmen om en kyrka av natur -
sten. (341) Det år Zettervall ritade Lomma kyrka invigdes
hans första kyrka i Billinge, men skillnaden i rumsverkan
kunde knappast vara större. 

Zettervalls ritningar skickades till Stockholm för
kopiering och stadfästelse, men efter några års betänketid
sade församlingen nej av kostnadsskäl.39

340:  Lomma kyrka. Plan 1865.

341:  Lomma kyrka. Exteriörperspektiv 1865.
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342:  Lomma kyrka. Sektioner 1865. (Ritningen här delad.)

343:  Lomma kyrka. Interiörperspektiv 1865.



Västra Vrams kyrka

Kyrkan för Västra Vram ritade Helgo Zettervall 1867 och den
kunde invigas redan 1869.40

Kyrkan, som skulle ha plats för hela 1 000 personer, var
uppbyggd på en korsplan. (344, 345, 346) Långhus och
tvärskepp hade över tio meters bredd och treledade trätak,
medan korsmitt och absid var valvslagna. Korsarmarnas
enda ljus kom från stora cirkulära fönster som skulle göra
koret ljust och dominerande i kontrast till den sparsamt
fönstersatta breda absiden. De spetsbågiga gördel bågarna
hade låga anfanger som gav valvkapporna en brant resning.
Sakristian var placerad i en sänkt del bakom altar et.
Predikstolen var fritt placerad i ett bänkkvarter i kors -
mitten. Kyrkorummet var resligt, samlat och formfast.
Sektionsritningarna visar ett rikt dekormåleri med målade
bröstningsfält och fönsteromfattningar. 

Bygget kom igång redan i september1868 med O. Ceder -
gren i Kristian  stad som byggmästare.41 Den bygg des på den
gamla kyrkans plats och det gamla tornet ingick i den nya.
Trots att kyrkan nästan blev klar för invigning i decem ber
året efter byggstart tyckte församlingen att byggmästaren var
långsam och stämde honom, men miss lyckades med att få
honom utbytt eftersom han höll på de enda ritningarna.
Några mindre förändringar skedde under byggtiden, som
att taket lades med spån istället för det skiffer som Zettervall
föreskrivit. Men arbetet utfördes väl: detaljarbetet är
omsorgs fullt, med fingradig träpanel i innertak och precist
mureriarbete. (347, 348) Vi möter här de för Zettervall
typiska skarpa snitten genom profiler och listverk. 

Kyrkan är utvändigt spritputsad med rikt utformade
hörnkedjor, omfattningar och lister i vit slätputs – en rike -
dom som anspelar på 1600-talets beslagsornamentik. (349,
350) Fönsterposter och masverk är murade av gult tegel
som lämnats obehandlat. Bygg nadens yttre har en tungt
expressiv gestalt med livliga volymöverskärningar och
dramatiska skalskillnader. Motiven är fritt samman fogade
till en dynamisk helhet, medan det inre präglas av fasthet.42
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345:  Västra Vrams kyrka. Plan 1867.

344:  Västra Vrams kyrka.
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346:  Västra Vrams kyrka. Sektioner 1867.
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349:  Västra Vrams kyrka. Västra fasaden.

350:  Västra Vrams kyrka. Tvärskeppets portik.

347:  Västra Vrams kyrka mot koret före 1974.

348:  Västra Vrams kyrka. Detalj av valvens anfang.



Västra Sallerups kyrka

Västra Sallerups socken, inom vilken det växande stations -
samhället Eslöv låg, beställde 1867 ritningar till en ny stor
kyrka som skulle ha plats för 1 300 sittande, men den blev
inte byggd.43

Zettervalls ritningar visar en basilika med korsplan, rak -
slutet kor med ett stort runt fönster och en låg utbyggnad
för sakristian mot öster. (351, 352, 353) Kyrkan hade trätak
och slagna, svagt spetsiga, valvbågar kring korsmitten. Mitt -
skeppet är nio meter brett, ett grundmått som halverats för
sidoskeppen. Långhusets pelarrad fortsatte in i kors mitten
och bar där läktarna; samma system gällde för orgelläktaren
i väster, med den konsekvensen att dess pelare stod i mitt -
gången. Kyrkorummet hölls alltså samman av en tät valv -
indelning – det var en slående skalskillnad mellan denna
låga tyngdpunkt och de övre delarnas generösa mått,
ytterligare betonad av det stora runda korfönstrets häpnads -
väckande skala. 

Den gamla kyrkans torn ingick i projektet, men före -
slogs höjd med en åttkantig murad del, som med en krans
av små hängtorn förmedlade övergången till spiran. (354)
Kyrkans yttre volymer hölls samman av en mönster mur -
ning med gula och röda band, dekoren var koncen trerad
till tornet.

Zettervall var sysselsatt med ritarbetet för Västra
Sallerups kyrka i oktober 1867, just efter det att förslaget för
Lunds domkyrka fått avslag. I ett brev till Gellerstedt oroar
han sig för framtiden, men gläds samtidigt åt sina andra
uppdrag, bland annat denna »bättre lantkyrka för 1  300
personer«.44 Men på grund av en utdragen tvist om socken -
delning och placering byggs ingen ny kyrka i Västra
Sallerup.45
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352:  Västra Sallerups kyrka. Plan 1867.

353:  Västra Sallerups kyrka. Sektion genom kor och långhus 1867.

351:  Västra Sallerups kyrka. Längdsektion 1867.
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354:  Västra Sallerups kyrka. Västra fasaden 1867.
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Håslövs kyrka

I en tät dunge av hamlade lindar på Söderslätt står Håslövs
kyrka, ett av de mest avancerade bland Zettervalls lands -
kyrko  byggen.46 (355)

Församlingen beställde 1868 en kyrka med 570 platser av
Zettervall, som just var hemkommen från sin andra studie -
resa till Tyskland och Italien. Kyrkan var uppbyggd på en
korsplan där absid och korsarmar var halvcirklar kring
korsmittens centralvalv.47 (356, 357, 358)

Stora fönster mellan lågt ansatta valv bildade ett
magnifikt ljusrum. Kyrkans kryss valv spände över tio meter
med gördelbågar utformade som ribbor, vilket gav lång -
huset en hel och sammanhållen verkan. Korsmitten hade
en högre takhöjd under ett valv vars ribbor möttes i en
hjässring. Korsluten och absiden var lika utformade och
välvda. Ett segment av absiden bakom altaruppsatsen var
avdelat till sakristia. Som vi sett i tidigare projekt an vände
Zettervall ofta korsplanen i de större projekten för att kunna
samla fler platser nära predikstolen. Samtidigt använde han
den traditionella stegringen mot kor och altare – Håslöv
hade mer än hälften av församlingens platser i »koret«. 

Planen hade en geometrisk klarhet, vilket egentligen var
något som Zettervall sällan strävade efter. Vi vet att han
under sin resa i Köln studerat Maria im Capitol som har en
liknande plan. Men som byggnad är Håslöv något helt
annat: av planen framgår att murväggarna i det närmaste
var helt upplösta till pelare och öppningar dem emellan.
Zettervall hade aldrig tidigare i sin praktik varit så nära det
gotiska konstruktiva  idealet. 

Mot det inre rika ljusspelet kom det yttre att stå ganska
bistert. På den laverade ritningen hade västfasaden en tung,
nästan fortifikativ uppsyn med sitt dramatiska tornknippe,
något som delvis var betingat av att den gamla kyrkans
massiva torn skulle ingå i den nya kyrkan. (359) Håslöv
ligger på det tätbefolkade Söderslätt, där socknarna ligger så
nära varandra att man kan se fyra, fem kyrkor samtidigt:

355:  Håslövs kyrka.

356:  Håslövs kyrka. Plan 1868.
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357:  Håslövs kyrka. Längdsektion 1868.

358:  Håslövs kyrka. Tvärsektion genom koret 1868.

tornen är kyrkornas igenkänningstecken. Perspektivet från
sydost visar hur de olika formerna skär över varandra och
adderar sig till en livfull helhet. (360) Kyrkan skulle muras
av gult tegel och det rikt formade taket skulle svepas in i ett
mjukt följsamt spåntak. 

Församlingen mottog Zettervalls förlag med uppskatt -
ning, men avvaktade utförandet i hopp om ett bättre pris -
läge. Först efter elva år utsågs en byggmästare, N. Thulin i
Malmö, som givit lägsta anbud. Församlingen beslutade,
trots merkostnader, att låta nyuppföra hela tornet.48 Då
kunde kyrkan flyttas till en bättre plats tio meter västerut,
men ritningarna ändrades inte. Bygget startade i mars 1879,
och i  september var takstolarna resta. På några punkter
höjde församlingen materialkvalitén: listen över sock eln
gjordes av huggen sten, fönster plattor och pelarnas över -
kanter av gjutjärn, avtäckningar av betongplattor och tak av
järnplåt istället för spån. I december 1880 var  kyrkan klar
efter två säsongers bygge. I närskalan ser vi hur detaljerna
är komponerade för motsättning och kontrast, hur for -
merna tänjts ut så att stort blivit ännu större och litet ännu
mindre. (361, 363)

Något väggmåleri kom aldrig till stånd, trots att det
säkert varit avsikten. Kyrkorummet lämnades vitmenat.
Men detaljeringen utfördes konsekvent enligt ritningarna.
(362, 364, 365, 366)

Vid avsyningen, då Zettervall var närvarande, godkändes
inte byggmästarens arbete: taket var dåligt lagt, putsarbetet
var dåligt, fönsterglasen för tunna, gångjärnen för klena,
teglet dåligt fogstruket och det inre dåligt målat. Den rätts -
process som följde varade till 1886, men då hade en annan
byggare övertagit arbetena.49
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359:  Håslövs kyrka. Västra fasaden 1868. 
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360:  Håslövs kyrka. Perspektiv 1868. 

361:  Håslövs kyrka. 363:  Håslövs kyrka.

362:  Håslövs kyrka. Detalj av valvens anfang.
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365:  Håslövs kyrka mot öster.

366:  Håslövs kyrka mot väster.

364: Håslövs kyrka. Koret.



Nosaby kyrka

Kyrkostämman i Nosaby beställde 1868 ritningar av Helgo
Zettervall till en ny kyrka för minst 1 000 sittande och till en
kostnad ej överstigande 40 000 riksdaler.50 Efter viss tvekan
godtogs förslaget, kyrkan uppfördes och kunde invigas
1875. (367)

Zettervalls förslag, som var klart i början av 1869, visar
en treskeppig basilika med tvärskepp och rakslutet kor med
stort rosettfönster över en lågt byggd sakristia. Kyrkans enda
slagna valv var över korsmitten. (368, 369, 370, 371) På sina
fyra kraftiga pelare och gördelbågar stod korkvadratens tak
som ett tabernakel, övriga tak var av trä med delvis öppna
takstolar. De flesta sittplatserna var koncentrerade till kor -
området, tvärskeppen hade läktare och altaret fanns i en
nisch till koret. Huvud uppläggningen påminde om Västra
Sallerup, men hade en storskaligare lösning av kor och
läktare. De för en stor kyrka nödvändiga extra portarna var
placerade djupt inne i östväggens nischer, vilket gav bredd åt
korpartiet samtidigt som portarna avslutar sidoskeppens
axlar.

Församlingen avslog Zettervalls förslag och förklarade
varför. Man ville ha en mer samlad, enskeppig plan.
Zettervall skrev ett brev som förklarade och försvarade
projektet – det är ett av de få dokument vi har där Zettervall
talar om rumsliga kvaliteter. »Granskar vi det inre och
tänka oss inträdet från väster; vilket praktfullt perspektiv
möter inte blicken genom dessa fristående kolonnrader och
vilken bländande belysning, från den stora rosetten i öster,
fyller icke mellanskeppet. Varje del av kyrkan är därjämte
lika belyst på grund av den jämnt fördelade dagern från de
för kyrkans konstruktion lagom stora fönstren.« Vidare
behandlade Zettervall de praktiska kvaliteterna med
argument vi känner igen: »Altare, predikstol, orgelläktare
och sakristia äro prydligt och ändamålsenligt anordnade,
de öppna bänkarna rymliga och bekväma, kyrkans in- och
utgångar tillräckligt rymliga och dragfritt an ordnade och
för en blivande värmeapparat är väl sörjt.« Zettervall
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367:  Nosaby kyrka. Fotografi taget mellan 1904 och 1906.

369:  Nosaby kyrka. Plan 1869.

368:  Nosaby kyrka. Längdsektion 1869. 
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370:  Nosaby kyrka. Sektion genom kor och långhus 1869. 

371:  Nosaby kyrka. Perspektiv 1869.

372:  Nosaby kyrka. Detalj av järnpelare 1869.

373:  Nosaby kyrka mot koret. Fotografi tidigt
1900-tal.



avslutade beskrivningen av sitt eget förslag med en direkt
appell: »Sådant är det förslag församlingen förkastat och
istället beslutat uppförandet av en ganska vanlig enskeppig
kyrka med stora breddproportioner. Hurudan denna en -
skeppiga kyrka än må bliva. Aldrig kan den nå det arkitek -
toniska anseende eller det monumentala inre och yttre som
den treskeppiga, vilken nu blivit förkastad.«51

Beskrivningen vände opinionen  – församlingen ändrade
sitt beslut och biföll förslaget. Efter entreprenadauktion
utsågs 1873 Måns Holm gren i Kristianstad till bygg -
mästare.52

Samarbetet mellan arkitekt, byggmästare och församling
var gott. Zettervall fick göra många detaljritningar under
byggets gång, vilket var ovanligt, och han fick också ordent -
ligt betalt för dessa. Försam lingen önskade bland annat att
kolonnerna skulle utföras i granit och inte av tegel med
järnkärna som Zettervall ursprungligen föreslagit. (372)
Här, liksom i Håslöv, tog alltså församlingen initiativ till
kvalitetshöjande och fördyrande förändringar. Kyrkan
invigdes 1875, efter två byggsäsonger. 

Genom basilikans överljus blev långhusets valv så
belysta att de framstod som fristående. (373) I mot sättning
till murverkets hela modellerade volymer var taken upp -
lösta, detaljrika och mörkt hållna, särskilt sedda i det stora
korfönstrets motljus.53

Nosaby kyrka fick ett fullt genomfört dekormåleri som
skapade ett kyrkorum med en dunkel och gnistrande lyster.
(374, 375, 376, 377) Valven målades med blomrankor och
engagerade ytor hade linjeteckningar som samspelade med
murens veck och lister. Korets västvägg hade ett kvader -
mönster med målade liljor. Takens sparrar och konsoler var
mörkt och blankt målade, så att konstruktionen både för -
tydligades och upplöstes i ett blänkande flimmer. Träinred -
ningen var bonad till mörk björklyster, där enstaka snittytor
gavs en stark kulör, växelvis rött och blått. Måleriet utfördes
med stor sannolikhet av Svante Thulin, som målat Bräkne-
Hoby.54

Dekormåleriet var en del av byggnadens arkitektur.
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374:  Nosaby kyrka. Koret.

375:  Nosaby kyrka. Takdetalj.



Zettervall ansåg att rummet inte var avslutat innan det var
bemålat. Ändå var det inte ofta som det blev utfört: Räng,
Bräkne-Hoby och Nosaby var egentligen undantag. Alla
dessa kyrkor hade trätak och Zettervall lade, om han i ett
tidigt skede fick välja, hellre resurserna på att få slagna valv:
dekormåleriet var ett slags kompensation. Valven kunde ju
dessutom målas senare.

Nosaby kyrkas yttre volymer var formade efter dubbla
principer: dels var volymerna adderade och urskiljbara som
egna delar, dels hölls volymerna ihop genom att delarna
pressades mot samma murliv, vilket gav en skarpskuren
verkan. (378, 379, 380) Det mönsterlagda skiffertak som
fasadritningen visar utfördes troligen inte, men fasadens
hori sontella band, som löpte kring alla de sammansatta
formerna och enade dem, putsades i två färger.55 Kontre -
forterna som avslutade murarna mot marken förmedlade
takens vinklar och bildade ett triangelmotiv. Korets runda
fönster hade uppseende väckande stora dimensioner och
visar långhusets skala. Proportioneringen ger en föreställ -
ning om att bygg naden är sjunken ner i jorden. Trots att alla
ingående element och detaljer i sig är konventionella har
formerna drivits till en ny dramatisk helhet.
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377:  Nosaby kyrka. Golv.

376:  Nosaby kyrka. Väggdekoration. 
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378:  Nosaby kyrka. Västra fasaden. 380:  Nosaby kyrka. Västra fasaden 1869.

379:  Nosaby kyrka. Östra fasaden. 



Häglinge kyrka

I maj 1871 lämnade Zettervall ett förslag till en kyrka för
Häglinge församling. Häg linge ligger i en skogrik och påver
trakt, långt från de stora slätterna.56 Kyrkan, som var tänkt
att uppföras i natursten med trätak, blev inte byggd. (381,
382, 383)

Kyrkan hade en korsplan med fullt möblerade kors -
armar där kor och absid var en direkt fortsättning på
långhuset. Det var en mycket ekonomisk, och ganska
trång, disposi tion av de över 700 platserna. Tvärs kyrko -
rummet var murade gördelbågar och mellan dessa ett
treledat kassettak av trä med rikt bearbetade listverk som
i korsmitten växte upp till en öppen tältformad trä -
konstruktion med fria strävor. Absiden var välvd, och
bakom altaret fanns sakristian, ett slutet rum med glastak
som var så lågt att sikten blev fri mot absidens kolonnett -
galleri. Portarna i öster var innefattade i nischer med låga
vind fång. Rit ning arna visar rikt dekor målade väggar kring
de trekopplade fönstren. Kyrkorummet var generöst
fönster satt och skulle ha blivit mycket ljust: absidens
fönsterrad skulle få stöd av fönstren i koret, och
tvärskeppet skulle utöver de stora gavelfönstren även få
ljus från  väster.

Långhus, kor och absid var i det yttre sammanfattade
under ett stort tak. Innertaket låg direkt an mot de branta
takfallen som skulle beläggas med mönsterlagt spån.57 (384,
385) Tornet var slankt och högt, högre än kyrkan var lång –
tumregeln var annars att måtten skulle vara lika. Det mest
uppseendeväckande var dock att hela kyrkan var tänkt att
muras med fältsten i fasad, inramad av listverk med hög
skärpa. Av måtten att döma var fönstren tänkta i betong.
Fritt lagd naturstensmur i fasad var vanligt i andra länder,
men detta var första gången som Zettervall föreslog det, och
kanske första gången i Sverige.

Vi kan se hur Zettervall ansträngt sig för att göra en
billig kyrka: allt från den kompakta planen och den lätta
takkonstruktionen till valet av material. De ekonomiska
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382:  Häglinge kyrka. Plan 1871.

381:  Häglinge kyrka. Längdsektion 1871.



kraven hade också vid beställningen klart uttryckts av
församlingen, som blev mycket belåten med förslaget. 

Överintendentsämbetet hade dock vid sin granskning
anmärkningar mot kostnadsberäkningen. Bara två, och
höga, anbud lämnades också in vid entreprenadauktionen.
I en ny omgång begärdes pris både på Zettervalls ritningar
och på ett äldre förslag som församlingen tidigare förkastat
för att det ansågs för torftigt.58 Alla ansträngningar till trots
befanns Zettervalls förslag för dyrt. 
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383:  Häglinge kyrka. Tvärsektion 1871.
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385:  Häglinge kyrka. Fasaddetalj 1871.

384:  Häglinge kyrka. Västra fasaden 1871.
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Maglarps kyrka

I samband med Zettervalls uppdrag att bygga om Trelle -
borgs kyrka ombads han 1872 att göra ett förslag till en ny
kyrka med cirka 360 platser för dess annexförsamling vid
kusten, Maglarp. Den blev dock aldrig byggd.59 (386, 387)

Dispositionen var egenartad: tornet stod över kors -
mitten och gav ett smalt kor där korsarmarna innehöll
sakristia och ett dopkapell. Kyrkorummet hade en kraftigt
betonad längdsträckning med en dunkelt belyst mitt. Det
breda kryssvälvda långhuset var väl belyst från de spets -
bågiga fönstren. Dopkapellet och sakristian var egna av -
skilda rum. Absiden hade en mindre och mer intensiv skala.
Sakristian mot söder hade ett intrikat stjärnvalv. Men också
absiden kunde uppfattas som ett eget rum med sitt stora
avstånd från långhuset. Planen var en fullständig motsats
till det enade kyrkorum som vi sett att Zetter vall strävat
efter i tidigare kyrkor. 

Det yttre var tänkt i oputsat tegel med poster och lister
av betong samt tak av skiffer. Tornet hade en pregnant form,
åttkantigt och rikt uppmurat. (388, 389) Kanske var tornet
tänkt som ett landmärke i detta havsnära läge. Västpartiet
hade en kraftfull entréportal med dubbla murade väggar
kring en välvd förhall; formen var delvis statiskt betingad
för att ta emot valvens horisontalkrafter, det som annars ett
västtorn gör. Ritningarna gillades av Överintendents ämbetet,
men församlingen ansåg att förslaget var för dyrt. 

I ett försök att få kyrkan byggd publicerades tio år senare,
1882, ritningarna i Teknisk tidskrift. Där hyllades byggnaden
som ett föredöme. Ritningarna visar, säger artikeln, »att
viktiga och monumentala byggnader inte behöver vara stora
och dyra, att man t.o.m. på landet med begränsade resurser
kan få stor byggnadskonst. Det faktum att vanliga och billiga
byggnadsmaterial (tegel, cement) kan bringas till detta kan
räknas arkitektens skicklighet och kunskap till godo.«60

Ritningar och perspektiv var omritade av tidningens
illustratör Ferdinand Boberg, som med sin streckteckning
hade betonat byggnadens måleriska kvalitéer.61

387:  Maglarps kyrka 1872. Plan uppritad av F. Boberg 1882.

386:  Maglarps kyrka 1872. Perspektiv uppritat av
F. Boberg 1882.
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388:  Maglarps kyrka 1872. Norra fasaden uppritad av F. Boberg 1882. 389:  Maglarps kyrka 1872. Västra fasaden
uppritad av F. Boberg 1882.
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Sjörups kyrka

På uppdrag av församlingen gjorde Zettervall ritningar till
en ny kyrka för Sjörup vid Ystad, men inte heller den blev
byggd.62 Vi vet att Zettervall lämnade ett förslag i sex blad i
mars 1873, men inget är känt om denna kyrkas utformning.
Förslaget lämnades inte in till Över intendentsämbetet och
kyrkoarkivet har brunnit. Församlingen var inte enig om
placeringen och ansåg att Zettervalls kyrka var för dyr och
storslagen: förslaget avslogs.63

Österslövs kyrka

Den kyrka som Zettervall ritade för Österslöv 1873 var hans
rikast utformade landskyrka.64 Den står som en kritvit
möbel i det lugnt böljande öppna landskapet. (390)
Österslövs kyrka låg patronalt under Karsholms gods, och
det var patronus som beställde ritningarna och skulle
bekosta kyrkan.65

Ritningarna är de mest genomarbetade Zettervall gjort
för en landskyrka, och några av hans vackraste över huvud
taget.66 De är virtuost laverade med en schumrande fjärr -
verkan. (295, 391, 392) Ett överdåd av profiler och lister
modellerar med gnistrande skärpa fram skuggor i den
resliga volymen, som skulle bli milsvitt synlig i det öppna
landskapet. Detaljeringen ökade uppåt med trappgavlar,
småtorn och nockräcken. Det är en slags drömbild av en
tidigkristen kyrka, som leder tankarna till rysk eller grekisk-
ortodox prakt. 

Grundplanen är ett latinskt kors med slagna tunnvalv
och en kupolkalott över korsmitten. (393, 394, 395)
Huvud  upplägget har likheter med Lilla Bedinge, men i
Österslöv är skeppet smalare och högre. Kyrkorummet har
tydligt stående proportioner och verkar närmast tunnelartat
– som i bysantinska småkyrkor. I långhuset skulle ljuset
komma från högsmala fönster, och från väster genom den
uppbrutna orgelfasaden.67 I korsmitten kom ljuset från

390:  Österslövs kyrka.

391:  Österslövs kyrka. Västra fasaden 1873. 



stora öppningar över läktarna medan det är dunkelt under
dem, i absiden gav fönsterraden ett högt motljus över
sakristian och den kraftfulla altaruppsatsen. Kyrkorummets
fokus låg högt – en besökare skulle känna sig långt nere i
detta höga rum. Kyrkans former var uppbyggda av cirkel -
slag: i valvens gördelbågar finns till och med en antydan till
hästskovalv vilket också leder tankarna österut. Sakristian,
ett slutet rum med glastak, hade den för Zettervall vanliga
placeringen bakom altaret, lågt i absiden: alltså samma
placering som prästkyrkan haft i en medeltida rums -
disposition. 

Kyrkorummets lägre delar var målade med horisontella,
murverksliknande band, medan valvens former under -
ströks av enkla dekorlinjer.68 (396) Altaruppsättning, predik -
stol och bänkinredning utfördes också efter Zettervalls
ritningar boaserade med tunna förstärkande skuggaccenter
växelvis i rött och blått. De sektioner som kunde ha
beskrivit den målade kompositionens helhets verkan saknas
tyvärr bland de bevarade original ritningarna.

Förslaget togs väl emot av alla instanser. Entreprenaden
vanns av byggmästare J. W. Hammarlund från Torsebro.69

Kyrkan skulle bekostas av församlingens patronus och den
höga kostnaden avskräckte inte. Byggmästaren följde troget
ritningarna – inklusive mängden garneringar, torn och
lister som göts av betong. (397, 398, 399, 400) Österslövs
kyrka invigdes den 25 augusti 1878 i all sin bedövande
rikedom och prakt.70 Österslöv är den sista i raden av de
landskyrkor Zettervall ritat i Skåne. 
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392:  Österslövs kyrka. Östra fasaden 1873. 
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395:  Österslövs kyrka. Tvärsektioner 1873. 

396:  Österslövs kyrka mot koret 1898.

397:  Österslövs kyrka 1890-talet.

394:  Österslövs kyrka. Plan 1873.

393:  Österslövs kyrka. Längdsektion 1873. 
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400:  Österslövs kyrka mot koret. 

399:  Österslövs kyrka. Västportiken.

398:  Österslövs kyrka.



Begravningskapell på Ovesholm 

Raoul Gustaf Hamilton beställde 1875 ritningar till ett fri -
liggande katolskt gravkapell till sitt gods Ovesholm för sina
föräldrar: modern var irländska och katolik. Det blev inte
byggt.71

Den första skissen visar ett litet kapell om tre gånger nio
meter med plats för två sarko  fager under krysslagna valv
över en gravkammare. (401) Huvudfasadens trappgavlar har
nischer med helgonfigurer, men i övrigt har byggnaden en
enkel hållning. Av skissen framgår inte om den skulle putsas
med kvadermarkeringar eller om den var tänkt byggd av
natursten.

De fullständiga ritningarna i fem laverade blad visar
ungefär samma planform men är utförda i rik tegelgotik.
(402, 403, 404, 405) Trappan ner till gravvalvet har gjorts
bekvämare och kapellet har stjärnvalv, spetsbågiga fönster
och rosettfönster med intrikat masverk. Kapellet har en
betonad höjdsträvan med trappgavlar och strävpelare som
frigör sig till höga tegelmaster mot de branta takfallen.
Zettervall ritade detta förslag samtidigt som han börjat
studera Uppsala domkyrka och samtidigt som de första
stora spetsbågiga stads kyrkorna. 
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401:  Ovesholms kapell. Huvudfasad och plan. Skiss 1875.

402:  Ovesholms kapell. Plan 1876.
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403:  Ovesholms kapell. Sektion 1876. 

404:  Ovesholms kapell. Sidofasad 1876.

405:  Ovesholms kapell. Huvudfasad 1876.



Eriksbergs kyrka

Eriksbergs kyrka i Västergötland ligger fritt på en åsrygg i
ett öppet landskap omgivet av stora mörka skogar. En allé
leder upp till sydporten.72 (406)

I ett brev till Helgo Zettervall 1880 beställde Eriksbergs
kyrkobyggnadskommitté en kyrka för 700 till 800 personer;
den skulle ha orgelläktare, tak av spån och fasader av tuktad
sten.73 Kyrkobygget hade möjliggjorts av en stor donation.74

Eriksbergs kyrka kom att bli Zettervalls sista socken kyrko -
projekt.

Zettervall ritade en enkel kyrka men med imponerande
mått.75 (407, 408, 409) Det var en tolv meter bred hall -
kyrka med brant trätak, välvd absid, västtorn och med plats
för 550 sittande. Planen följde normalkyrkornas mönster:
en långhus rektangel med adderade rumsdelar och sym -
metriskt placerade portar mot söder och norr. Planen
erinrar om Zettervalls tjugo år äldre kyrka för Björketorp,
också den i Västergötland. Trätaket var treledat med spets -
bågiga öppna takstolar som förde vidare formen från den
murade triumfbågen – rummets dominant.76 Koret
flödade av ljus från absidens höga fönster. (410) Orgel -
läktaren i väster var valvslagen och buren av gjut järns -
pelare. 

Det yttre var måttfullt komponerat med ett långhustak
som innefattade absiden och antydningsvis även tornet.
Volymerna var distinkta och fasta, bara tornet och absiden
har bearbetad takfot. 

Innan Zettervall började rita hade han frågat om
fasaderna av tuktad sten som församlingen önskade sig.
Zettervall fann att det inte för en rimlig kostnad gick att få
natursten så vacker att den kunde stå exponerad. Zettervall
ritade därför ett putsat yttre.77 Byggmästaren tyckte dock
att han lyckats så väl med murningen att fasaderna kunde
få stå oputsade. Han bad Zettervall att få exponera natur -
stenen fogstruken, både för varaktigheten och utseendet,
som han säger, och Zettervall biföll.78 Kyrkan fick alltså
oavsiktligt en rustik verkan, i vissa stycken med synliga
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406:  Eriksbergs kyrka.

407:  Eriksbergs kyrka. Plan 1880.



borrspår i stenen. (411, 412, 413) Mot murarna stod
fönsteromfatt ningar och listverk av putsat tegel. Takmate -
ri alet hade inför bygget ändrats från spån till den dyrare
plåten. Kyrkan var klar 1885.79

Byggmästare var L.  E. Peterson från Mösseberg.80

Zetter vall uppskattade både hans kunnighet och initiativ -
förmåga. Året efter rekommenderade Zettervall honom för
de stora och krävande arbetena vid Skara domkyrka. 
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408:  Eriksbergs kyrka. Längdsektion 1880.

409:  Eriksbergs kyrka. Tvärsektion 1880.
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410:  Eriksbergs kyrka mot koret.

411:  Eriksbergs kyrka 1890-talet.

412:  Eriksbergs kyrka. Södra portiken.

413:  Eriksbergs kyrka. Långhus och absid.



Slutkommentar

Betraktar vi alla Zettervalls nya mindre kyrkor tillsammans
är mångfalden i uttryck, konstruktion och rumsuppfattning
slående. Vi ser ingen ansats till upprepning. Inte bara de
byggmästarritade kyrkorna utan också de som var ritade av
ämbetets äldre arkitekter var så tydligt enhetliga att det är
svårt att skilja dem åt. För Scholander var dock varje
uppdrag en unik chans att undersöka och utveckla en form -
princip och dess stämningsvärden; han betonade även
konsekvenserna för dekorsystemen. Zettervall hade också
denna syn, men gick ännu längre och underströk dessutom
relationen till konstruktionen. Viljan till mång fald var en
konstnärlig hållning och hans repertoar var bred. Vi ska här
diskutera några möjliga förutsättningar för den varierade
formen. (414)

Uppdragen

Zettervall var, som vi sett, mycket följsam mot försam -
lingarnas krav. Vi vet att han sällan var med i projektens
första skeden och att beslut om ombyggnad eller nybyggnad
alltid redan var fattat när han fick ett uppdrag. Vi vet att
beställningen angav plats antal och ofta även maximal
kostnad. I förutsättningarna ingick troligen också upp gifter
om vilka byggnadsmaterial församlingen själv kunde
leverera. Lokalprogrammet för en sockenkyrka var helt
standardiserat: relationen mellan altare, predikstol och
församling var given, utrymmen för kör, nattvardsgäster,
sakristia och kyrkklockor var enhetliga. 

Med några undantag var kyrkorna lika stora: de skulle
ha plats för mellan 500 och 700 sittande. Maglarp skulle ha
blivit lite mindre, Bräkne-Hoby skulle ha plats för 1 800 och
Nosaby för 1  100, varför dessa båda fick läktare. Västra
Vrams krav på 1 000 platser löste Zettervall med ett mycket
brett långhus. Men dessa är de enda kyrkor där stor leken
behövt påverka formen.
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414: Fasad och plan av Zettervalls utförda lantkyrkor. Från vänster till höger: Björketorp, Bräkne-Hoby, Billinge, Lilla Bedinge och Klagstorp.
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Västra Vram, Håslöv, Nosaby, Österslöv och Eriksberg.



I några fall kan vi syna beställningarna som de ut -
trycktes skriftligt, men vid alla uppdrag var Zettervall på
plats för besiktning och överläggningar med präst och för -
samling. Men vad som då sades, och hur Zettervall tolkade
antydda önskningar, pretentioner och ekonomiska möjlig -
heter vet vi inte. 

Placering

Vi har sett att de nya kyrkorna, med undantag av Eriksberg,
placerades på de gamla hävdvunna kyrkoplatserna, och att
de gamla kyrkorna därmed revs, också för att lämna
material till nybyggena. Om de gamla tornen var starka nog
och läm p ligt belägna fick de ingå i nybygget. Vi möter i
några fall livliga diskussioner om alternativa placeringar när
nya samhällen växt upp en bit från de gamla byarna.
Schismer om placeringen var den vanligaste anledningen till
seg dragna byggbeslut. Vi möter alltid praktiska argument
om vanor och församlingsnärhet, aldrig teologiska
argument och aldrig något ifrågasättande av rivning av
annat än ekonomiska skäl. Många församlingar hade levt
länge med dubblerade gudstjänster. Några socknar hade
annexkyrkor, men ingenstans möter vi diskussioner om att
lösa plats bristen med fortsatt församlingsdelning.

Alla förslag till nya kyrkor var utformade för bygg -
platsens specifika förutsättningar vad gäller terräng, rikt -
ningar, vägar, tillgänglighet och eventuellt ingående äldre
delar. Men enskilda formelement exempelvis från den
gamla kyrkan eller från andra byggnader i närheten togs
aldrig upp.

Utveckling

Om vi undantar kyrkan för Eriksberg är alla de tjugo
behandlade projekten ritade under tolv år, 1861–1873.
Betraktar vi kyrkorna som en grupp, ser vi egentligen ingen

formal utvecklingslinje. Under dessa tolv år var det bara
fyra som hann invigas. Zetter valls rykte vilade inte på
färdiga resultat. Erfarenheterna från de byggda verken
kunde inte heller påverka hans ritarbete. 

Det kunde alltså dröja länge innan en projekterad kyrka
blev byggd, och hälften blev det aldrig: i ett fall på grund av
tvist om placeringen, i alla andra av kostnadsskäl. Försam -
lingen i Hassle-Bösarp vägrade till och med att betala
arkitektarvode för att kyrkan blivit för dyr. 

Vi har tidigare visat att Zettervall med sitt förslag till ny
kyrka för Lund redan efter ett halvår i Skåne slog fast en hög
ambitionsnivå. Det finns exempel på medvetet åter håll -
samma konstruktioner om ekonomin var snäv, som trätak
istället för valv, men han sänker aldrig ambitionsnivån, inte
ens om förslagen förkastas för att de är dyra. Han erbjuder
sig aldrig att göra enklare alternativ. 

Zettervall förde en noggrann kassabok över arvoden för
sina uppdrag.81 Vi kan utläsa att han tillämpat en starkt
differentierad taxa. För de små kapellen för privata be -
ställare, Sölvesborg och Ovesholm, tar han mer än dubbelt
så mycket betalt som för en hel kyrka åt en landsförsamling.
Vi ser att arvodena också stiger efter hand, ungefär en
fyrdubbling under de tolv åren.82 Vi kan också utläsa att
arvodet för arbetsledningen av ett bygge var mer än dubbelt
så högt som för ritningsarbetet. 

Den medeltida arkitekturens två konstruktiva huvud -
principer – massa och tyngd respektive lastuppdelning och
lätthet – har en motsvarighet i Zettervalls produktion. Vi
kan bland hans kyrkor se förslag som ligger nära det stora
Lundaprojektets – Allhelgonakyrkans – fullt genomförda
gotiska tänkande, medan de flesta utnyttjar den enklare
tillgängliga tunga tekniken. Någon utvecklingslinje är svår
att spåra annat än att Zettervall i alla projekt tycks tänja allt
mer på gränsen för vad församlingarna klarar av att finan -
siera och bygga. För en kyrka som den i Östra Klagstorp
svarade socknens egna materialleveranser, inklusive riv -
nings material från den gamla kyrkan, för en fjärde del av
byggkostnaden.
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Magnus Sjögren ett föredrag, Om kyrko-architek tur, som
gav tydliga riktlinjer för hur man borde bygga.84

Efter att först ha glatt sig åt att man bygger så mycket
övergår Sjögren till en hård kritik av samtidens kyrko -
byggande. De nya kyrkorna skänker visserligen skydd för
väder och vind, men var finns det monumentala och det
upphöjda? Var finns »betydelsefulla, talande sinnebilder för
det andliga?«85

Prästmötet i augusti 1870 samlade stiftets alla präster i
Lund. Det var ett utmärkt tillfälle att tala om framtidens
kyrkobyggande. Det var första gången de flesta såg dom -
kyrkans just färdigombyggda inre. Västportalen med det
nya tympanonfältet var också klar och det norra tornet var
halvvägs uppe. 

Sjögrens framställning var engagerad, initierad och
uttryckte en klar uppfattning om hur stiftets nya kyrkor
borde vara beskaffade. Föredraget är intressant redan av
dessa skäl, men också för att det fick en stor spridning. Det
trycktes senare i handlingarna från prästmötet och distri -
buerades till stiftets alla församlingar. Genom  Sjögrens
ställning vid domkapitlet, som en av biskopens närmaste
rådgivare, kom åsikterna säkert att uppfattas som stiftets
officiella.86

Bristen på allvar och konstnärlig halt handlar inte främst
om kostnader, slår han fast. Det är främst en fråga om vilja,
kunskap och skicklighet, där grundförutsättningen är en
insikt i kyrklig konst. Bara undantagsvis kan stiftets nya
kyrkor visa upp ett konstruktivt och ornamentalt allvar.87

Det krävs en hög arkitektonisk kompetens för att klara
dessa viktiga och höga uppgifter. I andra länder är för -
hållandena bättre, menar han. Danmark har en stark
lagstiftning, England mängder av goda exempel och i
Tyskland har de evangeliska kyrkorna formulerat tydliga
riktlinjer. 

Hur bör då en kyrka anordnas? Innan han kan besvara
frågan ger han en översikt av kyrkobyggandets utveckling.
Det avsnittet upptar en tredjedel av anförandet. Hans
framställning av kyrkobyggandets historia från den

Förebilder

Efter denna genomgång av formande faktorer och deras
förändringar återstår att försöka svara på frågan varifrån
Zettervall fick sina formidéer. Enskilda förebilder och
teman kan finnas, som Maria im Capitol i Köln för Håslövs
plan. Möjligen kunde man finna fler om man sökte, men
några enkla samband finns inte. Zettervalls studier av
hundratals medeltida kyrkor under studieresorna, och 
av ännu fler i böcker och tidskrifter, byggde upp en fond 
av möjliga lösningar som fanns tillgänglig under skiss -
arbetet. Vissa motiv och detaljer kan ha hämtats upp 
ur detta minnesförråd. Men framför allt är det ett aka -
demiskt analytiskt studium av skilda arkitektoniska
principer som bär frukt. När väl ett stämningsläge var
ansla get och en princip fångad, så utvecklade sig vid ut -
arbetandet en serie beslut som konsekvenser av de fattade
besluten – ett inomarkitektoniskt konsekvensarbete. Men
experimenten med färg- och formuttryck har hela tiden sin
rot i kyrko byggandets historia. Zettervall kom senare att
varna för att fjärma sig för långt från de historiska typernas
klarhet. 

Framför allt ser vi lusten att ständigt pröva något nytt.
Direkt efter ett projekt som drar konsekvensen av kupol och
cirkelslag, Bedinge, ritar han en basilika med tjugofyra små
krysslagna valv, Bösarp, för att direkt därefter rita en
basilika igen, men nu utan valv, bara med en öppen men
rikt ornerad trätakstol, Lomma.83

Teori

Vi har mött stiftets envetna strävan att få församling-
arna att bygga rymliga och ändamålsenliga kyrkor, där 
det vik tigaste medlet var biskopsvisitationen. Men det
fanns också mer specifika synpunkter på utformningen.
Det fanns ett teologiskt och arkitektoniskt program. Vid
prästmötet i Lund 1870 höll domkapitlets amanuens Johan
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gammal kristna basilikan till och med gotiken, där han gör
halt, är påfallande djup och analytisk. Han använder knappt
begrepp som stil eller utseende, istället talar han om de
konstruktiva systemen och deras olika förutsättningar för
ljusbehandling och utformning. Hans avsnitt om valv -
slagning, kraftlinjer och rumslig indelning är tekniskt
kunnigt. Han beskriver stilarna som olika kon sek vens -
system, alla med sina olika förtjänster – alla borde kunna
utvecklas och komma till användning. Men, säger han, ett
sådant val kan inte få bero bara på någon enskild persons
eller arkitekts individuella smak. En kyrka måste kunna leva
upp till allmänhetens förväntningar. Dessa förväntningar
har uppstått i närheten till de gamla monumenten. Sjögren
hänvisar alltså till sedvänjan då han konkluderar: eftersom
stiftets kyrkor till större delen är medeltida så är det till
dessa grundformer man ska ansluta. Men av hans inlevelse
i den historiska framställningen förstår man att han också
såg medeltidsarkitekturen, i alla dess uppenbarelseformer,
som det kristna kyrkobyggandets guldålder. Han betonade
att medeltidens kyrkoarkitektur  tillhör vår kyrkas arv, inte
bara den katolskas.

Lika lite som något av medeltidens olika byggnadssätt
kan föreskrivas, kan någon enskild planform det. Storlek,
akustik, tillbyggbarhet och inte minst strävan efter goda
proportioner måste få vara vägledande. I föredragets kanske
mest avancerade avsnitt talar han om »monumental kon -
struktion«. Kyrkor kräver dignitet och allvar – något bortom
det vardagliga. Han vänder sig mot den vanliga byggmästar -
kyrkan med sina »valv av bräder«. Nej, konstruktionerna
ska vara rena, tydliga och ärliga – något bortom det som
bara syns med ögat.

Föredraget avslutas med en metodisk genomgång av en
kyrkas byggnadssätt och olika delar: han förespråkar natur -
sten och tegel istället för puts, en medveten dekor istället
för vitmening. Han önskar öppna välbelysta kor, med kon -
cen trerade väl synliga altare som höjdpunkter. Han talar
om den önskvärda öppna relationen mellan altare och en
fristående, också väl synlig, predikstol. Han talar om sakris -

tians betydelse, om att orgeln inte får skymma ljuset och
om öppna bekväma kyrkbänkar. Han talar innerligt om
behovet av färg och lyster. Sjögren redovisar de praktiska
och liturgiska kraven, men också behovet av arkitektonisk
artikulation av koret – det »inneslutna rummet«. 

Kontentan av Sjögrens föredrag om kyrko-arkitektur,
som alltså riktade sig direkt till de beställande försam -
lingarna genom deras präster, blev att en kyrkobyggnads -
uppgift är, och måsta få vara, krävande och att det inte finns
några färdiga formler eller genvägar. En församling bör
alltid anlita »en konstnärligt bildad, i kyrklig byggnadskonst
väl förfaren arkitekt«. Han gör en lista över de ritningar
man bör kräva och han förespråkar arkitekttävlingar: »att
se flera ritningar vid sidan om varandra skärper blicken för
det riktiga«.88

Sjögren behandlar detaljerat sakfrågorna men argumen -
terar samtidigt pedagogiskt för arkitekturens eviga dygder:
de långa tidsperspektiven, byggnadsuppgiftens samhälleliga
sammanhang, beroendet av funktionen, sambandet mellan
helhet och delar, tydligt redovisade material och konstruk -
tioner, försvar för verklig kvalitet i motsats till blott synlig
samt ansvaret gentemot användaren och för verkets mot -
tagande. Dessa resonemang ligger nära de som senare skulle
uttryckas av Ullmans liturgi.89

Sjögren var uppenbarligen insatt i den tyska debatten
men visste också att för hållandena där var mycket annor -
lunda. De tyska evangeliska kyrkorna befann sig i ett tydligt
kraftfält mellan väckelserörelser och den katolska kyrkan.
Arkitekter och kyrkans folk hade länge intensivt diskuterat
frågan om »den rätta stilen« för en evangelisk kyrka.90 Det
hade uppfattats som en stor framgång då man efter en
kyrko byggnadskonferens i Eisenach 1861 kunde ena sig om
en linje, formulerad i det så kallade Eisenach regulativet, som
snart antogs av alla tyska evangeliska kyrkostyrelser.91

Principerna för det evangeliska kyrko byggandet sam -
man fattades i sexton punkter. Den lämp ligaste rums formen
är rektangeln med tvärskepp. Kyrkan ska om möjligt vetta
mot öster. För centralkyrkor är åttkanten bäst medan
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tillståndet i stiftet efter att ha varit bi trädande vid många
biskopsvisitationer. Han var medlem av Domkyrkorådet,
där han hade försvarat Zettervalls domkyrkoplan 1868.
Zettervall och Sjögren kände varandra väl och umgicks. De
båda har så likartade uppfattningar, och Sjögren är så fack -
mannamässig i sättet att tala om arkitektur, att det är svårt att
tro att inte Zettervall bidragit till skriften.93

År 1870 hade Zettervall varit verksam i Skåne under tio år,
men ändå var det bara tre nya kyrkor som då blivit byggda
efter hans ritningar: Billinge, Klagstorp och Västra Vram. I
lika många fall hade församlingarna skjutit hans förslag åt
sidan och börjat bygga enklare. Ytterligare sju församlingar
hade låtit Zettervall göra ritningar till nybyggen, men hade
ännu inte beslutat bygga.94 Ur Zettervalls perspektiv var
tidpunkten för domkapitlets uppfordrande appell väl vald.
Zettervall hade ritat både predikstolsaltare och kupol bygg -
nader med svårhanterad akustik. Han skulle senare komma
att rita både klassicistiska kyrkor, kupolrum, kyrkor
orienterade mot väst och centralkyrkor. Även om vi kan se
domkapitlets hållning, som den uttrycktes i Sjögrens tal,
som en programförklaring till Zettervalls arki tek tur, så
förhöll sig Zettervall fortfarande fri. Han tolkade inte
reglerna bokstavligt. Men det genomarbetade unika verket,
med höga ambitioner, var alltid målet. Inför vissa delar av
det funktionella programmet var Zettervall dock okuvlig:
han hävdade konsekvent behovet av ett stort, öppet, upphöjt
och rumsligt avläsbart kor.

Sjögren och Zettervall ser byggnadsstilarna som system.
De är grundmönster som ibland, men inte alltid, mani -
festerat sig i byggd form. De olika systemen existerar 
paral lellt. Denna syn är fruktbar för den gestaltande konst -
nären. Med inlevelsen i ett konstverk följer en förståelse av
dess principer. Tillägnar man sig dessa kan man tänka
vidare inom systemet, göra tillägg eller skapa helt nya verk
enligt samma principer: verk som inte liknar något av det
som funnits tidigare men har en system släktskap. En sådan
arkitektursyn förutsätter en grundlig arkitekturhistorisk

rotundor är akustiskt förkastliga. Byggnaderna ska ansluta
till historiska byggnadssätt, främst gotiska. Byggnaderna ska
anpassas till omgivningen. Predikstolen ska varken vara
framför, bakom eller över altaret, över huvud taget inte i
koret utan vid en pelare i långhuset. Orgeln ska placeras i
väster. Om kyrkan måste ha läktare ska de följa långsidorna,
men aldrig så att altaret skyms. Läktare får ej förekomma i
koret. Från alla sittplatser ska man kunna se predikstol och
altare. Beständiga material ska användas utan täckande lager
av puts.

Alla punkter från det tyska programmet finns med i
Sjögrens föredrag, vilket han också själv påpekar. Det är
dock svårt att finna dogmatiska eller förbjudande drag i
Sjögrens framställning – den är  snarast uppfordrande och
öppnande. Udden var främst riktad mot slentrian och
ointresse. Han ville markera att medeltidens arkitektur
tillhörde kristenhetens gemensamma historia och därför
borde vara tillgänglig även för den evangeliska kyrkan.
Denna markering var det nödvändiga första steget för att
kunna ta avstånd från klassicismens anspråk på ensamt
herravälde. Andra steget var att markera avstånd både från
de katolska kyrkorummens oöverblickbarhet och präst -
förbehållna kor, och från läsarkyrkornas fokusering på
predikant och församling. Att finna denna balanspunkt var
enligt Sjögren en konstnärs tolkningsuppgift! Påfallande
starkt betonade Sjögren arkitektens ansvar.

Några formprinciper

Vi vet att föredraget gjorde stort intryck på Zettervall, både
dess uppläggning och tendens. När Zettervall tio år senare
skulle föreläsa om kyrkobyggnadsfrågor vid Konst aka -
demiens arkitekturskola citerar han långa stycken ordagrant
ur Sjögrens skrift. När Zettervall ännu senare, 1887, gav ut
Överintendentsämbetets Allmänna anvisningar rörande
kyrkobyggnader är det åter Om kyrko-architektur från 1870
som direkt åberopas.92 Sjögren hade egna erfarenheter av
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kunskap där lärdomarna måste hämtas från kyrko byggan -
dets hela långa historia. Tillgången till rika exempel sam -
lingar kopplat till »systemanalys« är grunden för Zettervalls
arbetsmetod.

I den långa historien var de senaste fyra hundra åren av
klassicistisk arkitektur – från renässans till nyklassicism –
bara en parentes, en tillfällig och olycklig avvikelse. Efter -
som det just på den skånska landsbygden var så att 328 av
dess 370 kyrkor var medeltida kunde Zettervall också
utifrån detta faktum hävda ett konventionsargument:
kyrkor är i allmänhet medeltida, vi är vana vid denna form -
värld.

Det kan finnas skäl att understryka att detta studium av
förlagor och principer syftade till något helt annat än
kopiering och typisering. I sina egna kyrkor ger Zetter vall
friheten stort spelrum. Att kunna se kyrkorna som en del av
en större familj är bara en av många läsarter: för Zettervall
handlar det lika mycket om att skapa något minnesvärt och
unikt. Att försöka se likheter mellan kyrkorna blir därmed
på en nivå ointressant: de är alla individualiserade verk med
olika stämningsvärden. 

Låt oss bara ta två exempel: kyrkan i Lilla Bedinge söker
harmoni, balans och lugn. Kyrkorummet känns som en
enhet. Präst och församling är i samma förenande rum.
Ljuset är jämnt fördelat och balanserat mellan kor, kupolrum
och långhus. Den geometriska uppbyggnaden är klar och
uteslutande uppbyggd med cirkelslag. Volymerna är tydligt
adderade och tungt lagda till varandra. De yttre volymerna
är sammanhållna. Kyrkan i Nosaby är dess motsats: den
söker dramatik, tvetydighet och dynamik. Kyrkorummet är
uppdelat i mindre rumsligheter med olika atmosfärer. Det
skarpa motljuset fokuserar och dramatiserar. Byggnadens
geometri består av överlagrade motiv. Volymerna är ibland
adderade och ibland penetrerande. Olika motiv ställs abrupt
mot varandra och byggnadsdelarnas storleksskillnader är
våldsamt överdrivna. Uppbyggnaden betonar kontur på
bekostnad av volym, men hålls löst samman av ett triangel -
motiv. 

Zettervall sökte ett unikt uttryck för varje kyrka. Ett
uttryck som genomsyrade hela projektet: från grundidé,
konstruktion och material till dekor, yttre form och inre
stämningsvärden. Trots olikheterna är det dock möjligt att
på stilistiska grunder identifiera en Zettervallkyrka. Kanske
är det just viljan att söka maximalt uttryck inom självgivna
ramar som håller dem samman.
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gillade 6 februari 1863; ÖIÄA i RA. Ritning, 1 blad: orgelfasad
1874; gillad 10 juni 1881; ÖIÄA i RA. Ritning, 1 blad
presentationsritning: plan/perspektiv; HZA i ArkDes. Ritning, 6
blad skisser: västfasad, plan, perspektiv, m.m.; HZA i ArkDes. 
Brev från Zettervall till kontraktsprosten Lars Holmberg 27 april
1866, relaterat i Stig Sivenius: Kyrkan i Östra Klagstorp, 1974. I
samband med upphandlingen av byggmästare för Östra Klagstorp
uttryckte Zettervall sin misstro mot entreprenad auktioner. 
Teglet har formatet 240 x 105 x 60 mm.
Av kyrkvaktmästaren muntligt relaterad beskrivning från 1927.
Idag står taket mycket mörkt mot de helvita väggarna.
Citerat efter Stig Sivenius: Kyrkan i Östra Klagstorp, 1974. Femton
år efter invigningen skriver biskop Flensburg att Billinge kyrka är
»en av stiftets vackraste«, citerat efter Benkt Olén: Rymlighetens
evangelium. Helgo Zettervall som kyrkoarkitekt i Lunds stift i ljuset
av samtida kyrkoliv, Diss., 1987, s. 44.
Jacob Björnstedt: Sparbanken i Sölvesborg 1839–1939, 1939. Lars-
Göran Kindström: »Begravnings kapellet i Sölvesborg«,
Sölvesborgs kyrkor, Sveriges kyrkor, 1962. Lars-Göran Kindström,
Sture Fjellander och Sven Eker: En bok om S:t Nicolai i Sölvesborg,
1984. Benkt Olén: Rymlighetens evangelium. Helgo Zettervall som
kyrkoarkitekt i Lunds stift i ljuset av samtida kyrkoliv, Diss., 1987,
s. 42. 
Arvodet, 300 riksdaler, var nästan fyra gånger större än för
Billinge kyrka. Inga originalritningar är funna. Uppmätnings -
ritningar från 1971 finns i ATA. 
Byggnadens yttre är väl restaurerat 1985 av arkitekterna Edström
och Barup, det inre är vitmålat och har nytt golv.
Egon Prahl: Vemmenhögs härad. Hågkomster, intryck och
hörsägner om gammalt och nytt i ett sydskånskt härad, 1965. C.-E.
Edvardsson: Skurup och Hassle Bösarps historia från äldsta tid till
våra dagar, red. Alf Erlandsson, 1969. Benkt Olén: Rymlighetens
evangelium. Helgo Zettervall som kyrkoarkitekt i Lunds stift i ljuset
av samtida kyrkoliv, Diss., 1987, s. 70.
Ritning, 1 blad presentationsritning: plan/perspektiv; HZA i
ArkDes. Samma perspektivritning, men spegelvänd och med
annat staffage, finns insatt i finns i Adolf Wilhelm Edelsvärds
Architektonisk Album; Göteborgs historiska museums arkiv. 
Zettervall stämde församlingen.
Citerat ur kyrkoherde Ströbergs sockenstämmoprotokoll 8
augusti 1863. Församlingen vände sig istället till byggmästare
H. F. Möller i Ystad som tillsammans med stadsarkitekten i
Ystad, P. Boisen, ritade den kyrka som invigdes 1866.
C. G. Brunius: Konstanteckningar under en resa 1849 från Lund

NOTER: NYA LANDSKYRKOR

Uppställningen utgår från den verkförteckning som Zettervall
förde kontinuerligt under hela sitt yrkesliv: Helgo Zettervalls
Hufvud conto. Utförde arbeten af undertecknad. Kostnaden af min
gård i Lund 22B Sandgatan. Utgivet tillsammans med en förteckning
över Zettervallsamlingen i Kungliga biblioteket, red. Anders Åman,
1984. I det senare refererad till som Hufvudconto.
William Anderson: »Bräkne Hoby kyrka«, Bräkne härad och Listers
härad, Blekinge. Band 2. Sveriges kyrkor, 1941. Armin Tuulse:
Kyrkor i Blekinge. En konsthistorisk översikt, Sveriges kyrkor, 1961.
Ingvar Lundmark och Benkt Olén: Bräkne-Hoby kyrka ett hundra
år. 1872–1972, 1972. Benkt Olén: Rymlighetens evangelium. Helgo
Zettervall som kyrkoarkitekt i Lunds stift i ljuset av samtida kyrkoliv,
Diss., 1987, s. 37.
Ritningar, 2 blad original; Landsarkivet i Lund. Ritningar, 3 blad
kopior 1861: plan/tvärsektion/östfasad/perspektiv, sydfasad,
västfasad; gillade 30 december 1863; ÖIÄA i RA. Ritning, 1 blad
1870: orgelfasad; gillad 1870; ÖIÄA i RA. Ritningar, 4 blad
skisser: plan/tvärsektion/längdsektion (presentationsunderlag),
sydfasad, västfasad, perspektivunderlag kallat »Proj No 2« (något
annat projekt har inte hittats); HZA i ArkDes.
Kyrkan målades om 1957 i en mer återhållen färgskala, bara
enstaka delar av den äldre dekoren finns kvar. Samtidigt ersattes
alla figurmålningar med nya. 
William Anderson: »Hällaryds kyrkor«, Bräkne härad och Listers
härad, Blekinge. Band 2. Sveriges kyrkor, 1941. E. Mattson:
»Hällaryds kyrka, en kort historik«, Blekinge kyrkliga
hembygdskalender, 1966. Benkt Olén: Rymlighetens evangelium.
Helgo Zettervall som kyrkoarkitekt i Lunds stift i ljuset av samtida
kyrkoliv, Diss., 1987, s. 65. 
Ritning, 1 blad original 1862: fasad/sektion/laverat perspektiv;
Hällaryds församling. Ritning, 1 blad kopia 1862:
fasad/sektion/laverat perspektiv; ÖIÄA i RA. Ritning, 1 blad
presentationsritning: plan/perspektiv; HZA i ArkDes. 
1876 byggdes en »äkta« centralkyrka med kvadratisk plan, ritad
av byggmästaren F. D. Bergström i Skara. Den attribueras
felaktigt till Zettervall i Sveriges kyrkor, 1941.
Hallvard Tveiten: Billinge sockens historia, 1971. G. Welin: Billinge
kyrka. En kort historik (stencil), 1986. Benkt Olén: Rymlighetens
evangelium. Helgo Zettervall som kyrkoarkitekt i Lunds stift i ljuset
av samtida kyrkoliv, Diss., 1987, s. 39.
Inga originalritningar är återfunna. Ritningar, 4 blad kopior:
västfasad/plan, östfasad/tvärsektion, längdsektion, sydfasad;
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om Linköping och Strengnäs och åter om Uppsala, Stockholm och
Vexiö, 1851. Stig Sivenius: Kyrkan i Östra Klagstorp, 1974.
Ritningar, 3 blad kopior 1864: plan/västfasad/östfasad,
tvärsektion/längdsektion, norrfasad; gillade 2 augusti 1864;
ÖIÄA i RA. Inga originalritningar funna.
Zettervalls beskrivning citerad efter Sivenius, 1974, s. 27-28.
Kostnaden var 27 737,25 riksdaler plus materialleveranser direkt
genom socknens försorg till ett värde av 5 500 riksdaler.
Ljungberg hade byggt Brunius kyrka i Källstorp, hans anbud,
23 000 riksdaler, var inte det lägsta.
Brev från Zettervall till prosten Holmberg 18 och 27 april 1866;
KB.
Dekorationsmåleriet och det målade tänkespråket utfördes 1892
utan Zettervalls medverkan.
Redan innan den sexåriga garantitidens utgång 1872 upptäcktes
skador i anslutning till småtornen som åtgärdades. 1892 företogs
en ny reparation. De yttre proportionerna och den inre
rumsverkan har blivit mycket förändrade vid senare
ombyggnader. 1941 revs »alla pinaklar och onödiga
utsmyckningar« och kyrkan målades utvändigt vit, arkitekter
Einar Lundberg och Eiler Graebe. Utvändiga fönsternischer tycks
ursprungligen ha varit av oputsat tegel. 1975 målades kyrkan vit
invändigt. De mörka glasmålningarna i koret har också
tillkommit senare. 
Peter Larsson: »Katslösa kyrka«, Våra härader. Ljunits och
Herrestads hembygdsförening, Årsbok, 1979. Benkt Olén:
Rymlighetens evangelium. Helgo Zettervall som kyrkoarkitekt i
Lunds stift i ljuset av samtida kyrkoliv, Diss., 1987, s. 72.
Församlingsarkivet brann upp på 1930-talet.
1868 beställdes nya ritningar av byggmästare Möller i Ystad som
uppförde den kyrka som invigdes 1870. 
Ernst Frostin: »Bösarps kyrka«, Helgedomar på Söderslätt del 2,
1966. Benkt Olén: Rymlighetens evangelium. Helgo Zettervall som
kyrkoarkitekt i Lunds stift i ljuset av samtida kyrkoliv, Diss., 1987,
s. 74. Ritningar, 2 blad kopior 1864: sydfasad/östfasad,
plan/västfasad/tvärsektioner; gillade 16 september 1865; ÖIÄA i
RA. Ritningar, 2 blad presentationsritningar:
plan/tvärsektion/längdsektion, sydfasad; HZA i ArkDes. Ritning,
1 blad skiss: västfasad, kallad »Röstånga«; Henrik Sjöströms
album (privat ägo). Inga originalritningar är funna. 
Sockenstämmoprotokoll, citerat i Benkt Olén: Rymlighetens
evangelium. Helgo Zettervall som kyrkoarkitekt i Lunds stift i ljuset
av samtida kyrkoliv, Diss., 1987, s. 74.
År 1868 fick muraren Strandquist i Lund i uppdrag att rita den

kyrka som invigdes 1871, en kyrka som till sin konstruktion och
valvslagning har stora likheter med Zettervalls kyrka för
Klagstorp, om än i enklare utförande. Strandquists kyrka är
avbildad i Album, 1896, och attribueras där felaktigt till
Zettervall.
Egon Prahl: »Lilla Bedinge medeltidskyrka som revs när den blev
för liten«, Byahornet – Skåneland. Skåningarnas hembygdstidning,
5, 1967. Benkt Olén: Rymlighetens evangelium. Helgo Zettervall
som kyrkoarkitekt i Lunds stift i ljuset av samtida kyrkoliv, Diss.,
1987, s. 47. Inga originalritningar funna. Ritningar, 5 blad kopior
1865: plan/östfasad, längdsektion, tvärsektioner, västfasad,
sydfasad; gillade 26 augusti 1865; ÖIÄA i RA. Ritning, 1 blad
orgel; gillad 26 maj 1882. Ritning, 3 blad presentationsritningar:
plan/sektioner, västfasad, sydfasad; HZA i ArkDes. 
Enligt Benkt Olén: Rymlighetens evangelium. Helgo Zettervall som
kyrkoarkitekt i Lunds stift i ljuset av samtida kyrkoliv, Diss., 1987,
s. 47. 
Vid ombyggnaden 1982 vitmålades hela interiören; fasaderna är
spritputsade med slätputsade omfattningar. Stallbyggnaderna
som ansluter till kyrkans former uppfördes på 1920-talet.
Sven Nordengren: Lomma sockens och församlings historia, 1973.
Benkt Olén: Rymlighetens evangelium. Helgo Zettervall som
kyrkoarkitekt i Lunds stift i ljuset av samtida kyrkoliv, Diss., 1987,
s. 75.
Ritningar, 2 blad laverade original: planer/sektioner, perspektiv;
Landsarkivet i Lund. Ritningar, 3 blad kopior 1865: planer,
längdsektion/tvärsektioner, västfasad/sydfasad; gillade 1 februari
1867; ÖIÄA i RA. Ritning, 1 blad presentationsritning:
plan/exteriörperspektiv/interiörperspektiv; HZA i ArkDes.
Församlingen i Lomma beställde redan 1863 ritningar till en ny
kyrka av arkitekterna Ferdinand Meldahl, Ludvig Fenger samt av
murarmästare Österberg. Lomma ligger nära lantbruksskolan
Alnarp som de först nämnda danskarna hade ritat. Församlingen
kunde inte förorda något så Alnarps föreståndare Nathorst, som
var aktiv i byggnadskommittén, beställde ytterligare ett förslag, av
Zettervall. När församlingen skulle rösta ville tjugofem ha
Österbergs förslag och fem Zettervalls, men eftersom röstningen
var viktad efter skattekraft – d.v.s. efter vilka som skulle betala
mest – så segrade Zettervalls förslag. I brist på enighet gjorde
Landskronas danske stadsarkitekt H. Nielsen ytterligare ett
förslag som efter många diskussioner antogs 1870 och invigdes
1873. Den kyrkan har slagna valv och kunde svårligen ha varit
billigare än Zettervalls.
John Wanngren: »Västra Vrams kyrka 100 år«, Gärds härads
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1868: plan, västfasad, sydfasad, tvärsektioner, längdsektioner;
gillade 24 maj 1872; ÖIÄA i RA. Ritningar, 2 skisser:
exteriörperspektiv, interiörperspektiv; HZA i ArkDes.
Kostnadsberäkningen slutade på 50 000 riksdaler. 
Entreprenadsumman var 44 000 kr, merkostnaden för att
nyuppföra tornet var hela 3 600 kr. (År 1873 ersattes »riksdaler
riksmynt« med »kronor«; värdet förändrades inte.)
Predikstolen har senare flyttats till golvnivå av akustiska skäl.
Fuktproblem och sprickbildning i valven har åtgärdats, vittrande
tegel har lagats. Kyrkan restaurerades under slutet av 1990-talet.
Benkt Olén: »När Nosaby församling fick sin Zettervallkyrka«,
Nosaby kyrka förr och nu, 1975. Benkt Olén: Rymlighetens
evangelium. Helgo Zettervall som kyrkoarkitekt i Lunds stift i ljuset
av samtida kyrkoliv, Diss., 1987, s. 55. Ritningar, 6 blad original
1869: I plan, II västfasad, III nordfasad, IV längdsektion, V
tvärsektioner, VI detaljer; gillade 18 augusti 1871; Regionmuseet,
Kristianstad. Ritningar, 4 blad kopior 1869: plan,
västfasad/sektioner, östfasad/norrfasad, sektioner; ÖIÄA i RA.
Ritningar, skisser: underlag till två exteriörperspektiv och ett
interiörperspektiv; HZA i ArkDes.
Nosaby kyrkostämmoprotokoll 27 juni 1869, citerat efter Benkt
Olén: »När Nosaby församling fick sin Zettervallkyrka«, Nosaby
kyrka förr och nu, 1975, s. 15.
Anbudssumman var 44 500 riksdaler.
Mörka glasmålningar tillkom 1937.
Hans namn förekommer dock inte i tillgängliga handlingar.
Måleriet har bättringsmålats många gånger med små variationer
gentemot originalet.
Fasaden är nu putsad med band i omväxlande slätputs och
spritputs vilket ger en viss skuggverkan.
Benkt Olén: Rymlighetens evangelium. Helgo Zettervall som
kyrkoarkitekt i Lunds stift i ljuset av samtida kyrkoliv, Diss., 1987,
s. 79. Ritningar, 4 blad original 1871: plan, längdsektion,
sydfasad, tvärsektioner/östfasad; Landsarkivet i Lund. Ritningar,
5 blad kopior 1871: plan, västfasad, sydfasad, längdsektion,
tvärsektioner/östfasad; gillade 15 september 1871; ÖIÄA i RA. 
Eventuellt skiffer.
Ritat 1869 av murarmästaren P. C. Sörensen i Lund. Hans förslag
antogs, byggdes och invigdes 1877.
»Maglarps kyrka«, Teknisk tidskrift, 1882, med 2 planscher.
Göran Lindahl: Högkyrkligt, lågkyrkligt, frikyrkligt i svensk
arkitektur 1800–1950, 1955. Ernst Frostin: Maglarps gamla och
nya kyrka, 1959. Siegrun Fernlund: Ett herranom värdigt tempel.
Kyrkorivningar och kyrkobyggen i Skåne 1812–1912, Diss., 1982.

hembygdsförenings årsbok, 1970; »Västra Vrams kyrkas interiör
1869–1974«, Gärds härads hembygdsförenings årsbok, 1975.
Siegrun Fernlund: Kyrkor i Skåne. En kulturhistoria, 1980. Benkt
Olén: Rymlighetens evangelium. Helgo Zettervall som
kyrkoarkitekt i Lunds stift i ljuset av samtida kyrkoliv, Diss., 1987,
s. 50. Ritningar, 2 blad original 1867: längdsektion,
sydfasad/genomskärning; Västra Vrams kyrkoarkiv. Ritning, 1
blad: sektion; Landsarkivet i Lund. Ritningar, 4 blad kopior 1867:
plan/detaljsektioner, västfasad, längdsektion/tvärsektioner,
sydfasad/östfasad; gillade 5 juli 1867; ÖIÄA i RA. Zettervall
anger i Hufvudconto att han gjort 5 blad ritningar. 
Med ett anbud på 24 200 riksdaler.
Predik stolen och dopfunten flyttades från den gamla kyrkan,
medan ljuskronorna nytillverkades. Den invändiga dekorationen
och takkronorna togs bort vid en ombyggnad på 1930-talet då
interiören målades ljus; 1955 målades den ännu ljusare. 1974
målades interiören efter nya principer av arkitekt Carl-Axel
Acking och konstnär Olle Nyman. Fasaden restaurerades 1966
med gul spritputs.
Siegrun Fernlund: Ett herranom värdigt tempel. Kyrkorivningar
och kyrkobyggen i Skåne 1812–1912, Diss., 1982, s. 97. Benkt
Olén: Rymlighetens evangelium. Helgo Zettervall som
kyrkoarkitekt i Lunds stift i ljuset av samtida kyrkoliv, Diss., 1987,
s. 77.  Ritningar, 5 blad laverade original (alla skadade), 1867: I
plan/tvärsektioner, II västfasad, III sydfasad, IV
tvärsektion/östfasad, V längdsektion; Eslövs kyrkoarkiv.
Ritningar, skisser: västfasad och fasaddetaljer; HZA i ArkDes.
Brev från Zettervall till Gellerstedt 4 oktober 1867; KB.
En ny kyrka, ritad av Carl Möller, byggs för den senare
utsöndrade sockendelen Eslöv på en tomt i Eslövs samhälle.
Ernst Frostin: Håslövs kyrka, 1959. Benkt Olén: »Kyrkoarkitektur
och teologi«, Kyrkohistorisk årsskrift, 1967. Eva Brenner och Eva
Persson: Håslövs gamla och nya kyrka, uppsats i konstvetenskap,
Lunds universitet, 1974. Siegrun Fernlund: Ett herranom värdigt
tempel. Kyrkorivningar och kyrkobyggen i Skåne 1812–1912, Diss.,
1982. Benkt Olén: Rymlighetens evangelium. Helgo Zettervall som
kyrkoarkitekt i Lunds stift i ljuset av samtida kyrkoliv, Diss., 1987,
s. 53. Matilda Dahlquist: Söderslätts katedral. En studie av den
nygotiska kyrkan i Håslöv, uppsats i konstvetenskap, Lunds
universitet, 1997.
Ritningar, 6 blad original 1868: laverad plan, laverad västfasad,
sydfasad, tvärsektioner, längdsektion, möbleringsplan med
detaljer; 2 blad orgelfasad 1879: plan/fasad, plan/sektion; Håslövs
kyrkoarkiv i Höllvikens kyrkoarkiv. Ritningar, 5 blad kopior
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Benkt Olén: Rymlighetens evangelium. Helgo Zettervall som
kyrko arkitekt i Lunds stift i ljuset av samtida kyrkoliv, Diss., 1987,
s. 82. Originalritningar och kopior ej funna. Hufvudconto anger 5
blad; gillade 21 juni 1872. Ritningar, tecknade av Ferdinand
Boberg, 2 blad presentationsritningar 1882: plan/sydfasad/
västfasad, perspek tiv; Tekniskt tidskrift, 1882. Ritning, 1 blad
skiss: syd fasad/tornplaner; HZA i ArkDes. Ritningar 2 blad: plan,
östfasad; fotografier i Konsthögskolans arkitekturskolas arkiv.
»Maglarps kyrka«, Teknisk tidskrift, 1882, s. 166.
1893 omarbetade arkitekten Henrik Sjöström ritningarna,
församlingen godkände men byggde inte. 1909 byggdes en kyrka
ritad av arkitekt Harald Boklund i Malmö, men på en annan
plats; medeltidskyrkan fick stå kvar. Boklunds kyrka revs 2007.
Olof Kristensson: »Kyrkorna i Sjörup«, Våra härader. Ljunits och
Herrestads hembygdsförening, Årsbok, 1970. Henning Isberg: Vår
kyrka i Vallösa, 1982. Benkt Olén: Rymlighetens evangelium.
Helgo Zettervall som kyrkoarkitekt i Lunds stift i ljuset av samtida
kyrkoliv, Diss., 1987, s. 84. 
En ny kyrka uppfördes 1882 på annan plats, ritad av
byggmästaren H. F. Möller i Ystad, men förslaget omarbetades av
Åbom vid Överintendentsämbetet.
Benkt Olén: Österslövs kyrka från medeltid till nutid, 1978. Benkt
Olén: Rymlighetens evangelium. Helgo Zettervall som
kyrkoarkitekt i Lunds stift i ljuset av samtida kyrkoliv, Diss., 1987,
s. 58.
Patronus var Michael Treschow.
Ritningar, 4 (av 8) blad original 1873: III västfasad, IV östfasad,
V sydfasad, VIII situationsplan; gillade 30 januari 1874;
Landsarkivet i Lund. Ritningar, 6 blad kopior 1873:
situationsplan, planer, västfasad, sydfasad, östfasad/tvärsektioner,
längdsektion; ÖIÄA i RA. 
Orgelfasaden kom att levereras av D. Köhne i Köpenhamn efter
Zettervalls ritningar.
Dekormåleriet troligen utfört av Svante Thulin.
Entreprenadsumman var 61 800 kr. 
Vid arkitekt Nils Blanks ombyggnad 1928 avlägsnades mycket av
den yttre dekoren, som nockräcke, balanstorn och gavelkrön;
invändigt målades kyrkan i en enhetlig kulör. Kyrkan har senare
byggts om och reparerats 1937, 1947 och 1964 (interiören), 1966
(exteriören) samt 1978.
Ritningar, 1 blad skiss 1875: plan/fasad; 4 (av 5) blad 1876: I
laverad plan, II laverad huvudfasad, III sidofasad, V laverad
sektion; fotografier i Konstvetenskapliga institutionen, Lunds
universitet. Ritningar, 2 blad skisser 1876: plan/sidofasad,

huvudfasad/sektion; Henrik Sjöströms album (privat ägo).
Harald Hvarfner: Eriksbergs gamla och nya kyrka, 1949. Lennart
Jacobsson: Eriksberg. En kyrksocken med tradition, 1991. 
Brev till Zettervall från Tyrén i byggnadskommittén 14 februari
1880; KB.
Garvaren Johan Östergren hade testamenterat 40 000 kr för en ny
kyrka till sin barndomssocken. 
Ritningar, 2 blad kopior 1880: planer/längdsektion,
sydfasad/västfasad/tvärsektioner; gillade 23 juli 1880; ÖIÄA i RA.
Ritningar, 3 blad skisser (på lumppapper) 1883; KA i ArkDes.
De mäktiga takstolsbågarna är av lamellträ.
Brev till Zettervall från Tyrén 10 april 1880; KB.
Brev till Zettervall från J. G. Janson i byggnadskommittén 1882;
KB.
Kyrkan har senare dekormålats grovt och storskaligt. Efter ett
åsknedslag på 1950-talet byggdes en ny enklare och lägre spira, i
övrigt är kyrkan nästan orörd sedan byggnadstiden. Eriksbergs
gamla kyrka blev kvar: efter restaurering 1932 och 1949 blev den
1978 åter församlingens huvudkyrka.
Lars Emanuel Peterson (1844–1924): byggmästare från
Mösseberg. Peterson samarbetade utmärkt med Zettervall vid
Skara domkyrka. Han uttrycker i många brev sin tacksamhet mot
Zettervall som hjälpt honom både till uppdraget med Skara och
senare till andra kyrkor i Västergötland. 
Hufvudconto. 
Arvoden: Bräkne-Hoby 200:- (ledning 500:-), Hällaryd 75:-,
Billinge 85:-, Sölvesborg 300:-, Hassle-Bösarp 95:-, Östra
Klagstorp 185:-, Katslösa 125:-, Västra Bösarp 270:-, Lilla Bedinge
270:-, Lomma 280:-, Västra Vram 350:-, Västra Sallerup 550:-,
Håslöv 350:-, Nosaby 440:-, Häglinge 350:-, Maglarp 500:-,
Österslöv 550:-, Sjörup 420:-, Ovesholm 750:-.
Den sentida samlingsbeteckningen eklekticism är inte riktigt
träffande, ordet pluralism vore bättre. Beteckningen nygotik är
inte heller bra, det var ju hela medeltiden som nu gjordes
tillgänglig; engelskans »medievalism« är mer träffande.
Johan Magnus Sjögren (1826–1916): fil.dr, amanuens och notarie
vid domkapitlet i Lund. Han kom att få många offentliga
förtroendeuppdrag: stadsfullmäktiges ordförande i Lund,
landstingsman och riksdagsledamot m.m. Om Kyrko-architektur.
Föredrag vid prestmötet i Lund den 24 augusti 1870, trycktes
samma år i handlingarna från mötet, 18 sidor. 
Johan Magnus Sjögren: Om Kyrko-architektur. Föredrag vid
prestmötet i Lund den 24 augusti 1870, 1870, s. 5.
Ämnet har behandlats av Krister Malmström: Centralkyrkor inom
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han kan ha ansett att innehållet skulle tas på större allvar om det
uppfattades som officiell ståndpunkt.
Under 1870-talet får Zettervall beställningar från ytterligare fyra
skånska församlingar.

svenska kyrkan 1820–1920. Med en byggnadsantikvarisk
inventering, Diss., 1990. 
Sjögren nämner Tullstorp av Brunius, Borlunda av Meldahl,
Uppåkra av Klein, Billeberga av Scholander samt Marsvinsholm
av Zwingmann som, ur olika aspekter, föredömliga. 
Johan Magnus Sjögren: Om Kyrko-architektur. Föredrag vid
prestmötet i Lund den 24 augusti 1870, 1870, s. 20.
Uddo Lechard Ullman (1837–1930): konsthistoriker och biskop,
studier i Uppsala och Erlangen, lektor och docent vid teologiska
fakulteten Uppsala, biskop i Strängnäs 1889–1927. Ullman
började sin akademiska karriär i estetik med Försök till en
genetisk framställning af den götiska byggnadskonstens karaktärer,
Diss., 1863, en lovsång till gotiken. Ullmans huvudarbete är
Evangelisk-luthersk liturgik med särskild hänsyn till den svenska
kyrkans förhållanden, 1874–1885, med många senare upplagor,
ett verk avsett att användas i prästutbildningen och mycket
spridd. Särskilt avsnittet »Det heliga rummet«, (I:78), 1874,
driver en uppfattning mycket lik den vi mött hos Sjögren och
Zettervall: kyrkorummet är en oupplöslig del av den kristna
liturgin, ett kyrkorum måste vara allvarligt syftande och
högtidligt in i detaljerna; den medeltida arkitekturen är inte
förbehållen det katolska utan är det främsta uttrycket för kristen
konst. Det faktum att Ullman artikulerat dessa ståndpunkter tio,
femton år efter det att de presenterats som Lunds stifts officiella
hållning ska enligt Uppsalaforskaren Bexell inte tolkas som »en
lundahögkyrklighetens ympkvist i det mera lågkyrkliga
Uppsala«, utan som ett uttryck för direktkontakter med samma
källor (Erlangenteologin och Eisenach). Lunds domprost Ebbe
Gustaf Bring var i detta en viktig förmedlare. Se Oloph Bexell:
Liturgins teologi hos U. L. Ullman, Diss., 1987, s. 56, 319-338.
Buden hade varit många: den fornkristna som den ursprungliga,
den romanska som den enkelt fasta, den gotiska som den nordliga
och mest avancerade och renässansen som den moderna.
Eisenachregulativet kom att gälla till 1891, när det ersattes av det
så kallade Wiesbadenpro  grammet. Det förra finns sammanfattat i
Wasmuth Lexikon der Baukunst, del 2, 1930. Största skillnaden
var den nya teologiska tolkningen av nattvarden, vars firande
skulle närma sig församlingen. Den rumsliga konsekvensen av
det nya blev en nedtoning av koret och en prioritering av
centralrummet. 
Se vidare kapitel 12, Överintendenten. 
Det kan tyckas naturligt att stiftets egen sakkunnige – domkyrko -
arkitekten – borde ha talat om kyrkoarkitektur vid prästmötet.
Det är inte omöjligt att Zettervall hellre såg någon annan tala;
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415: Uppsala domkyrka. Detalj av södra fasaden 1874.



förslag              ombyggnad     anm.

Kristine kyrka,
Jönköping 1874

Uppsala domkyrka 1874, 1883 1885–1893

Linköpings 
domkyrka 1874  1877–1886 Tornet

Strängnäs domkyrka 1875

Skara domkyrka 1875, 1878 1886–1894

Kalmar domkyrka 1879 1882–1883 Läktarna

Klara kyrka, 
Stockholm 1881 1884–1886 Tornet 

Kapitlet behandlar Zettervalls ombyggnader av stora
stadskyrkor och dom       kyrkor. Vi kommer att syna
sju projekt, där några stannade vid förslag, några

bara utfördes delvis och där två, Upp sala och Skara, genom -
fördes som stora fullständiga restaureringar jämförbara
med Lund. Projektgenomgångarna följer samma mönster:
först en beskrivning av kyrkorna som de var vid tiden för
uppdraget, där efter Zettervalls förslag, dess mottagande och
sedan, i förekommande fall, ombyggnads arbetena och sist
en analys av resultatet. Kommentarer om kyrkorna efter
Zettervalls tid lämnas i noterna. Kapitlet avslutas med ett
sammanfattande och jämförande avsnitt där också Lunds
domkyrka jämförs med de senare stora projekten.

Ombyggnader av domkyrkor och stora stadskyrkor syssel -
satte Zetter vall hela hans yrkesverksamma liv, i över trettio
år – från det första förslaget för Lund 1861 till invigningen
av Skara domkyrka 1894. Under loppet av två och ett halvt
år kring 1875 lämnade Zettervall förslag till fullständiga
ombyggnader av fem stora kyrkor: Jönköping, Uppsala,
Linköping, Skara och Strängnäs. Det var om fattande upp -
drag som alla beställdes av kyrkornas styres män, som en
direkt följd av att resultaten i Lund då började bli kända.
Några år senare, kring 1880, lämnade Zettervall förslag 
för Kalmar domkyrka och Klara kyrka i Stockholm, samt
gjorde nya förslag för Skara och Uppsala. Samtliga dessa
förslag, utom det andra för Uppsala, var alltså ritade i
Lund. Om byggnaderna av Uppsala och Skara domkyrkor
genomfördes nästan samtidigt, 1885–1893 respektive
1886–1894, tornen i Linköping och Klara blev båda färdiga
redan 1886. 

Genom dessa projekt fick Zettervall åren kring 1875 en
när kontakt med gotiken efter alla års arbete med den
romanska formvärlden i Lund. Åren 1876 och 1877 ritade
han förslag till fem nya gotiska tegelkyrkor, två för Malmö,
två för Norrköping och ett för Lund. Dessa förslag, och deras
förbindelse med restaureringsstudierna, behandlas i ett
följande kapitel.
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Betänketiden för de stora och kostsamma byggnads -
arbetena var lång: Lund fem år, Skara åtta och Uppsala elva
år. Tiden fylldes med diskussioner, både inom myndig -
heterna och i öppen debatt, under det att finansieringen
ordnades. När kyrkorna sedan efter åtta till tio års byggnads -
arbeten var klara återkommer ofta argument från de
diskussioner som ägde rum redan under mognadstiden. Det
var i många stycken nyanserade debatter som bottnade i
prövande analyser av de specifika verken, snarare än i en
övergripande teori. Zettervall försökte utvinna maximal
energi ur varje förutsättning.

Jönköpings Kristine kyrka 

Våren 1873 fick Helgo Zettervall i uppdrag av Jönköpings
kyrkoråd att göra ett förslag till ombyggnad av Kristine
kyrka som ansågs vara opraktisk, dragig och kall och inte
heller levde upp till bilden av kyrkans betydelse i staden.1

Zettervall föreslog i februari 1874 en genomgripande om -
byggnad av hallkyrkan till en basilika med ett högt stentorn.
Zettervalls förslag genomfördes inte.

Kyrkan 1873

Kyrkan präglades 1873 helt av den utformning den fått vid
en om bygg nad efter en våldsam brand kring år 1800. 
Inte riö ren visar kyrko rum met i den gestalt det då givits av
arkitekten Thure Wennberg.2 (416) Den treskeppiga, korlösa
lång huskyrkan hade ett vitmålat välvt trätak över mitt -
skeppet och lägre plana tak över sidoskeppen. Pre diko rum -
met, dess inredning och dekor, var format i nyklassi cismens
anda. Stommen med de kraftiga pelarna och de spetsbågiga
fönster öppningarna var allt som överlevt branden.

Kyrkan var byggd av sandsten och tegel och dess yttre
hade en enkel silhuett. (417) Långhusets stora sadeltak, som
byggts direkt efter branden som ett skyddstak, hade belagts
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416:  Kristine kyrka i Jönköping kring 1870.

417:  Kristine kyrka. Äldre fotografi.



med skiffer 1825. Tornet, med sin huv och små öppningar,
och en sakristieutbyggnad mot norr tillkom också då.
Fasaderna visade både kalksten och puts. Kontreforterna,
liksom de kraftiga pelarna i det inre, vittnade om att kyrkan
en gång haft valv av sten. 

Kyrkan hade grundlagts 1649 och invigts 1673, men
bygg andet hade fortsatt långt in på 1690-talet. Arkitekt var
troligen slottsbyggmästaren Hans Fleming.3 Kyrkan hade
stora spetsbågiga fönster, högt mittskepp och lägre sido -
skepp. Den var säkert tänkt, och  kanske en gång utförd,
med spetsbågiga valv i den kvardröjande gotiska tradition
som kring 1600-talets mitt var gängse – innan stormakts -
tidens italienska barock fick fullt genomslag. 

Bilden från Svecia antiqua et hodierna visar kyrkans
prakt fulla läge på det smala låga näset mellan Vättern och
Munksjön.4 (418) Kyrkan hade anlagts som en del av den då
nya, storstilade stadsplanen. Vi ser ett rikt sirat torn och ett
tak i två fall – allt det som gick till spillo i branden.

Brunius, som besökte kyrkan 1849, hade reagerat på den
arkitektoniska fattigdomen och ansåg att kyrkan skulle
förses med valv och nytt högkor.5

Kyrkans tillstånd hade stadigt försämrats under 1800-
talet. År 1870 var kyrkan i så dåligt skick att kyrkorådet ville
se genomgripande moder niseringar. En kommitté tillsattes,
som 1872 lämnade ett förslag i tjugofyra punkter och en
ritning gjord av stadsbyggmästare Witting. Han föreslog
rivning av sakristian och byggandet av en ny under orgel -
läk taren, byte till trägolv, nya bänkar och ommålning, samt
en ny värmeapparat. Dessutom föreslog han en förminsk -
ning av de bärande pelarna för att ge bättre sikt och rummet
bättre proportioner. Det framfördes som önskvärt att bygga
till ett nytt kor, men det ingick inte i planen. Församlingen
godkände i princip förslaget, men önskade tillkalla »en i
kyrkoarkitektur erkänt skicklig person« för att bedöma
bygg mästarens program och för att ge förslag till korets ut -
byggnad.6 Församlingen beslutade tillfråga Helgo Zettervall
i Lund. 
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418:  Kristine kyrka och Jönköping. Svecia antiqua et hodierna 1716.



Zettervalls förslag

Våren 1873 skickade kyrkorådet en första förfrågan till
Zettervall som svarade positivt och önskade få sig tillsänt
kyrkans ritningar. Vid sommarens slut hade Zettervall gjort
ett, tyvärr förkommet, skissförslag som togs mycket väl
emot. Kyrkorådet fann skisserna »utomordentligt vackra,
och uppgjorda efter en storartad plan« som borde följas utan
halvmesyrer.7 I försiktiga ordalag önskar kyrkorådet dock
en viss reducering vad gällde tornet och dess dekorering.

I februari 1874 översände Zettervall det fullständiga
förslaget i åtta ritningsblad tillsammans med beskrivning
och kostnadsförslag.8 Zettervalls förslag hade en stor slagen
pretention. Han skriver i sin motivering, med citat direkt
från beställningen, att han har sökt åstadkomma: »jämte
den önskade utvidgningen, även en arkitektonisk fulländ -
ning«. Detta förslag avser således på fullt allvar, skriver han
»att stadens förnämsta kyrka må till alla delar bringas i ett
skick, som motsvarar tidens fordringar och som står i
överens stämmelse med den prydlighet och ändamåls -
enlighet, som för  övrigt utmärka Jönköpings stads offentliga
byggnader och allmänna platser«.9

Det mest häpnadsväckande i förslaget var tornet, där
Zetter vall föreslog en åttio meter hög spira med rik ut smyck -
ning. (419) Det var kompromisslöst som ett akademi projekt,
opropor tionerligt i förhållande till kyrkan, men i proportion
till det storlinjiga land skapet. Tornet skulle ses i sitt land -
skaps  sam manhang – som ett riktmärke vid Vätterns södra
spets. I ett flermilaperspektiv skulle den markera kyrkans
betydelse.

Formalt kan vi se en viss släktskap med senmedeltida
nord franska kyrktorn, men helheten var en fantasi. (420)
Den åttkantiga tornspiran var tänkt att muras hela vägen
upp. De fyra småtornen, turellspetsar, korsblommor,
krabbor, utkastare, korset över portalen, kolonnerna vid
sakristian och ornamenten under sidoskeppens taklister –
allt skulle gjutas av betong. För murningen av spiran före -
skrev Zettervall cementbruk med ett minst en tum tjockt
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419:  Kristine kyrka. Västra fasaden 1874.
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yttre lager. Fasadernas befintliga kvadermurar av sandsten
skulle bibehållas, men övriga ytor skulle putsas med tunt
cement bruk i vilket kvadermarkeringar skulle ristas i
överens  stämmelse med de naturliga kvaderytorna.

Planen visar en tillbyggnad med kor, sakristia och rum
för varmluftsapparat. Sektionen ger oss en bra bild av den
tänkta interiören. (421, 422, 423) Hela kyrkan skulle valvslås
med kors  valv mellan nya gördelbågar vilka »på ett organiskt
sätt« skulle uppstiga från pelar kapitälen, som det står i beskriv   -
ningen. Mittskeppet skulle höjas med en klerestorievåning
med högt sittande fönster. Kyrkan skulle ha blivit en basilika.

Pelarna skulle vara kvar som de var, men de skulle förses
med nya kapitäl och baser. Församlingen hade tidigare
tänkt sig att minska pelarnas storlek så att de skulle stå i
proportion till rummet – Zetter vall lät de grova pelarna
vara kvar och förstorade istället rummet. Det nybyggda
koret skulle bli långhusets slutpunkt med plats för ett fri -
stående altare. Zettervall föreslog ny bänkinredning, ny
predikstol av trä, målat som ek med viss förgyllning, flytt -
ning av orgeln till tornet så att den befintliga orgelläktaren
kunde rivas, nytt golv av trä, kalkstensmosaik i vestibulen,
installation av gasbelysning och slutligen en avputsning av
det inre i en enkel färgton. Tvärtemot beställningen på ett
ångvärmesystem föreslår Zettervall en varmluftsapparat
»såsom varande på en gång den billigaste att anlägga och
den som giver den angenämaste uppvärmningen åt stora
samlingslokaler, sådana som en kyrka«.10

Förslagets fasader var återhållsamma och all utsmyckning
var koncentrerad till de nya delarna: torn och kor. Zettervall
föreslog att den befintliga 1600-talsportalen skulle flyttas till
någon annan byggnad i staden. Han föreslog att de ganska
nyligen gjorda järnfönstren skulle vara kvar, men att fönstren
i de nya delarna skulle gjutas av betong med bågar av järn.
Gallerverken på takryggarna skulle göras av gjutet och smitt
järn. Taken skulle beläggas med kopparskiffer från Fredriks -
berg med garneringar av kopparplåt.

Förslaget innebar en fullständig omdaning av allt över
takfotsnivån. Byggnaden var snarast använd som stomme420:  Kristine kyrka. Sektion genom tornet 1874.



för en nygestaltning. Kostnaden närmade sig också en
nybyggnads: Zettervall uppskattade den till 200 000 kronor.
Genom att använda förtillverkade gjutna betongelement för
utsmyckningen istället för natursten ville han ekonomiskt
möjliggöra en rik form. Det var verkan som var viktig, inte
materialet i sig. Betongsten hade kunnat bli varaktigare än
sandsten, men den föreskrivna användningen av cement -
bruk i tjocka heltäckande skikt vittnar om dålig kunskap:
fuktvandring och frost skulle snabbt ha sprängt sönder
denna blandning av porösa och täta material.

Zettervall hade svarat på församlingens alla moderni -
seringskrav. Han hade dragit konsekvensen av de uttalade
önskemålen om ett värdigt yttre och fullföljt projektet i
enlighet med att kyrkan, som han själv ansåg, var anlagd
efter en »jämförelsevis ganska storartad plan«.11 Satsningen
inte bara på komfort, utan även på de yttre, kan tolkas som
ett sätt för statskyrkan att hävda sig mot frikyrkorna – den
fick varken vara omodern eller oansenlig. I Zettervalls moti -
ve  ringar finns inget tal om »återförande« eller »restaurering«.
Det finns inget i förslaget som vittnar om någon rekon -
struktion, annat än i djupaste mening: att rekonstruera
kyrkobyggnadens ställning som stadens viktigaste byggnad. 

Ärendets behandling

Kyrkorådet fann ritningarna »särdeles vackra och ända -
målsenliga«, men med hänsyn till kostnaderna beslutade
man ändå att inte föreslå församlingen ett utförande.12

Under våren gjordes några försök att ordna finansiering,
bland annat genom brännvins bolaget, men redan till
sommaren 1874 tvingades även de ivrigaste tillskyndarna
ge upp. Under 1870-talet utfördes en del mindre repara -
tioner, och nytt värmesystem och ny gasbelysning installe -
rades. Möjligen utfördes några mindre åtgärder under de
följande åren som kan härledas till Zettervalls plan, men i
övrigt utfördes inget enligt hans förslag.13
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421:  Kristine kyrka. Plan 1874.

422:  Kristine kyrka. Längdsektion 1874.

423:  Kristine kyrka. Tvärsektion 1874.



Uppsala domkyrka

Ärkebiskop Anton Niklas Sundberg vände sig i februari
1873 till Helgo Zettervall med en beställning av en full -
ständig restaurering av Uppsala domkyrka. I slutet av 1874
lämnade Zettervall sitt förslag i tretton stora planscher. Det
kom att debatteras intensivt både offentligt och inom
berörda myndigheter. Efter tio års diskussioner och många
alternativstudier gör Zettervall ett nytt förslag 1883. Det
stadfästs och utförs 1885–1893.

Kyrkan 1873 

Uppsala domkyrka: krönings- och begravningskyrka, relik -
 bevarare, vallfartskyrka, ärkebiskopskyrka, Sveriges riks -
helgedom – anlagd i den stora katedraltraditionen som ett
motstycke till danskarnas Lund.14 Med utländska arkitekter
och stenmästare introducerades i Sverige kring år 1270
kontinentens mest avancerade byggnadsskick – en katedral
upplagd efter en storartad plan och utförd efter nya prin -
ciper. Bygget, som pågick till 1435, blev medelpunkt och
inspirationskälla för hela Uppsveriges kyrkliga och profana
byggande i det nya byggnadsmaterialet tegel. 

Efter flera bränder med följande ombyggnader fick
kyrkan den form den hade  intill den brand som 1702 för -
störde nästan allt brännbart. Det omfattande ombygg nads -
arbetet under ledning av främst Hårle man avslutades 1750
och resulterade i ett nytt strävsystem, nya tak, nya tornavslut -
ningar och nya inventarier. Det var denna kyrka, formad
efter 1700-talets ideal, som mötte Zettervall 1873: lugna
samman hållna volymer, betonade horisontaler och torn -
huvar som självständiga paviljonger på murkrönen. 

Efter den tessinska tiden hade blott mindre förändringar
och tillägg utförts, istället växte vetandet om kyrkans
historia. En byggnadshistorisk beskrivning publicerades
1826, på 1850-talet gjorde Hawerman en noggrann upp -
mät ning och 1857 utgav Erik Gustav Schram en byggnads -

Ombyggda stora kyrkor 321



322 Kyrkor

monografi som också är ett försvarstal för medeltidens
byggnadskonst.15

Zettervalls första åtgärd inför uppdraget var att beställa
nya uppmätningsritningar. Med hjälp av dessa och med
äldre fotografier ska vi försöka göra oss en bild av kyrkans
utformning vid tiden för Zetter valls uppdrag 1873.

Högt och fritt på stadens medeltida sida reste sig den stora
tegelkyrkan, synlig vida omkring. (424) Området närmast
kyrkan var sedan trettio år frilagt från annan bebyggelse, så
kyrkan låg solitärt på en hög terrass med koret mot staden,
och med tornen mot universitetets fritt grupperade bygg -
nader. Uppsala domkyrka var stabilt grundlagd på en väl
dränerad sandås, men vid kyrkans sydvästra del hade under
alla år sättningar visat sig, och 1873 hade sprickor noterats i
det södra tornet. Dessa sprickor, tillsammans med långhus -
takets dåliga skick, var kyrkans enda rent tekniska brister,
men de var inga ome del  bart tvingande problem som en
restau  rering måste lösa.

Kyrkans plan delas på mitten av ett tvärhus som gör
koret nästan lika utsträckt som långhuset. (425) Sido -
skeppen omskriver, på vallfartskyrkors vis, även koret.
Utanför sidoskeppen finns en krans av kapellrum mellan
kraftiga murskivor; kring koret utbildar sig kransen till fem
full ständiga kapell. 

Uppsala domkyrka hör hemma i den höggotiska
katedral  tradition som utvecklats under 1200-talets början i
Île-de-France: vi kan se paralleller till Notre-Dame i Paris
och katedralen i Amiens, men också till Rhen landets
katedraler. Någon entydig förebild finns inte: Uppsala dom -
kyrka planerades i ett stycke som ett unikt och själv ständigt
verk, helt i nivå med kontinentens katedraler.

Tvärhusen avslutas visserligen olika mot norr och söder,
men under hela den långa byggnadstiden följdes den
ursprungliga planen, trots att det måste ha varit frestande
att följa med i 1300-talets snabba utveckling av mer avan -
cerade konstruktioner. Det tycks som om bygg mäs tarna
undvek att ta för stora konstruktiva risker. 

425:  Uppsala domkyrka. Plan. Uppmätning 1873. 

424:  Uppsala domkyrka från söder före ombyggnad.
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426:  Uppsala domkyrka. Tvärsektion. Uppmätning 1873. 

Tornen, vars massa vi anar av de kraftiga stöden, ingick
dock troligen inte i den ursprungliga planen utan var en
1400-talsidé. Ett av planens få senare tillägg var inpass ningen
av det Oxenstiernska gravkoret vid södra tvär skeppet, utfört
under 1600-talets sista år.

Av sektionen framgår det konstruktiva systemet. (426)
Det höga långhuset stagades av sidoskeppen. Mittskepps -
valvens horisontalkrafter togs upp av murmassan ovanför
valvens ansättning, men främst av de tvärställda murarna
mellan kapellen. Motkrafterna förmedlades till mittskeppet
av den konstruktion Tessin infört: valv dolda i sidoskepps -
vindarna bar de svankande yttre »strävbågarna«. 

Troligen byggdes kyrkans murar samtidigt i hela sin ut -
sträck ning. (427) De nedre partierna murades av natur sten,
men troligen var hela kyrkan ursprungligen tänkt att
massiv muras av tegel med ursparningar för ett bekläd -
nadsskikt av kalksten. Viss sten murades in färdig huggen,
medan annan  murades in obearbetad för senare detalj -
huggning. (428, 429) Blandningen av äldre och yngre
dekor behandling sida vid sida har skapat för virring vid
dateringsförsöken, men väl dokumenterad är dock an -
komsten 1287 av ett franskt stenmästarlag under ledning av
Estienne de Bonneuil. Troligen hade de uppdraget att hugga
portalerna. Det vid fönsteromfattningarna använda profil -
teglet var till en början så grovt att det troligen skulle putsas,
men senare utfördes profilerna med en sådan skärpa att de
bör ha varit tänkta att stå exponerade – spåren av tunn röd
färg och mönstermurningen med svarta koppar talar för det.

Domkyrkobygget introducerade tegeltekniken i Mälar -
dalen. Kunskaperna erövrades mödosamt, teglet slogs och
brändes på plats med stort spill. Tegel var vid denna tid en
teknisk exklusivitet, medan stentekniken var mer beprövad.
Själva idén för  tegelmureri, den lilla modulen som mång -
faldigas, stämde väl med hela det gotiska projektets krav på
samstämmighet mellan detalj och helhetsplan.

Mängden tegel som bytts ut under årens lopp finns inte
noterad, men fönstrens spröjsverk blev nästan alla om -

427:  Uppsala domkyrka. Norra fasaden. Uppmätning 1873. 
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huggna på 1700-talet. Kring 1850 byttes också den medel -
tida sandstenssockeln mot en av granit. 

Takfot och tak var alltså ett resultat av Hårlemans
ombygg  nad kring 1750: vi ser de lugna linjerna där mitt -
skeppets takfot tecknar en mäktig horisontal som binder
samman volymerna, även tvärhusen. (430) Mittskeppet
stagas av murstöd som börjar parallellt med sidoskepps -
taken; efter en båge övergår de till pilastrar, för att sedan
vävas in i takfoten. 

Av allt att döma ingick inte torn i den ursprungliga
planen för Uppsala, även om kontinentens katedraler oftast
hade dem från början. Troligen var det meningen att avsluta
kyrkan mot väster med en skärmfasad med blindarkader.
De tornkroppar vi ser är byggda under 1400-talet – med sin
massiva murmassa och sina mönstermurade blinderingar
med vita bottnar tillhör de en senmedeltida tysk-baltisk
form  uppfattning. De två koppar huvarna som kröner tornen
ritade Hårleman 1745 som ersättning för de spiror som
fallit vid branden. Sammantaget ser vi hur allt strävar efter
vilande lugn: hela ytor avslutade och innefattade av ljusa
band och lister, samlade volymer och en fast kontur mot
himlen. Tornens vitputsade kornisch samspelar med de vita
blinderingarna.

Interiören präglades av ljus; allt var vitputsat utom enstaka
naturstensdetaljer som stod ut mörkt. (431, 432, 433) Lång -
husets tegel pelare var putsade, men även högkorets kalk -
stens pelare var överdragna av puts. Predikstolen var ett verk
av Burchard Precht, det högt upp byggda altaret hade invigts
1731 efter en ritning av Tessin och utfört av Gustaf Precht,
bänkkvarteren var också från denna tid. 

I kyrkans västra del, där pelarna var av tegel, var deras
yta slammad så att teglets struktur lyste igenom. Vi anar
också de förstärkningspåmurningar som redan på medel -
tiden gjorts kring långhusets södra pelare. Den nygotiska
orgel fasaden, som sträckte sig högt upp i valven, hade ny -
ligen, 1871, färdigställts efter ritningar av Adrian Cris pin
Peterson, som också utformat stora vindfång i tvärhuset. 

428:  Uppsala domkyrka. Södra portalen på 1860-talet.

429:  Uppsala domkyrka. Västra portalen före ombyggnad.
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Interiören hade med sin vitslamning en enhetligt ljus och
kal verkan där fokus låg på de praktfulla, rikt bemålade,
stor skaliga inventarierna.

I fullständig kontrast till 1700-talets omgestaltade
kyrko rum hade Vasakoret, rakt bakom altaret, nyinretts
under 1830-talet. (434) Omdaningen omfattade arkitektur
och måleri i ett grepp, huvudinslaget var en svit fresko -
målningar med bilder ur Gustav Vasas historia utförda av
J. G. Sand berg och glasmåleri av Johan Way; Axel Nyström
hade varit arkitekt. Alla tre var lärare på Konstakademien,
tillsammans hade de fått gestalta ett rum som en helhet – ett
Gesamt kunst werk – i den samtida kontinentala andan.

Förslaget 1874

När ärkebiskop Sundberg i februari 1873, två år efter sin
installation, bad Zettervall inkomma med ett fullständigt
restaureringsförslag var han väl insatt i Zettervalls arbeten.16

Under 1860-talet hade Sundberg varit ordförande i Lunds
Domkyrkoråd och följt ombyggnadsarbetena på nära håll. 

Det var en märklig tillfällighet att Zettervall just då han
avslutat de avgörande arbe tena för den romanska Lunds
domkyrka gavs möjlighet att utforska den andra medel  tida
arkitekturprincipen genom dess svenska huvudverk, Uppsala
domkyrka. Under de kommande åren intensivstuderade
Zettervall den gotiska arkitekturens principer, och han kom
att utnyttja dessa kunskaper i många andra ombyggnader
och nybyggnader.

Zettervalls första åtgärd efter erhållet uppdrag var att
beställa uppmätningsritningar. Scholander hade för detta
rekommenderat sin sistaårselev på Akademien, Claes Grund -
 ström. Efter ett halvår var han ännu inte klar, och de ritningar
han levererade tyckte Zettervall var petiga och opålitliga. Till
sist tröttnade Zettervall och köpte  Hawer mans uppmätningar
från 1850-talet och gav till Grundström som underlag.17

Vi vet inte hur ofta Zettervall besökte kyrkan, men
skillnaderna i arbetets förutsättningar jämfört med Lunds

430:  Uppsala domkyrka från nordost före ombyggnad.
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432:  Uppsala domkyrka. Mittskeppet mot väster efter 1871.

431:  Uppsala domkyrka. Mittskeppet mot öster 1860-talet.
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433:  Uppsala domkyrka. Sidoskeppet mot väster före ombyggnad.

434:  Uppsala domkyrka. Vasakoret efter 1830-talets ombyggnad.



domkyrka var betydande. Inför projektet för Lund före tog
han en gedigen studieresa, hade god kontakt med spetsen
av sakkunskap och kunde dagligen besöka monumentet.

Uppsalaförslaget ritades i Lund, men Zettervall växlade
brev och underhandsskisser med den främste kännaren av
domkyrkans historia, konsthistorikern Carl Rupert Ny -
blom.18 Zettervall skriver att Uppsala domkyrka inte var
utformad i »en yppig gotik, sådan som kontinenten bjuder
[…] trots all sin magerhet och, nykterhet ändock i sträng
överensstämmelse med det gamla av värde«.19 I ett senare
brev karaktäriserar Nyblom dom kyrkan som något helt
annat än de franska katedralerna, mer lik Rhenlandets. Han
tyckte att Zettervalls förslag var för rikt. Nyblom skriver att
nu inskränker sig dekoren till »detaljerna, fönster och
portaler[---] jag tycker man borde stanna därvid och ej föra
sirverket längre.«20 Men Zettervall framhärdade i sin argu -
mentation för den rika franska höggotiken.

Nyblom var också, främst av klimatskäl, kritisk mot
Zettervalls användning av betong, men Zettervall betonade
betongens fördelar: »min egen och andras mångåriga
erfaren het giver vid handen, att detta material vida över -
träffar sand- och kalksten, ja tävlar med granit i styrka och
varaktighet«.21

I november 1874 var Zettervall klar med sitt fullständiga
förslag, uppritat på tretton stora planscher. Det är bland de
mest överdådigt utförda byggnadsritningar som svensk
arkitektur känner. De är tuschade och virtuost laverade.22

De södra och västra fasadritningarna visar nästan alla före -
slagna yttre förändringar. (415, 435, 436) Tornen har fått
en helt ny utformning, murverket har höjts och ett nytt
tegelskal har lagts utanpå det gamla. Det som tidigare varit
vilande har ersatts med uppåtsträvande former, murkrop -
pen kröns av en hög spira, flankerad av småtorn, alla rikt
dekorerade med krabbor, små fönster och kupor.

Långhusets takresning är höjd från 40° till 60°, som före
branden 1702. Långhusväggarna är påmurade och avslutas
med en uppbruten balustrad. Långhuset stagas av nya
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435:  Uppsala domkyrka. Västra fasaden 1874. 
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436:  Uppsala domkyrka. Södra fasaden 1874. 



öppna strävbågar i två språng: både i ytterfasad och mellan
sidoskeppen kröns dessa av fialer som motviktstorn, alla
utförda med en yppigt rik flora detaljer i sten och betong.
Det är osäkert om hela den gamla tegelfasaden skulle kläs
in, helt eller delvis, av ett nytt tegelskikt, men det framgår
tydligt att alla fönster skulle få nya spröda masverk med
varierad utformning. Vi ser också att tvärskeppsgaveln fått
ett nytt murkrön och flankerande torn, över korsmitten
skulle en ny spira uppföras. 

Långhusets strävsystem har även införts runt kyrkans
östra del. Genom byggnadens planstruktur får strävbågarna
här en förtätad inten sitet, ytterligare förstärkt av de  rikare
formade strävpelarna och de två sidotornen. Det är hög -
gotikens formvärld vi ser, en formvärld som kräver minu -
tiöst formade detaljer. Förslaget innehåller också tre stora
blad detaljer för de nya delarna för att ge en upp fatt ning om
den detaljeringsnivå som krävs. De äldre port omfatt ning -
arna var innefattade i den nya ordningen och i vissa stycken
kompletterade, som vi ser på västportalen. 

Interiören (437) har en ny rik utformning där vitkalk ningen
är avlägsnad och naturstenen i koret frilagd, mittskeppets
fem tegelpelarpar från korsmitt till torn skulle kläs med ny
kalksten. I murpartierna över arkaderna är de runda öpp -
ningarna igensatta och ersatta med ett band figurmåleri som
skulle löpa runt hela långhuset. På planen är de nya delarna
markerade med rött: nytt murverk ser vi bara för tornens nya
strävpelare och för de nya skalen kring mittskeppspelarna.
(438) Planen visar bara en del av den föreslagna nya inred -
ningen: vindfång, predikstol, orgel och altare.

Det var alltså ganska få förändringar i kyrkans lägre
delar, men desto fler över takfoten. Ett helt nytt strävsystem
skulle ersätta det som byggts efter branden. (439) Utse endet
strax före branden var känt genom ett kopparstick.23 (440)
Jämför vi med den konstruktionen ser vi att Zettervall
infört ytterligare en strävbågsrad, samt lagt ytter ligare last
på strävpelarna. Zettervall menade inte att han funnit
belägg i byggnaden själv för den föreslagna kon struktionen.
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437:  Uppsala domkyrka. Längdsektion 1873.
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439:  Uppsala domkyrka. Tvärsektion 1873.

440:  Uppsala domkyrka. Kopparstick av Truls Arvidsson 1699.

Det är en fri tolk ning av ett struktursystem i konsekvens
med de principer som hör till det tänkande som frambragt
kyrkan. 

Byggnadsdelarnas konturer upprepades och överlagra -
des i ett flimmer av uppåtsträvande former. Det var en
överdådigt rik yttre dekorativ utformning Zettervall före -
slog: trettio nya dubbla strävbågar med fialer, krabbor och
figurer, över fem hundra meter ornerade gesimser och
balustrader. Denna rikedom var knappast möjlig att
genom  föra till en rimlig kostnad utan att kombineras med
en plan för själva utförandet. Redan mycket tidigt, sam -
tidigt med skissarbetet, hade Zettervall, som vi sett, idén
att förtillverka element gjutna i konststen. Själva tanken att
uppnå rikedom med teknikens hjälp, att serietillverka
moduliserade ele ment, liknar det stora brott mot det hant -
verksmässigt unikt byggda som teglets modul en gång
inneburit.

Ärendets behandling: bedömning och diskussion

Beställarna, domkapitlet med ärkebiskop Sundberg, var
entusiastiska inför förslaget. Med liten tidsspillan, redan i
början av 1875, skickade de förslaget till Kungl. Maj:t med
hemställan om utförande. 

Nu följde en livlig öppen debatt, både i pressen, bland
sakkunniga och inom myndigheterna – en debatt som kom
att pågå i tio år och där de flesta av de synpunkter som
skulle följa restaureringsfrågan århundradet ut fanns repre -
sen terade. I en starkt berömmande, anonym artikel 1875 i
tidskriften Förr och Nu vädjas om ett genom förande av
kulturella och nationella skäl.24 Samma år analyserade C. R.
Nyblom förslaget i två artiklar i Tidskrift för bildande konst
och konstindustri.25 Med artiklarna följde nygjorda illu -
strationer. (441) Nyblom fann nu, när han studerat förslaget
i dess helhet, att hans tidigare kritik varit ogrundad. Han
önskade förslaget all framgång, med några modifikationer:
han tyckte att interiörens ytbehandlingar var vagt fram -



ställda, och att den utvändiga dekoren borde ta mer hänsyn
till de material den var utförd i. Då det gäller västtornens
föreslagna form var han helt hänförd.

Men Överintendentsämbetets officiella svar, som
Scholander skrev, var negativt.26 Han förde ett princip -
resone mang och menade att en restaurering borde vara en
medelväg mellan att uteslutande gå på det ursprungliga och
att acceptera senare tillskott. För Uppsala domkyrka borde
man inte acceptera utformningen efter 1702 års brand, men
man borde acceptera att man redan under medeltiden valt
att ge byggnaden en enklare utformning än vad den ur -
sprung liga planen antydde. Scholander bifogade en skiss,
tyvärr förkommen, som han hade låtit Claes Grundström
göra. Den visade hur det befintliga tornet kunde ges en ny
spira. Zettervall blev upprörd över att Grundström, som
han betraktade som sin assistent, hade lånat sig till detta.27

Med denna uppseendeväckande desavouering avslår Över -
inten dentsämbetet förslaget.

Zettervall tog till sig delar av kritiken och visade 1876 
i två ritningsblad ett förenklat fasadutförande som han
kallade Alternativ No. 2.28 (442, 443) Mycket av den yttre
dekoren, som balustrader och krabbor, var borta, tureller
och fialer var förenklade. Tornens övergång mellan mur
och plåt hade gjorts enklare och kompositionen var ändrad
så att den övre nymurade delen gjorts åttkantig för att möta
spiran. I ett bifogat memorandum menade Zettervall att
han illustrerat Scho landers medelväg och visat: »huru långt
i ytterligare enkelhet jag vågar gå«.29 Zettervall ansåg det
dock helt otänkbart att behålla tornets blinde ringar som
han fann vanställande och värdelösa. Han försva     rade
återigen an vänd ningen av betong, som Scholander också
kritiserat: »betong är vår tids praktiska material och
används företrädesvis just där andra materialers godhet ej
anses tillräcklig«. Det förslag som Över  intendentsämbetet
hade låtit Grundström utföra avfärdade Zettervall helt.

Scholander yttrade sig igen och beklagade att den
ursprungliga ritningen för Uppsala domkyrka, som påstods
finnas i Vatikanen, inte gick att finna – som om den ursprung -
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441:  Uppsala domkyrka. Perspektiv av förslaget 1875. 
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442:  Uppsala domkyrka. Västra fasaden 1876.

443:  Uppsala domkyrka. Södra fasaden 1876.

liga planen för domkyrkan skulle vara ett slags facit att rätta
restaureringen efter.30 Överintendentsämbetet föreslår slut -
ligen en arkitekttävling för att lösa problemet.

Domkapitlet svarade att de inte önskade någon tävling,
utan föreslog istället att deras förslag skulle bedömas av en
utomstående sakkunnig och föreslår Viollet-le-Duc, som
just genomfört restaureringen av Notre-Dame i Paris.31

I andra hand föreslog de Friedrich Schmidt som restaurerat
Stephansdomen i Wien, eller Richard Voigtel, Kölner -
domens restaurator. Domkapitlet och Zettervall arbetade
tätt samman och det bör ha varit Zettervalls idé att på detta
sätt komma förbi det låsta läget i Sverige genom att föra upp
frågan på högsta tänkbara internationella nivå. 

Överintendentsämbetet avslog, men lät Claes Grund -
ström göra ett eget fullständigt förslag, som var klart 1878.32

(444) Tornens murverk med sina blinderingar skulle
bevaras och få nya spiror, i långhusets inre föreslogs ny -
uppförda blindgallerier istället för Zettervalls föreslagna
fresko måleri. 

Först 1880 svarade domkapitlet: de stod fast vid sin
önskan att få utföra Zettervalls förslag med 1876 års revi -
dering och återkom med önskemålet att få projektet inter -
nationellt bedömt. Domkapitlet bifogade två skrivelser av
Zettervall, vilkas ton var hård och tydlig. Han av färdade
domkyrkans nära relation till de baltiska tegel kyrkorna, och
menade att Grundström inte hade tagit historiska hänsyn.
Zettervall protesterade mot vad han kallade »varje dylikt
rått försök till hanseatisering av landets förnämsta gotiska
katedral«.33 Zettervall bifogade en skiss med något så unikt
som en konsekvens studie, och han betonade noga att det
inte var tänkt som ett förslag.34 (445) Han ville visa vad som
skulle hända om man tillvaratog alla medeltida partier: om
blinderingarna skulle vara kvar så var trappgavlar den enda
tänkbara övergången till spirorna, inte de triangel  fält som
Grundström visat.

Zettervall önskade »en restauration i detta ords högre
mening, som huvudsakligen avse monumentets fullstän -
digande till ett fullkomnat helt, i överensstämmelse med



dess grundidé och dess i sina huvudformer och detalj -
lämningar uttalade karaktär och väsende«.35

Alla var eniga om att barockens tillägg skulle bort.
Frågan var alltså hur man skulle förhålla sig till de senare
tillkomna tornen. Det var också en ekonomisk fråga efter -
som tornen inte egentligen hade några tekniska brister. För
Zettervall var det otänkbart att permanenta ett tillskott som
en gång utförts utan hänsyn till kyrkans grundidé och mot
konstruktionens gotiska princip.

Restaureringsfrågan var nu lika låst i Uppsala som den 
hade varit i Lund, men nu var förhållandena omkastade:
Zetter valls restaureringsförslag för Lunds domkyrka
stöddes centralt och motarbetades lokalt, Uppsala restau -
reringen stöddes lokalt och motarbetades centralt. De
skilda inställ ningarna hade också med finansieringen att
göra: i Lund skulle domkapitlet betala, men i Uppsala
staten. Eftersom domkapitel och Överintendentsämbete
måste vara eniga låg ärendet stilla, men 1881 avled
Scholander och Zettervall efterträdde honom: först som
intendent, för att 1882 avan cera till överintendent. Från den
positionen hade Zettervall kunnat godkänna och bygga,
men istället valde han att revidera sitt förslag. Inför revi -
deringen gjorde han en sex veckors studieresa till de stora
katedralerna i Frankrike. Erfarenheterna stärkte honom
fullständigt i hans uppfatt ning om domkyrkans franska
rötter, teglet till trots. Han menade att de som hävdat
nordtyska förebilder »icke mäktat att djupare tränga in än
till ytan, ej förstått ande meningen, d.v.s. hos lister, profiler,
fönster, välvningar och anordningarna sinsemellan, för att
icke tala om det helt och hållet utvecklade systemet i det
hela«.36 I ett brev till Gellerstedt från Paris skriver han:
»Uppsala är och bliver fransysk, men kan naturligtvis i
detaljer behandlas på mångahanda sätt och jag har mycket
böjelse för att försöka med en annan tornavslutning. På
grund av de svaga pelarna har jag ej vågat mig på någonting
genuinare, men jag vill nu försöka. Tornen har aldrig
smakat mig rätt väl i de för slag jag hittills upp gjort.«37
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444:  Uppsala domkyrka. Förslag av C. Grundström 1878.

445:  Uppsala domkyrka. Västra fasaden. Konsekvensstudie 1880. 
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446:  Uppsala domkyrka. »En framtidsbild«, 
etsning av A. H. Hägg 1882. 

Samtidigt bedrevs propaganda för Zettervalls restau -
rering – konstnären Axel Herman Hägg gjorde till exempel
1882 den suggestiva litografin »En framtidsbild«.38 (446)

Förslaget 1883

I augusti 1883 hade Zettervall omarbetat sitt förslag i fem
laverade blad.39 Förslaget var en vidareutveckling av 1874
års förslag, med idéer från 1876 års inarbetade. Några
nyheter tillkom. Efter undersökningar menade Zettervall
att taklisten ursprungligen legat mer än en meter lägre än
han tidigare antagit, så i det nya förslaget sänkte han visuellt
takfoten med hjälp av en blindbalustrad. (447) Det var i viss
mån en återgång till det första förslaget, men utan de
problem med is bildning som den lösningen kunde ha givit.
Vidare änd rade han fialerna över strävpelarna så att de yttre
pelarna nu avslutades med små sadeltak, medan bara de
inre hade fialer. Förändringarna framgår tydligt av
tvärsektionen. (449) I övrigt var konstruktionen den samma
med lika mycket massa över långhusmurarna. Sträv -
bågarnas ansätt ning spunkter var desamma, men bågarna
var slankare. 

I 1883 års förslag var formerna mer sammanvävda och
hade fler direkta möten mellan sten och tegel. Tornen var
snarast ännu rikare utformade än i 1874 års förslag, men
hade samma gruppering av elementen – detaljerna var dock
mer sammanflätade. (448) I de tidiga förslagen hölls voly -
merna isär av markerade horisontaler; i det nya försla get
fanns dessa kvar men regelmässigt överskurna av andra
element. Vi kan tydligt se det i mötet mellan murkropp och
spira: triangelmotivet börjar som en omfattning av ljud -
gluggarna, skär igenom »takfoten« och fortsätter upp över
spiran. Partiet mellan tornen, framför långhusgaveln, intro -
du cerar ett liknande flerskiktstänkande: långhusgaveln är
tillbakaflyttad så att vi bara anar den bakom det tunna galleri
som fortsätter tornens murliv.

Interiören var mer knapphändigt redovisad än i de
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448:  Uppsala domkyrka. Västra fasaden 1883. 
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tidigare förslagen. Långhusväggarna hade inte längre någon
lång fris av fresker. Nu möter vi istället ett odekorerat mur -
verk och de befintliga runda öppningarna. (450)

Inom domkapitlet var man mycket nöjd med förslaget
som raskt skickades till Stockholm för godkännande. Efter
några mindre ändringar blev det stadfäst av Kungl. Maj:t i
januari 1884. Överintendentsämbetet lät sin arkitekt Carl
Fredrik Ekholm sammanfatta hela projektet i sju blad upp -
ritade på väv.40 Året därpå beviljade riksdagen 500 000 kr i
anslag.41 En nästan lika stor summa kom från kyrkan själv,
insamlingar och enskilda donatorer, varav Oscar II var en.

Fler revideringar

Två år senare, 1887, då bygget var i full igång, komponerade
Zettervall om västfasaden ännu en gång.42 Han införde då
ett blindgalleri som en fortsättning på det fristående galleri
som täckte långhusets gavel. Fasaden bands på detta sätt
tydligare samman och ytterligare en bit oengagerad mur
vävdes in i helheten. Urtavlan flyttades uppåt, till ovan
ljudöppningen, men bara på ena tornet. Zettervall menade
att en urtavla räckte och att det var bra för helheten med
denna lilla asymmetri, men denna idé strandade på
kungens personliga motvilja. Bland Zettervalls efter läm -
nade papper finns en liten not som han sparat: »Kom till
slottet! Konungen har frågat varför tornen är olika.«43 Efter
mötet var Zettervall tvungen att ändra ytter ligare en gång,
revideringen ritades på lösa lappar som klist rades upp på den
gamla ritningen.44 De båda ur tavlorna blev en del av ljud -
öppningarnas omfattningar och blev där med inte några egna
formelement, utan inordnades i helheten. (451)

Vi har sett inte mindre än fem olika förslag till västfasad:
1874, 1876, 1883, 1887 samt det utförda – vi räknar då inte
Grundströms förslag eller Zettervalls konsekvens  studier.
Det var nästan femton år mellan det första och det sista
förslaget. Förändringarna var förstås ett resultat av de

450:  Uppsala domkyrka. Längdsektion 1883. 

449:  Uppsala domkyrka. Tvärsektion 1883. 
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451:  Uppsala domkyrka. Västra fasaden 1887. 

många diskussionerna och Zettervalls fördjupade kun -
skaper om domkyrkan, men också av hans erfarenheter
från andra gotiska projekt. Under dessa femton år hade han
ritat förslag till sex nya stora gotiska kyrkor. Han hade gjort
restaureringsförslag med nya gotiska torn för fyra stora
kyrkor: Linköping, Skara, Strängnäs och Klara kyrka i
Stockholm. Av dessa hade Linköping och Klara hunnit bli
byggda innan Zettervall lämnade det slutliga förslaget för
Uppsala. Dessa studier av  gotiken, både praktiskt och teo -
retiskt, gav ny kunskap och en ny känslighet för det gotiskas
möjligheter. Tornens många gånger ändrade utform ning
visade ett för Zettervall ovanligt sökande. Sällan, eller
aldrig, ändrade han sig annars på eget  initiativ.

Vi kan notera en utveckling. De första förslagen hade en
tydlig uppdelning mellan de ingående elementen: en upp -
fatt   ning om byggnaden som bestående av adde rade voly -
mer med tydligt markerade fogar. Steg för steg hade
volymerna tillåtits fläta in sig i varandra. I de sista förslagen
hade muren tänjts över till de närliggande volymerna. Vi
möter en ökad komplexitet, men också en vilja att se hela
byggnaden som ett samverkande system, både konstruktivt
och visuellt. Dessa formförändringar speglade kanske mer
1870- och 1880-talens allmänna arkitektoniska formut veck -
ling, än de återgick på analyser av domkyrkans egen
arkitektur. 

Bygget 1886–1893

När Kungl. Maj:t slutgiltigt i juni 1885 godkänt riksdagens
beslut om att anslå medel för restaurationen, tillsatte dom -
kapitlet en restaureringskommitté där ärkebiskop Sundberg
var ordförande. Professor E. V. Nordling skulle ansvara för
administrativa och juridiska frågor, professor C. R. Nyblom
för konsthistoriska frågor, bankdirektör V. Ulander för
ekonomi och ingenjör Z. Larsson för tekniska frågor; till
kommitténs sekreterare utsågs domkyrko sysslomannen
N. J. Söder berg. Zettervall, slutligen, skulle ha det samord -



nande konstnärliga ansvaret. Han sa sig vara villig att
»tillhandahålla alla erforderliga huvud-, arbets- och detalj -
ritningar, såväl de rent arkitektoniska som de kon struk tiva
och ornamentala, lämna alla för verkställigheten nö di ga
föreskrifter, övervaka arbetets konstnärliga ut för ande samt
med råd och upplysningar i övrigt bistå byggnads nämnden
och den arkitekt som får sig anförtrott övervakandet och
ledandet av företagets tekniska verk ställighet i dess helhet«.45

Det rådde ingen tvekan om att Zettervall både formellt och
i praktiken var den som skulle komma att bestämma, vilket
ytterligare underströks av att ord föranden, ärkebiskopen,
helhjärtat stödde Zettervall i allt.

Kommitténs första uppgift var att finna den arkitekt som
skulle vara ansvarig arbetsledare, en heltidssyssla som över -
intendenten självklart inte kunde ta på sig. Att hålla isär en
skapande och en verkställande arkitektroll var den gängse
arbetsfördelningen vid större offentliga byggen. I detta
hänseende hade organisationen av arbetet i Lund varit ett
undantag.46 Till platsen i Uppsala anmälde sig två sökande.
Den ene var C.  A. Kihlberg som på 1860-talet varit
Zettervalls ritbiträde i Lund, men som nu hade arkitekt -
verksamhet i Uppsala.47 Den andre var Emil Langlet som
hade en stor egen produktion av kyrkor och offentliga
byggnader.48 Tvingad att välja förordade Zettervall Langlet
för hans långa erfarenhet och gedigna tekniska kunnande.
Under hela den åttaåriga byggtiden, från 1886 till 1893,
verkade Langlet som en mycket engagerad och skicklig
arbetschef.49 Zettervall följde bygget noggrant och gjorde
själv de flesta detaljritningarna. Från byggtiden finns cirka
åtta hundra arbetsritningar bevarade: för stendetaljer,
formtegel, plåtarbeten och inredning.50 Ungefär hälften av
dessa ritades och konstruerades av Zettervall, men alla var
synade och ofta ändrade av honom. 

Restaureringsarbetet bedrevs från väster till öster och
planerades så att gudstjänsterna kunde genomföras under
ombyggnadstiden.51 Arbetena, som innehöll många tekniska
innovationer, finns väl beskrivna och dokumenterade i
Langlets byggnadsjournal. Langlet lät trycka en samman -

fattning av de tekniska arbetena, och kommitténs sekre terare
N. J. Söderberg lät senare publicera en utförlig redo görelse
för restaurerings arbetena. Den följande fram ställ ningen av
byggets genomförande utgår i huvudsak från dessa källor.52

Arbetsplatsen etablerades med verkstad och smedja, en
ångmaskin installerades för att driva bruksbland nings -
maskin, smedjebläster, slipsten, såg och vinsch. Kring tornen
byggdes ställningar och hiss. 

Efter provborrningar fann man grunden överallt god,
utom vid södra tornet, där man under ett gruslager på -
träffade på djupet allt blötare lera. Därmed var de sättningar
som allt sedan medeltiden skadat detta parti förklarade.
Grundförstärkningen gick till så att 90 cm vida och 90 cm
höga plåtcylindrar drevs ner med domkraft, den ena
ovanpå den andra, så att leran kunde grävas upp ur dem
utan risk för ras. Totalt nio cylindrar ovanpå varandra drevs
på detta sätt ner till fast botten. Brunnarna fylldes sedan
med granitblock och hålrummen fylldes med betong,
därefter kunde plåtcylindrarna dras upp för att användas
igen. De gjutna stenpålarna förbands upptill med stora
granit block och ovanpå dessa kunde ny grund muras. Då
befintlig mur skulle förstärkas förbands två pålar, på var
sida under den aktuella muren, med diagonalt ställda
granit block upp till befintlig mur. För att inte pålarna skulle
glida isär förbands dessa med horisontala grova granit -
block, som en spännbock. 

Rivningarna började med tornens huvar och murade
taklist. Delar av den sneda, en halv meter överhängande
södra tornmuren, bilades ner och motsvarande tjocklek
nymurades på tornmurens insida. Vid alla rivningsställen
byggdes trätrummor för att släppa ner grus och tegel för
återanvändning. En särskild anordning konstruerades för
att minska teglets fart innan det landade på en sandbädd.
Flera hundra tusen tegelstenar kunde med denna metod
oskadda återanvändas.

Nytt tegel, hårdbränt och med noga angiven kulör, leve -
rerades från Axel Roslunds tegelbruk i Heby.53
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Sidoskeppens murar rensades sedan från frostskadat
tegel, och nytt yttegel murades upp till bandlisten, som
kom pletterades med ny kalksten. Över bandlisten repa -
rerades murytan bara där det behövdes, på norra sidan
knappt alls. Två strävpelare bilades raka, och mittskepps -
murarnas taklister revs. I de nedre fönstrens nischer ersattes
förvittrat tegel med nytt profiltegel. De befintliga kapi täl -
listerna kunde renoveras, medan fönsterplattorna till stor
del ersattes med nya av kalksten. I fönstren insattes nya
mellan poster och nya rosverk av sandsten som ersättning
för de gamla av järn. (452, 453)

I det inre byggdes en hög brädvägg så att gudstjänsterna
kunde genomföras ostört i koret. Orgeln monterades ner
och de två inre tornpelarnas påmurningar revs efter det att
stora bärbockar, tjugofem och tolv meter höga, hade rests i
valven: sedan kunde beklädnaden med nyhuggen kalksten
påbörjas.

Det andra byggnadsåret avslutades grundförstärkningen
som hade blivit mycket mer omfattande än kalkylen
förutsett. Totalt hade trettiosex pålar nedsatts till mellan
fem och tretton meters djup. Rivningsarbetena vid tornen
fortsatte med att nästan allt yttegel, cirka 30 cm djupt,
bilades bort och med att de stora hålen för ljudöppningar
och rosettfönster togs upp. Nymurningen vid tornen inled -
des med fyllning av håligheter och övergick till murning av
nya stödpelare och bröstningar. Mellan tornen slogs en ny
valvbåge i ett nytt inre läge. Tornpinaklerna och deras
vattenutkastare utfördes av kalksten och betong. Totalt
höjdes tornens murar med tolv meter. 

Langlet uttryckte oro för tornens bärförmåga och ville
på alla sätt försöka minska lasten på de fristående pelarna;
han föreslog bland annat att hörnsträvornas språng skulle
minskas, men Zettervall sa tydligt nej. »De måste bliva
sådana de nu äro i ritning angivna – mycket arbete, mycken
omtanke, forskning och jämkning har det under åratal
kostat mig, innan jag kom till dessa proportioner. Äro de
för tunga för dig, så gör dem delvis ihåliga (ifall du kan
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undvara en solid massa) eller upptag mitt spännverk mellan
de båda tornen för att bära de övre hörnen över pelarna;
men ändra intet i den yttre formen eller utsträckningen, ty
härför står min byggmästarära i sticket – din för att det en
gång utfört står vid sig.«54 De båda tornen förbands, högt
upp under mittskeppstaket, med en grov järnbalk avstyvad
med järnvägsskenor: de båda tornen kom därmed att
statiskt samverka och förflytta lasterna från de veka inre till
de starka yttre pelarna. Senare fick Langlet tillstånd att
något minska hörnsträvorna sedan han visat att det inte
syntes nerifrån.

Vid restaureringskommitténs första möte anmälde
Nyblom åter betänkligheter kring användandet av betong
för stendetaljerna. Zettervall avfärdade med kraft invänd -
ningarna – och därmed blev det. Tillverkningen av betong -
elementen kom igång. Enkla listverksdelar tillverka des av
byggets egna arbetare medan de mer komplicerade delarna
göts av specialarbetare från Skånska Cement aktiebolaget,
som under flera år arbetade med detta i domkyrkans
verkstad. Först tillverkades, oftast av ek, isärtagbara järn -
 beslagna träformar som hölls samman av skruvar och kilar.
De fylldes med betong, närmast ytorna med en blandning av
cement och sand i proportionerna 1:4, och i kärnan med en
blandning av cement och makadam i proportionerna 1:9.
Packningen skedde i varv på varv med starka hammarslag
mot en träklots som hela tiden flyttades; efter några timmar
kunde formen tas bort och efter några veckors vatten -
begjutning hade massan hårdnat. Langlet konstaterade vid
provklyvning att betongen var så homogen och stark att
ballaststenarna sprack mitt itu snarare än att lossna från
vidhäftningen. 

Samtidigt fortsatte arbetena inne i kyrkan mellan torn
och långhus – de mest omfattande inre arbetena. Valvet över
den forna kolboden i tornet revs och den nya orgel läktaren
byggdes av trä på järnbalkar. De södra långhuspelarna be -
friades från sina påmurade förstärkningar och murades om. 

Då den invändiga putsen avlägsnades visade det sig att
mittskeppets valvribbor, under alla putslager, var av kalk -

sten som nu kunde tas fram. Nya slutstenar gjordes av
täljsten.

Under det tredje byggnadsåret, 1888, fortsatte arbetet på
tornen med att det utkragade mittpartiet med den nya
spetsbågen murades. Rosett fönst ret, med sju meters dia -
meter, levererades färdighugget från Visby; på grund av
ribbornas många olika riktningar var sammansättningen
mycket komplicerad. Fogarna gjordes med styrklackar,
koppardubb och cementbruk i varje fog, dessutom insattes
styrande stålramar. För att undvika att fönstret pressades
samman av sättningar i murverket ovanför gjordes en bred
fog i överkant dold av falsar. I december var tornens ny -
murning avslutad, sånär som på ljudöppningarnas valv -
profiler, som inte hann bli klara på grund av en utebliven
form tegel leverans.

Ombyggnaden av strävbågarna började med parvis
rivning av 1700-talets mursträvor, samtidigt som grova
bjälkar, spända mellan högmur och kapellmur, insattes som
stöttning. Bågställningarna för de nya strävbågarna restes,
fialerna uppmurades och de nya bågarna slogs. Förank -
ringar lades in under sidoskeppstaken, från pinakelbas över
sidoskeppets tvärbåge till mittskeppsväggen. Mursträvorna
hade vilat på valvbågar i sidoskeppsvindarna, men efter
hållfasthetsberäkningar revs dessa för att minska pelarnas
horisontaltryck.55

Mittskeppets fönsterposter och rosverk samt vestibulens
fönsterplattor ersattes med nya av betong, långhusets band -
list lagades med kalksten. Zettervall ritade mängder av
stendetaljer för dessa arbeten. (454)

Tillverkningen av järnfackverk för tak och spiror bör jade
på Motala verkstad, som vunnit anbudsgivningen över
Bergsunds och Bolinders. Motala gav både lägst pris och
var de enda som använde svenskt järn. 

I det inre fortsatte arbetena i tornets lägre delar med
bygg andet av den nya muren mellan tornpelarna med kon -
soler för orgelläktaren. I vestibulen reparerades knippe -
 pelarna och den nya spiraltrappan till orgelläktaren byggdes.
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När rivningen av den norra pelarraden började upp -
täcktes till allas förvåning att de ursprungliga pelarna, med
oskadade socklar och kapitäl, stod innanför det tunt
påmurade skalet. Men pelarna var mycket svaga: vid be -
räk ning fann man att de bara hade gånger 2,5 i säkerhets -
mar ginal mot önskade gånger 10. Ett försök att minska
lasten genom bortbilning av murmassan ovanför övergavs,
istället murades pelarna om med hårdbränt tegel, kalksten,
cement bruk och armering. Dessutom inlades grova  för -
ankringar genom högmuren för att minska horisontal -
 påkänningen. För att göra den södra pelarraden lika och
sam tidigt öka säkerheten beslöt man att även göra om
denna, trots att den var färdigombyggd så sent som året
innan. 

Kapitälens behandling utgick från skicket i varje enskilt
fall: från enbart tvättning till lagning, ifyllnad, kopiering
eller nytillverkning efter studier av gamla mönster.

Det fjärde byggnadsåret fortsatte arbetena med strävbå -
garna. Takfoten började byggas efter det att utformningen
slutligen bestämts. Langlet hade opponerat sig mot att
Zettervall låtit frisen rå så mycket över takfoten: han var
rädd för att snö och is skulle sopa bort den och hade gjort
ett fullskaleprov och kunnat påvisa frostsprängning och
läckage. Han ville lägga balustraden helt under tak, men
Zettervall motsatte sig kraftfullt. Den lösning som byggdes
var en kompromiss med både gesimsränna och hängrännor
– detta var ett av de få tillfällen där Langlets ändringsförslag
antogs. Zettervall hade redan tidigt tydligt visat att hans
ritningar skulle följas, och lika tydligt hade han förbehållit
sig rätten att ändra sig om ny information kom fram under
bygget. Han skrev att han inte var klavbunden till skissens
antydningar.56

Det norra rosettfönstret, som man bara hade tänkt repa -
rera, visade sig vara så  dåligt att det måste nyhuggas i sin
helhet. Det tillverkades, med det gamla som mall, av H.
Lindström i Visby. 

I sakristian upptogs ett nytt fönster med ett rosverk 
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av betong – vid håltagningen fann man rester av ett ur -
sprung   ligt fönster som var mycket likt det nya som
Zettervall ritat.

Rivningen av yttertaket skedde från väster till öster; en
bit i taget revs och ersattes med ny konstruktion. Då
takstolarna revs befanns de vara så ruttna att de föll sönder
och hotade att skada valven. Montering av järnfackverken,
både för mittskepp och spiror, inleddes i maj av arbetare
från Motala verkstad. Trots ändringar under arbetets gång,
främst avseende infästningarna, så blev norra spiran klar
redan i juli, den södra i augusti och mittskeppet med
takryttaren i september. (455, 456) Tornspirorna, med 
sina femtiosju meters konstruktionshöjd, monterades i
vardera sex delar som restes med hjälp av en trebent
lyftbock fästad på flyttbara järnkonsoler. Arbetet leddes av
ingenjören vid Motala verkstad, Carl Lönnholm. För mitt -
skeppets takstolar gällde, som i Lund, att ansätta lasterna
över pelarna. Åsar av järnfackverk skulle överbrygga
avstånden mellan de glest placerade tvärfack verken. (457)
Enligt förslags ritningarna skulle taket beläggas med blyplåt,
men redan före byggstart byttes till koppar, efter det att
också skiffer undersökts. Efter särskilda utredningar om
risken för galvanisk kontakt mellan koppar och järn
spikades så noggrant i brädlaget att de ej behövde beröra
varandra. Arbetet utfördes av Lindströms plåtslageri i
Stockholm.

I det inre kompletterades långhusets fönsterbänkar med
kalksten och restaureringen av kyrkans fristående grav -
monu ment av sten påbörjades, ett arbete som kom att pågå
i fyra år. Två glasfönster beställda från Heinersdorff & Co.
i Berlin uppsattes på prov, men firmans villkor kunde inte
accepteras, så kommittén vände sig till svenska leverantörer. 

Under det femte byggnadsåret blev takkonstruktionerna
över kor och tvärhus klara, så också takryttare och koppar -
taken över sidoskeppen. (458) Åskledaren monterades. 

Det visade sig mer komplicerat än väntat att laga tvär -
husets pelare. Under ett tjockt lager av puts fanns brand -
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skadad kalksten, tegel och murbruk. Nya kalkstens detaljer
levererades från Gotland, färdighuggna efter ritning i skala
1:25. 

Det nya ångvärmesystemet, som hade konstruerats av
ingenjör E. A. Wiman, togs i bruk detta år. Panncentralen
hade anlagts i en närliggande byggnad; ångan leddes i en
kulvert fram till »värmekroppar« med lameller placerade
på sidoskeppets väggar och sidokapell. Den beräknade
lägsta rumstemperaturen på 10–12 grader uppnåddes trots
att ett, av planerade två, aggregat strukits av kostnads   skäl.
Kyrkans nya golv lades och golvnivån i två kapell sänktes. 

Zettervall hade rekommenderat arkitekten Agi Lindegren
för det dekorativa måleriet.57 På kommitténs bekostnad
gjorde Lindegren en studieresa till Tyskland och Italien. De
mest lärorika exemplen han fann var domen i Frankfurt
och Gartenkirche i Hannover. Dessa var, som Lindegren
rapporterade, nyligen bemålade i sant medeltidskynne av
 arkitekten och målaren Linnerman som Lindegren träffade
och fick många råd av. Efter hemkomsten gjorde Lindegren
en dekorationsplan och provmålningar som antogs efter
viss förenkling.58

Agi Lindegren utförde alla kartonger och övervakade
arbetet. Den välrenommerade dekorationsmålaren från
Stockholm, Edvard August Bergh, anställdes som förman.
Han bosatte sig i Uppsala för uppdraget och var ständigt på
plats.59 Bergh kallade sedan in de ytterligare målare som
arbetet krävde. Målarna övade upp en så stor skicklighet i
att måla rankor och linjer på fri hand att nästan inga
schabloner kom till användning. För de figurativa delarna
anlitade Lindegren konstnären Caleb Althin, som i sin tur
tog hjälp av konstnärerna J. A. G. (Acke) Andersson och
Olle Hjortzberg.60

Det viktigaste formuppslaget fann Lindegren i kyrkan
själv, en slingrande ranka med blad i grönt och rödbrunt
mot en varmt gulvit bottenton.61 Detta fragment blev
nyckeln till hela det stora arbetet, där förebilder till övriga
dekorativa mönster hämtades från andra svenska kyr -
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 kor.62 Måleriet började i den västra delen och pågick i 
två år, parallellt med att byggarbetena började bli klara.

Det sjätte byggnadsåret monterades tornens takkupor av
element som färdig tillverkats på verkstad. Mängder av
koppardetaljer som fyrpassfönster, utkastare och figurer
tillverkades av plåtslagarna, ett arbete som krävde stor
noggrannhet. (459, 460) Under året blev hela koppar taket
klart.

Invändigt var arbetet koncentrerat till koret, där det stora
barockaltaret monterades ner.63 Korpelarna bilades fria från
utbuktningar; de två mittpelarna, som byggts om på 1700-
talet för att ge plats åt relikskrinet, rekonstruerades nu med
strålar och kragstenar. De grova sockelstenarna som hade
tillkommit på 1700-talet höggs om, och gallren mellan
högkor och omgång revs. Meningen var att de skulle ersättas
med mer bearbetade galler, men det fick anstå av kostnads -
skäl. Korgolvet gjordes som långhusets.

Rivningen av tvärhusets läktare var komplicerad efter -
som de visade sig innehålla mängder av fyllningsgrus.
Vind fångsfasaderna från 1870 flyttades in ett stycke för att
ge fri sikt i sidoskeppen. 

Vid sakristian, med skrudkammaren över, upptäcktes
en gammal trappa i muren som kunde breddas: därmed
behövdes inte det nya föreslagna trapptornet.

Dekorationsmåleriet fortsatte med som mest femton
målare. Måleriet utfördes med kalkfärg »al secco«, kontu -
rerna lades med umbra i kasein; de mest krävande figur -
målningarna utfördes på vaxgrund. Det var ett gigantiskt
företag där totalt 13 000 kvadratmeter mur skulle målas.
Angreppssätten varierade: från dekorformer av ökande
komplexitet – enkla skuggmarkeringar av arkitek tur element,
bårder och fältindelningar, yttäckande mönster måleri med
ett trettiotal olika variationer, stiliserade arkitekturmotiv –
till rent figurmåleri med sammanlagt ett femtiotal bilder.

Målningsbehandlingen av den fem meter höga »triforie -
muren« runt kyrkans hela huvudskepp föranledde långa
diskussioner. Byggnadskommittén var enig om att detta
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borde vara platsen för kyrkans huvuddekorationer, och att
formen borde anspela på ett triforiegalleri, men Langlet var
orolig för att dessa fält skulle få en för kraftig horisontal
verkan i rummet och gjorde på eget initiativ ett förslag med
en tätare indelning för att ge en större vertikalitet. Kom -
mittén valde dock Agi Lindegrens förslag, varefter måleriet
kunde påbörjas av det uppbrutna stiliserade triforiegalleri
som skulle utgöra det ramverk inom vilket andra bilder
kunde målas. 

Nyblom beskrev beställningen av den skulpturala utsmyck -
ningen som »till omfattning och uppgift enastående inom
Sveriges konst«.64 De sista två byggnadsåren, det sjunde och
åttonde året, kompletterades kyrkans portiker med sexton
nya skulpturer och reliefer som Theodor Lundberg huggit.65

I västra portalen fanns en tom plint där en skulptur av Erik
den Helige placerades; över portiken fanns tre tomma
plintar där skulpturen Maria med Jesusbarnet fick sin plats,
flankerad av Josef och Johannes Döparen. (461) För den
norra portalen gjorde Lundberg reliefen Herdarnas
tillbedjan. (462) I den södra por talens fyra tomma nischer
placerades nya skulpturer.66 (463) I det vänstra häng tornets
nedre fält fanns tre svårt vittrade små reliefer som togs ner
och fördes till museum; Lundberg gjorde nya med samma
motiv.67 Han gjorde också tre nya reliefer för den högra
sidan.68 Bågfältet fick en ny relief, Christus Consolator. S:t
Laurentius på mittpelaren fick ett nytt huvud som ersätt -
ning för ett senare tillagt och vittrat, det nya höggs av en
bildhuggare på bygget.

Det mesta reparationsarbetet i koret kunde nu avslutas
och den nya inredningen installerades. Zettervall hade låtit
sonen Folke rita altaret, som bestod av ett bord av gotländsk
kalksten och en altaruppsats av bonad ek. Predellan vilar
direkt på altarbordet, däröver är ett öppet skåp och ett
överstycke med figurer i nischer krönta av många små fialer.
Figurerna skars av W. Hoffman i Stockholm. 

Avsikten var att domkyrkan skulle få en ny predikstol.
Den gamla dokumenterades och magasinerades, men när
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 I november 1893 var måleriarbetena klara. De enda
arbeten som återstod var reparation av viss skulptursten.

Ombyggnadsarbetena tilldrog sig stor uppmärksamhet i
Uppsala, och klockaren utnyttjade flitigt sitt privilegium att
visa besökare runt på den annars avlysta byggplatsen.
Intresset var stort för själva kyrkan och dess förändringar,
men också för den stora och maskinellt avancerade arbets -
platsen mitt i staden. Bygget bedrevs rationellt efter många
för samtiden nya metoder, som exempelvis att stenfönster,
järnkonstruktioner och plåtdetaljer levererades färdigtill -
verkade för snabb montering av leverantörernas special -
montörer. I detta bygge fanns inte ett spår av vurm för
traditionellt utförande. Det var som om metoderna, precis
som användningen av de nya materialen stål och betong, var
en del av budskapet: med modern teknik kan den forna rike -
domen återupprättas!

Domkyrkan invigdes i september 1893 i samband med
trehundraårsminnet av Uppsala möte.

Resultatet 

Bilden från sydväst ger en bra vy av kyrkan; bildvinkeln är
ganska lik den som Zettervall valt för sina perspektiv. (464)
Biskopskyrkors dubbeltorn var ett överdådsbevis som gav
både god konstruktiv stabilitet och hade kraftfulla formala
egenskaper. Två punkter fixerar en riktning, något som är
särskilt märkbart på långt håll; två lika ting skapar en
spänning som fokuserar mellanrummet och betonar rum
på bekostnad av massa. De nya tornen dominerar kom -
positionen inte bara genom sin höjd och storlek, utan också
genom att deras naturliga strävan uppåt ger temat för de
vilande volymernas proportionering. 

De olika byggnadsvolymerna är avläsbara som enskilda
delar, men är överallt sammanflätade. Se till exempel hur
långhusets fialavslutningar vandrar runt tornen för att
återkomma en trappa högre upp. 
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den nya skulle byggas var pengarna slut och man beslöt att
återanvända den gamla. Zettervall föreslog att den nu skulle
placeras mot norr på pelaren närmast koret, men efter akus -
tiska prov beslöt man att placera den på pelaren närmast
långhuset och riktad på ett annat sätt. Predikstolen försågs
med ny trappa. Golvet i Jagellonska gravkoret sänktes
femton centimeter så att tumborna kunde ses i sin helhet.

Den gamla golvfasta inredningen ersattes med nya
kyrkbänkar av ljus bonad ek, och ytterportarna, likaledes
av ek, monterades: allt utfört av snickarmästaren G.  W.
Widman efter Zettervalls ritningar. Uppsala domkyrkas
orgel var inte äldre än från 1871. Efter ombyggnaden av
orgelläktaren monterades verket upp igen, något tekniskt
förstärkt. Zettervall hade komponerat om fasaden så att den
passade den nya platsen. Han hade sänkt mittdelen så att
rosettfönstret blev frilagt.

Kyrkan hade redan 1871 fått gasbelysning med 110 ljus -
armar och 1 900 lågor, samt punktbelysningar i kande labrar.
Vid tiden för restaureringen var dessa i ganska dåligt skick.
Langlet visade ett förslag till ombyggnad för elektrisk belys -
ning som inte antogs, istället föreslogs en upprustning och
komplettering av det befintliga systemet.

Allt fönsterglas i kyrkan ersattes med nytt. De högt
sittande fönstren i mittskeppet utfördes med ett enkelt vitt
glas, med bårder i olika färger efter Agi Lindegrens rit -
ningar. De tre fönstren över altaret dekorerades rikare med
linje ornament, blad och symboler. Det västra rosettfönstret
och det norra portalfönstret fick figurativt måleri.

Nästan alla kapellfönster bekostades av donationsmedel.
Agi Lindegren gjorde de figurtecknade underlagen för
Reinhold Callmander som målade glasen. Callmander
gjorde själv teckningarna för de Geerska koret. Men för
amiral Horns bild kallades Julius Kronberg in. Göteborgs
glasmåleri anstalt, som givit det lägsta anbudet, tillverkade
alla fönster utom ett i Finstakoret och ett i Hornska koret,
vilka levererades av firman Neuman & Vogel i Stockholm.
Då fönstren var på plats menade restaureringskommittén
att dessa, med sina mer dämpade färger, blev de bästa.69
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Det sätt på vilket långhuset visar sig mellan tornen är av
stor betydelse för tolkningen av delarnas självständighet och
beroenden. (465) Vi vet att detta var ett formproblem som
Zettervall, både här och i Lund, arbetade mycket med.
Långhusets nock springer fram och det öppna galleriet fort -
sätter i tornens blindreliefer på ett sätt som har frändskap
med tvärhushörntornen. Utformningen av tornmellan -
rummet var viktigt. Här skulle flera teman mötas, omvandla
varandra och upprätthålla balansen mellan de olika voly -
merna: mellan öppet och slutet, mellan adderat och subtra -
herat, mellan sten och tegel och förstås mellan horisontalt
och vertikalt.

Vi har tidigare beskrivit hur Zettervall förändrade
tornens form under projek teringen: från adderade former
mot allt mer sammanflätade. 

Tornen är uppdelade i hori sontella band, genombrutna
och överskurna av stående element. Högst upp möter vi en
lösning av ett klassiskt problem: övergången mellan
murkropp och spira. De uttänjda gavelstyckena, som i sig
ekar av former från de lägre etagerna, har Zettervall dragit
rakt över taklisten. De uppbrutna hörntornen drar med sig
motiv upp från den öppna arkaden till tornlandskapet. 

Byggnadsvolymer och detaljelement är sammanvävda
med och beroende av varandra. Ett detaljelement kan ses
som en i sig själv avslu tad form, men får sitt egentliga värde
av sin plats i kedjan av besläk tade former. Vi ser storleks -
förändringar, transformationer av grundformer, spel mellan
motsatser och även meningsfulla undantag, men allt mot en
fond av familjelikhet och ömsesidigt beroende. Målet var
rikedom och komplexitet – medlen logiska och organiska.

Kontur, skugga och position anger formen, men också
färg och material: det mörkt klarröda teglet mot det nästan
vita stenmaterialet. Teglet är precist, med tydligt dragna
fogar som visar att tegelytan består av stenar – av moduler
i ett välkalkylerat bygge. Murverkets behandling medlar i
mötet med lister och garneringar av sten. Tegelytorna är
murade på olika sätt beroende på funktion. Så har exempel -
vis de inre murliven en mönstermurning med textil karaktär. 
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466:  Uppsala domkyrka. Vy från söder. Äldre fotografi.



Vi har tidigare noterat att Zettervall envist talade för att
använda gjutna element av betong, och att han gjorde detta
för att säkerställa en ekonomisk produktion av den rika
utsmyckning som han ansåg vara nödvändig. Vi möter inget
patos för betong i sig, annat än som just ett praktiskt, billigt
och starkt byggnadsmaterial. Zettervall använde aldrig
betong till delar som kunde synas på nära håll och över
huvud taget inte under sidoskeppens takfot, inte heller till
de största viktigaste fönstren: bara till de högt sittande
klerestorie fönstren och till tornavslutningar, där plåt av -
täckningar därmed kunde undvikas.70

Fotografiet från söder visar långhusets nya branta tak -
res ning. (466) Över sidoskeppen reser sig en skog av sträv -
bågar och fialer. Strävbågarna löper i två språng till lång -
huset, de mellanlandar mellan sidoskepp och kapellrad,
över vars murpelare en fial reser sig, långhusets murpelare
är uppdragna över takfoten med ytterligare en fial. Vattnet
leds på strävbågarnas översida i rännor som passerar rakt
genom alla tre fialerna till en utkastare. De konstruktiva 
och tekniska nödvändigheterna är formens utgångspunkt.
I de yttre sadeltakskrönta fialerna ser vi de tomma nischer
som Zettervall avsett för en rad småskulpturer, totalt
trettioåtta stycken! I ett sent skede utgick dessa skulpturer
av kostnads skäl. Nyblom ville ta bort nischerna helt, men
Zettervall uppskattade tomheten. Han såg den som ett rop
på framtida utsmyckning och som en kommentar till
samtidens fattigdom. Skulpturen på taknockens östligaste
del, ängeln S:t Mikael av C. J. Dyfverman, kom dock till
utförande.71

Balustraden längs takfoten tecknar horisontaler som
stod mot det upplösta och broskartade i de konstruktiva
formerna. Zettervall arbetade under projekteringen mycket
med denna formalt svåra mötespunkt mellan mur och tak,
som dessutom var en problematisk punkt tekniskt sett.
Först var den tänkt som en öppen balustrad där vattnet
kunde rinna igenom fritt, men sedan sänktes den till detta
band, som står i hård kontrast mot de mer gracila fialerna.
Zettervall var inte nöjd med den utförda lösningen.72
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467:  Uppsala domkyrka. Vy från nordost. Äldre fotografi.
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468:  Uppsala domkyrka mot koret. 469:  Uppsala domkyrka. Valv.



Tvärskeppets höga takresning var förd fram till fasad
och avslutades med en murad gavel flankerad av två torn.
Dessa torn har inte samma logik i förhållande till sin
underbyggnad som fialerna har till sina pilastrar, utan
verkar snarast komponerade för att ge visuellt stöd åt kors -
mittens torn, som de också har mycket gemensamt med.
Zettervall strävade i många projekt efter att betona kors -
mitten, något som han dock sällan fick möjlighet att
genomföra. Tvärskeppets lägsta delar var snarast bara
renoverade eftersom de var i gott skick, men själva portiken
fick en ny omfattning. 

På bilden tagen över Fyrisån från nordost ser vi den
norra fasaden i förkortning med fialer och strävbågar
överlagrade och i samverkan med de upplösta tornvoly -
merna. (467) Vi ser också tvärskeppsgavelns stora rosett -
fönster, nyhugget med det gamla som modell. Den ny -
murade gavelspetsen har ett nytt spetsbågigt fönster bakom
den öppna balustraden, ett motiv som är en spegelvändning
av sydfasadens.73

I det inre möter oss ett ljust, milt men knivskarpt kate dral -
rum.74 Det var inga genomgripande förändringar Zettervall
genomförde, snarast en renodling som frilade kyrko -
rummets inneboende egenskaper. Naturstenen som hade
tagits fram under puts lagren lyste i sitt rengjorda skick,
lång  huspelarna hade byggts om till knippepelare av natur -
sten och ersatt de gamla murstöden. (468, 469) Valvstrålar
och gördelbågar, som hade nästan samma dimen sioner, gav
taken en tunn kontinuerlig skalverkan. Ljus sättningen, med
den stora delen klarglas, gav en god balans mellan högt och
lågt ljus. Det konstruktiva systemets klarhet och logiska
uppbyggnad var betonat i den höga om slutande rums -
volymen. C. R. Nyblom, en av dem som kände det gamla
kyrkorummet bäst, var förtjust över de gotiska formernas
»nya och överraskande sätt att framträda«.75

Det nya låga altaret, som ersatt det väldiga barockaltaret,
var viktigt för rumsverkan – nu var det fri sikt genom korets
arkad och vidare in i kapellen. (470) Rosettfönstret i väster
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470:  Uppsala domkyrka mot koret. Äldre fotografi.

471:  Uppsala domkyrka. Dekorationsmåleri.



hade frilagts så att kyrkorummets längdaxel sträckts ut från
ljus till ljus. Med sin blygsamma höjd och finskaliga
utformning underordnade sig altaret koret. Zettervall tyckte
dock att altarmöbeln blivit för dyster i jämförelse med
rummets lätthet och gjorde ett förslag till bemålning för att
höja intensiteten, men det blev aldrig utfört. 

Pelarna och några valvbågar var av natursten med
fogarna tydligt markerade med mörkt bruk. Övriga kon -
struk tiva delar var utförda av putsat tegel: väggpelare, bågar
och valvgördlar var gråmålade med mörka kvaderfogar.
Nyblom skrev: »icke för att tävla med eller härma kalk -
stenen i pelarna, utan för att visa sig ha samma uppgift som
dessa, men med ärligt angivande, att här använts färg och
puts«.76 (471) Naturstenens kulör var hela färg sätt ningens
likare; allt var ljust hållet.

Valv och väggar var bemålade med en intensitet som
stegrades närmare koret. (472) I valven var rankmotivet från
Risinge kyrka målat överallt, breda slingor i grönt, någon
gång i gult, någon gång med vita och rödbruna blommor. I
långhuset användes dessa slingor bara kring hjässtenen i
omväxlande grönt och gult mot de stjärnströdda valvens
botten. Tvärskeppets valv var målade på samma sätt, medan
korvalvet var helt fyllt av rankor med inlagda medaljonger
och evangelistsymboler. Koromgångens valv hade mer
graciösa rankor i ljusrött och svart efter i putsen funna spår
av ursprungligt måleri. 

Väggarna var i höjdled uppdelade i fält med olika
målningsbehandling: överst  skrafferade med parallella
korsande streck i olika toner så att en tredje ton bildades,
sedan en indelning i geometriska former fyllda med rosor,
rankor, blad och emblem. På de hela stora ytorna i långskepp
och kor var ett målat triforiegalleri med ljusgröna  stiliserade
draperier.77 Ovanför dessa var målade vimperger med fialer
i grått, och mellan  bågarna: musicerande änglar på moln mot
en botten av turkost med gula rankor. I tvärskeppet var
triforierna fyllda med brungula tapeter med vita rosor och
bibliska figurer.78 Över triforierna var en fris med blommor,
blad, figurmedaljonger och språkband med synda bekän -
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472:  Uppsala domkyrka. Koret.

473:  Uppsala domkyrka. Rosettfönster i norra tvärskeppet.
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475:  Uppsala domkyrka. Måleri i kapell av Agi Lindegren.

nelsen. Över frisen var scener ur den bibliska historien
målade.79 Den figurativa utsmyckningen följde en ikono -
grafisk plan. Korväggarna var ytterligare mer detaljerade
med bilder ur den heliga historien.80 I fonden över altaret:
Kristus i  majestät omgiven av apostlarna; svicklarna med
bilder av kyrkofäderna, den svenska kyrkans apostlar och
reformatorer. Tvärskeppens gavelväggar och koromgångens
vägg fält föll utanför detta system. Här hade, på en lägre
höjd, plats beretts för ytterligare figurbilder.81

Glasmåleriet följde samma huvudmönster med tätare
dekor närmare koret. Långhusets fönster hade sparsamma
färginslag, medan fönstren i kor, tvärskepp och den stora
rosetten i väster hade figurativt, symboliskt glasmåleri, det
senare med en strålande sol, omgiven av ett blått fält med
röda rosor och gröna blad. (473) Agi Lindegren hade
skickligt undvikit att fönstren i koret, trots deras motiviska
täthet, blivit så mörka att de motarbetade det övergripande
arkitektoniska målet: koret som kyrkorummets ljus -
intensiva höjdpunkt.

De många kapellen var alla individuellt behandlade med
utgångspunkt från de monument som fanns där, men de fick
en viss gemensam dekor. Väggarna under bandlisten olje -
målades med stiliserade draperier i mörka färger med bruna,
röda och gröna ornament efter förebilder funna i tvär -
skeppet. (474) Till skillnad från kyrkan i övrigt var de flesta
väggarna i kapellen schablonmålade i tätt upprepade mön -
ster av rosor, blad,  rankor och enstaka heraldiska vapen.82

(475) Vasakoret hade dekorerats redan på 1830-talet,
Lindegren kompletterade nu med ornamentala band. Det
Oxenstiernska koret marmorerades, det Jagellon ska korets
befintliga stuck ornament bemålades, det de Geerska koret
restaurerades av Acke Andersson på underlag utifrån funna
fragment. Alla kapellfönster i västra delen, och de flesta i
den östra, deko re rades med blad, blommor, klasar, kronor,
slingor samt linjeornament och andra geometriska figurer. 

Zettervalls främsta insats för interiören var renodlingen av
de stora rumsliga sammanhangen. Det gällde, som vi sett,

474:  Uppsala domkyrka. Måleri i kapell av Agi Lindegren.
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477:  Uppsala domkyrka. Orgelläktaren i väster. 476:  Uppsala domkyrka. Södra sidoskeppet mot väster.
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mittskeppet men också i hög grad sidoskeppen som tidigare
var avbrutna på mitten av vindfång i tvärskeppet. (476) Nu
var sikten fri och avslutades mot väster med de nya
fönstren. De största rumsliga förändringarna var i kyrkans
västra del. Tornrummen var nu en del av kyrkorummet och
stod i öppen förbindelse med all tre skeppen. Orgelläktaren
hade flyttats tillbaka och sänkts, orgelfasaden hade
minskats och den gamla kolboden hade rivits. De nya
fönstren i västfasaden släppte in ett rikt ljus som räckte
långt in i skeppen. (477) Vestibulen under orgelläktaren
med sitt trä bjälklag, murade räcke och konsoler var kyrko -
rummets enda rena nytillskott. Zettervalls nya detaljer i
sten, betong och trä förhöll sig fritt till kyrkans övriga
detaljering, de var formade med fasthet och geometrisk
lekfullhet. (478, 479)

Uppsala domkyrka invigdes med festligheter den 5, 6 och 7
september 1893, ett datum som valts för att fira 300-
årsjubileet av Uppsala möte – den mest reformatoriska
vändpunkten i Sveriges utveckling. Zettervall var bjuden
men avstod från att komma: »det sätt varpå jag varit bemött
under arbetstiden av Nyblom i pressen, ja i själva
festskriften manade mig att bliva borta den högtidligheten«,
skriver Zettervall i sina minnen.83 Man behöver inte vara
överkänslig för kritik, som ju Zettervall var, för att tolka
festskriftens anslag som han gjorde. Restaureringsarbetena
är erkännande och sakligt beskrivna men Zettervalls roll är
nedtonad, medan Langlets och Agi Lindegrens är
framhävd. Men skriften innehåller också en uttalat
nedvärderande bedömning av Zettervalls hela
konstnärskap. Anton Niklas Sundberg, projektets
initiativtagare och Zettervalls store tillskyndare, var
fortfarande ärkebiskop men tog inte möjligheten att sätta
in arbetet i ett större sammanhang.84

478:  Uppsala domkyrka. Detalj av orgelläktaren. 
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479:  Uppsala domkyrka. Detalj av vestibulens tak.



Linköpings domkyrka

Biskopen i Linköping, Ebbe Gustaf Bring, beställde av
Helgo Zettervall 1874 ett förslag till Linköpings domkyrkas
»yttre fullständigande«, bara några månader efter det att
ärkebiskop Sundberg beställt detsamma för Uppsala dom -
kyrka. Bring hade tidigare varit domprost i Lund och kände,
precis som Sundberg, Zettervall och hans arbeten vid Lunds
domkyrka.

Linköpings domkyrka hade varit under ombyggnad i
tjugo år och nu skulle arbetena slutföras. Västfasaden var
fortfarande i dåligt skick och hade en form som ansågs
skämma hela kyrkan. I december 1874 lämnade Zettervall
ett förslag till ombyggnad av torn och yttertak, med tillägg
av småtorn, strävpelarkrön och takryttare. Av detta utfördes
av kostnadsskäl bara tornet, något som Zettervall kom att
beklaga livet ut. 

Kyrkan 1874

Domkyrkan i Linköping var inte byggd efter någon enhetlig
plan. Byggnadens historia var komplicerad, med många
förändringar under den långa byggnadstiden.85 (480) Den
äldsta delen var tvärhuset som började byggas kring 1230
som en basilika efter gotländskt mönster. Långhuset byggdes
på 1300-talet som en hallkyrka, och det hög gotiska koret
uppfördes i två etapper under tidigt och sent 1400-tal.
Tornet med sina sidopartier, som innehöll sakristian, tillkom
först 1758, bland annat för att hindra västfasadens samman -
brott. Kyrkans byggnadsmaterial hade dock hela tiden varit
kalksten från Borghamn, utom tornet som byggts av tegel.

Fotografiet visar kyrkans sydfasad kring år 1875. (481)
Fasaden var då nyligen till stor del nymurad: hela taklisten,
sockel och vattenlister var nyhuggna. De flesta fönstermas -
verken var nya och hade ersatt de järnfönster som satts in
kring 1810. Den mindre av de södra portalerna var i princip
helt nyhuggen, och två nya strävpelare hade murats för att

362 Kyrkor

480:  Linköpings domkyrka. Plan kring 1870. 

481:  Linköpings domkyrka. Fotografi kring 1875.



laga spåren efter en på 1700-talet riven sakristia. Arbetena
hade utförts efter en restaureringsplan som Carl Georg
Brunius hade gjort 1849 och som sedan endast långsamt
genomförts. Brunius hade först själv varit ansvarig, därefter
Scholander och slutligen byggmästarbröderna Nyström
från Linköping.86

Tornet var putsat, med rusticerad sockelvåning och hörn -
kedjor. Det avslutades av en kraftig taklist och en flack koppar -
klädd kalott krönt av en förgylld korsglob. Tornets sidopartier
hade träbjälklag och avslutades med tak som tillsammans
bildade ett stort gavelmotiv. Tornet hade, efter Hårlemans
ritningar, uppförts direkt mot västfasaden. Det var en radikal
lösning av långhusets stabilitetsproblem, som vid 1700-talets
mitt blivit akuta.

Det stora flacka skiffertaket med mönsterläggning hade
lagts kring 1860. Det följde formen av det spåntak som 1774
ersatte ett brant tak i två fall. De uppdragna svängda gavel   -
 murarna hade skapats av Hårle man för att täcka av skarven
mot det gamla högre taket.

Det inre präglades av den omdaning i nyklassicistisk anda
som genomförts 1812. (482) Väggar och valv hade då vit -
menats och kyrkan hade fått ny bänkinredning. I högkoret
stod sedan 1831 tre stora gipsskulpturer av Johan Byström.
Hårlemans torn hade blockerat västväggens forna fönster,
orgeln hade han placerat på läktaren över västentrén.

Kyrkans östra delar var 1874 i gott skick efter genom -
förda grundförstärkningar och nya valvslagningar. Brunius
och hans efterföljare hade utfört arbetena väl, men det gick
långsamt, och till de västra delarna, där situationen var
konstruktivt akut, hade man inte hunnit. Brunius hade i sin
plan velat göra något åt västfasaden, som att återuppföra
takspiror och ta bort de stora svängda murarna mot lång -
huset som, sedan taket var sänkt, med Brunius träffande
ord »stod som läsegel«.87

Biskop och landshövding hade 1869 vänt sig till
överintendenten för att få förslag till hur den västra delen
kunde ordnas så att kyrkan skulle bli ett fullständigt helt,
med eller utan torn. Underlag fanns: i Svecia antiqua et
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482:  Linköpings domkyrka. Interiör mot väster före ombyggnad.

483:  Linköpings domkyrka. Svecia antiqua et hodierna 1716.
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484:  Linköpings domkyrka. F. W. Scholander:
Västra fasaden 1869.

485:  Linköpings domkyrka. Västra
fasaden 1874. 

hodierna var exempelvis kyrkan avbildad utan torn. (483)
Scholander, som utredde frågan inom Överinten dents -
ämbetet, menade att västfasaden helst skulle återställas,
men att det var omöjligt eftersom det fanns så lite material
att gå på; dessutom behövdes tornet för långhusets stabili -
sering. Det vore bättre att omforma det existerande tornet
så det passade till kyrkan. Scholander ritade också ett
förslag för att visa hur detta skulle kunna göras, ritningen
väckte dock ingen anklang.88 (484)

Vid tiden för Zettervalls uppdrag fanns det god kunskap
om kyrkans historia. Brunius hade publicerat sina iakttagel -
ser, dessutom hade en monografi, som också innehöll en
uppfordran till handling, publicerats 1872.89 Biskop Bring
och landshövding Robert de la Gardie tog 1873 initiativ till
en insamling, som efter stöd från både kungen, Norr -
köpings industrimagnater och allmänheten gav 100 000
riksdaler, eller halva den förmodade kostnaden. Bring skrev
1874 till Helgo Zettervall och bad honom göra ett förslag
till »domkyrkans yttre fullständigande«.90 Bring ville se två
alternativ: dels en rekonstruktion av västfasaden genom
rivning av västtornet, dels en påbyggnad av tornet så det
passade kyrkans helhet.

Zettervalls förslag 1874

Zettervall hörsammade inte biskop Brings beställning av
två alternativa förslag utan avrådde från rivning. Utöver
Scholanders skäl påpekade han att det i så fall skulle bli
nödvändigt att uppföra en ny klockstapel och att anordna
en ny sakristia.91 Zettervalls förslag i två blad med beskriv -
ning var klart i december 1874.92 (485, 486, 487) Tornet
hade många  likheter med Scholanders skiss med en hög
åttkantig spira. Men Zettervall hade på ett  organiskt sätt
vävt samman det murade tornet och spiran med hjälp av
gavelstycken och hörntorn. Strävpelarna var inte förda ända
upp och proportioneringen var mer dynamisk. Tornets
fokus var en rikt utformad portik, en variant av den
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486: Linköpings domkyrka. Södra fasaden 1874.

487:  Linköpings domkyrka. Sektion genom taket 1874.

befintliga sydpor talen. Zettervall föreslog att tornrummen
skulle valvslås och att vestibulen skulle få en ny åttkantig
planform. I tornet skulle sakristian och ett rum för värme -
apparaten anordnas, över vestibulen skulle orgeln stå och
sättas i förbindelse med kyrkorummet genom ett stort
nyupptaget spetsbågigt valv.

I kyrkans lägre delar, som var i gott skick, föreslogs
egentligen inga förändringar, men desto fler över takfoten.
Det stora taket skulle byggas på med ett vertikalt steg så att
ytan fick två fall som före takets nedbrytning på 1770-talet.
Kapellkransen kring koret skulle enligt förslaget förses med
nya tak som anslöt till kapellens volymer. Långhusets
strävpelare skulle föras upp över takfoten. Mellan kapellen
i koret skulle små stentorn resas och över korsmitten en
takryttare. Men den största förändringen var uppmur -
ningen av tvärskeppens gavlar till långhusets höjd.

Förslaget innebar en minskning av skalan och en ökad
intensitet i väster och öster. Både Sveciabilden och arkeo -
logiska fynd gav underlag för de nya småtornen, och
Zettervall menade sig också ha funnit belägg för tvär -
skepps gavlarna. Men det höga västtornet var ett rent ny till -
skott och ett sätt att praktiskt utnyttja den befintliga situa -
tionen. I sin beskrivning passar Zettervall på att berömma
Brunius och byggmästarna Nyströms arbeten. 

Zettervall föreskriver att alla nya delar ska muras med
kalksten. »Något enklare sätt att gå tillväga anser jag icke
bör komma ifråga för ett monument av så stort konst -
historiskt värde som Linköpings domkyrka, vars övriga
iståndsättande skett på ett värdigt och durabelt sätt.«93 Detta
beröm innefattade dock inte de nyligen omlagda taken. Han
skulle senare anklaga Scholander för att han »anordnat det
förfärliga ladutaket på kyrkan – övertäckande i ett kör alla
tre skeppen, hela kapellkransen, tvärskeppet och kortrapp -
tornen, så som det ännu är«.94

Zettervalls ritningar saknar sektioner som kunde visa de
föreslagna inre förändringarna, de beskrivs bara i förslags -
texten. De vitmenade valven skulle bemålas, altaret skulle
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488:  Linköpings domkyrka. Perspektiv 1874.

befrias från Byströms »anstötliga« skulpturer, kyrkbänkar
med öppna gavlar och ny predikstol skulle anskaffas. De
största byggåtgärderna var koncentrerade till långhusets
västra del där valv skulle tas upp i den gamla västväggen så
att tornrummen kunde förbindas med kyrkorummet.
Orgeln skulle få en ny plats i tornet, vilket innebar att
läktaren kunde tas bort och vestibulen flytta in i tornet.
Dessa ändringar skulle ge kyrkorummet en större längd och
möjliggöra nya ljusförhållanden. 

Kostnadsförslaget slutade på 320  000 kr men kunde
sänkas till 217 000 om man nöjde sig med att bara bygga om
torn och gavel, vilket dock Zettervall var emot, »viss om
 vilken futtig bild det skulle bli med bibehållande av det
våldsamt naivt påvräkta taket«.95

Ärendets behandling

Beställarna tog emot Zettervalls förslag med glädje.
Förslaget, med propaganda för att ta hela det samlade
greppet, publicerades 1875 i tidskriften Förr och nu; presen -
tationen innehöll också en nygjord perspektivbild.96 (488)
När Scholander skrev Överintendents ämbetets utlåtande
rekommenderade han förslaget till utförande i sin helhet.97

Zettervall noterade att Scholander »icke kunde undgå att
gilla min plan« trots att han själv gjort ett förslag tidigare.98

Till sist blev det dock bara förslaget till västfasadens
ordnande som lades fram för 1876 års riksdag. Med den
insamlade summan som grundplåt begärdes 68 500 kr i
stats anslag vilket, efter en lång debatt där sparsamhet
ställdes mot kulturell plikt, beviljades.

Bygget 1877–1886

Zettervall blev tillfrågad om han önskade leda bygget men
tackade nej. Han föreslog istället byggmästare C. J. Nylander,
vilken antogs. Zettervall erbjöd sig dock att utföra alla
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489:  Linköpings domkyrka. Sektion
genom tornet 1874.

490:  Linköpings domkyrka. Plan av tornet en våning upp 1874.

arbetsritningar och att finnas till hands för att ge råd. Bygget
pågick mellan 1877 och 1886.99

I tornet, som var murat med skalmurar av tegel, upptogs
ljudgluggar åt alla håll. I muren mot kyrkan öppnades de
stora valven. (489, 490) Det var ett krävande arbete där de
västliga travéerna först underbyggdes med trästommar och
själva muren förstärktes med ankarjärn. Under riv ningen
blottades delar av de medeltida blindarkaderna. Den gamla
cirkulära vestibulen byggdes om till en åttkantig och försågs
med ekboaseringar och utskurna rosettmönster. I sido -
rummen slogs nya tegelvalv: mot norr för sakristia och mot
söder för värmeapparaten. Hela den murade torn kroppen
kläddes utvändigt med kalksten från Borghamn. Slutligen
uppfördes den nya västportalen efter Zettervalls ritningar. 

Efter ett förslag från ingenjörer i Linköping användes en
hyvelmaskin för stenen, främst för att den gav mycket lite
spill. Zettervall hade efter prov godkänt att stenhyveln fick
användas, men var skeptisk till den stensåg som också kom
att användas. Den  meka niska stenhyveln gav stenen en
mycket slät yta som gjorde de nya delarna tydligt avläsbara.
De båda maskinerna drevs av en ångmaskin, en lokomobil,
som också användes för bygghissarna.

Tornets över femtio meter höga träspira byggdes. Tornet
blev Sveriges högsta byg gnadskonstruktion och distanse -
rade Västerås domkyrka som haft rekordet i två hundra
år.100 När tornbygget avslutades 1886 hade arbetena på
kyrkan kostat 300  000 kr. Dom kyrkostyrelsen var hårt
skuld satt, och det var inte aktuellt att genomföra projektet
i dess helhet.

Mottagandet präglades förstås av det faktum att arbetena
inte genomförts fullt ut, men samtiden lyfte ändå fram
Linköpings domkyrka som en föredömligt hanterad re -
staure ring.101 Tornet hade mycket troget uppförts efter
Zettervalls ritningar.
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491:  Linköpings domkyrka efter ombyggnad. Äldre fotografi.

Resultatet

Mötet mellan spira och tornkropp var ett formproblem som
Zettervall ägnade stor omsorg. (491) Vi har tidigare
studerat många varianter både för Lunds och Uppsala
domkyrkor. I Linköping, som ursprungligen inte haft torn,
blev lösningen stramt enkel. Murverket var proportionerat
med en balans mellan yta och volym, mellan horisontalt
och vertikalt. Tornets kontreforter fortsatte stegvis upp i
hörnpilastrarna och vidare upp i till småtornen. Väst -
fasaden flankerades av liknande småtorn på en lägre nivå.
Sedda ifrån sidan gav de vertikala elementen en överlagrad
täthet. Västgaveln, på ömse sidor om tornet, utfördes med
branta murar som skulle täcka av de planerade nya höga
takfallen. De kom att stå så, som en markering av att om -
byggnaden var oavslutad.102 (492)

Den gamla kyrkans dekor var koncentrerad till några få
delar och det var samma princip som Zettervall tillämpade
för de nybyggda delarna. Mot de släta murarna stod om -
fattningen kring västportalen fram med rikt model lerade
stenformer. Vi möter en organiskt och lekfullt upp fattad
spröd gotik. (493)

I kyrkorummen strävade Zettervall alltid efter att frilägga
västfönstren för att få in mer ljus. Vi har sett många olika
sätt att hantera orgel verken för att de inte skulle skymma
fönstren. I Linköping ser vi bara en ansats till ett sådant
försök. Den medeltida västväggen är öppnad i tre vida
valvslagna gördelbågar. (494, 495) Västpartiets övre rum
och orgelläktaren sattes på detta vis i förbindelse med
kyrko rummet som visuellt vidgades, men utan dagsljus.
Trä balustraderna har Zettervall utformat med en själv -
ständig geometrisk lekfullhet. (496) Bilden visar också hans
nya öppna bänkinredning.



Ombyggda stora kyrkor 369

492:  Linköpings domkyrka. Västra fasaden.

493:  Linköpings domkyrka. Detalj av västfasaden.

494:  Linköpings domkyrka. Norra sidoskeppet mot väster. Äldre
fotografi.
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496:  Linköpings domkyrka. Detalj av orgelläktaren.

495:  Linköpings domkyrka. Mittskeppet mot väster efter senare ombyggnad.
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497:  Strängnäs domkyrka 1874.

498:  Strängnäs domkyrka. Plan 1968.

Strängnäs domkyrka

Domprosten i Strängnäs, Adam Teodor Strömberg, be -
ställde i januari 1875 ett förslag till restaurering av dom -
kyrkan. I november lämnade Zettervall sitt förslag som trots
att det var återhållsamt ändå inte utfördes.

Kyrkan 1875

Strängnäs domkyrka ligger högt och fritt på en höjd vid
Mälaren och den egentliga staden. Byggnadens historia var
i huvudsak känd och publicerad vid tiden för Zettervalls
upp drag.103 Kyrkan var inte anlagd efter någon stor eller
enhetlig plan. Den hade ingen förbindelse med de stora
katedraltraditionerna, men genom tillbyggnader hade den
stegvis antagit domkyrkomått. Kärnan var en enkel rek -
tangulär treskeppig hallkyrka av tegel, byggd 1230 till 1320,
med rakslutet kor och utan torn, enligt den kyrko typ som
dominikanerna infört i Sverige.104 Till denna volym hade
sedan fogats själv     ständiga  tillbyggnader efter olika tiders
ideal. (498) Vi ska beskriva kyrkans utformning vid tiden för
Zettervalls uppdrag.

Litografin visar den utformning kyrkan i huvudsak
också hade 1875.105 (497) Sidoskeppen längs den södra
fasaden består av en rad självständiga kapell, byggda vid
skilda tillfällen under 1300-talet, men sammanfattade
under ett takfall vid en stor ombyggnad efter en brand 1480.
Då höjdes också långhusets murar och kyrkan fick sin
karaktär, med enhetliga fasader där de gamla entréerna
inneslutits i de nya murarna. Mot öster ser vi det magnifika
höggotiska koret som byggdes 1448 till 1462. Det är en
avancerad konstruktion med stora höga fönster mellan
slanka mur pelare.

Tornet byggdes i flera etapper, den första var klar 1444
men 1480 påmurat till den höjd vi nu ser. Med sina tunna
blinderingar i det massiva murverket ingår tornet i det som
kallats den baltiska tegeltraditionen.106 Tornhuven, ritad av
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499:  Strängnäs domkyrka. Vy från nordost. Äldre fotografi.

500:  Strängnäs domkyrka mot koret 1900.

Hårleman, tillkom 1745 efter en brand som raserat den
gamla spiran.

Kapellen mot norr, varav några byggts redan på 1200-
talet, hade också sammanfattats i ett stort grepp kring 1480.
(499) Sakristiorna som ansluter till koret hade på grund av
sina stora höjder fått egna takfall. Ett av gravkapellen, det
Cedercrantzska, fick en egen karolinsk praktfasad 1649. 

Kyrkan var med undantag av mindre sättningar i koret
i gott skick 1875, och en omsättning av sockeln i granit hade
just genomförts.

Kyrkorummet präglades tydligt av uppdelningen mellan det
höga ljusa koret med sina begravningsminnen, och det
funktionellt hårt belastade långhuset. (500) Fram till 1600-
talets slut hade de två delarna fungerat helt separat på var
sin sida om en skiljemur. Bänkinred ningen hade till kommit
1633, strax efter det att långhuset hade omvandlats till
predikokyrka och vitkalkats. Koret dominerades av en stor
altaruppsats, tillkommen 1817 efter ritningar av Carl
Fredrik Sundvall. Med sina stora mått var altaruppsatsen
det sammanslagna kyrkorummets fokus. Koret hade
använts som Vasarnas begravningskyrka: 1875 stod fort -
farande Karl IX:s ryttarstaty på den vänstra plinten, vänd
mot altaret. 

Bilden mot väster visar predikstolen från 1789, samt
orgelfasaden på sin utbyggda läktare. (501) Orgelfasaden
hade ritats av Tempelman 1804, läktaren av Blom-Carlsson
1860. Inventarierna hade klassicismens ljusa färgskala i
grått och vitt. Vad vi inte ser på bilderna är de två läktare i
sidoskeppen som hade byggts 1870. 

När C. G. Brunius besökte Strängnäs 1850 dömde han ut
hela den nyklassicistiska  interiören. Några mindre om -
byggnader genomfördes, men det var först 1875 som dom -
prosten och senare biskopen Adam Teodor Strömberg gav
domkapitlet i uppdrag att ta kontakt med Helgo Zettervall
för att fråga om han var intresserad av att göra ett restau -
reringsförslag. Zettervall besiktigade kyrkan i maj, han
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501:  Strängnäs domkyrka mot väster kring 1875.

502:  Strängnäs domkyrka. Västra fasaden 1875. 

beställde uppmätningsritningar av arkitekten Carl Sandahl,
och i november var förslaget klart.

Zettervalls förslag

Restaureringsförslaget, som främst behandlade kyrkans
yttre, var uppritat på nio blad.107 Tornet har givits en ny hög
spira och är påmurat med nya trappgavlar. (502, 503)
Trapp gavel motivet förbinder murkroppen med spiran och
sido skeppen med tornet. Av ritningarna framgår inte om
västfasaden skulle få ett nytt tegelskal, vilket det nya infällda
korset talar för, men det befintliga murlivet är bibehållet.
Västfasaden har en ny portal som innefattar ett stort fyr -
passfönster och en ny ekport. De befintliga ljudöpp -
ningarna finns kvar men omfattade av spetsbågar. Den övre
raden blinderingar är ändrade för att binda samman den
bevarade horisontalen med de nya trappgavel blinde -
ringarna. 

För långfasaderna föreslog Zettervall få förändringar.
(504) Skillnaden mellan långhus och kor fanns kvar, men
väggen dem emellan har en trappgavel och entréporten en
portik. De största förändringarna var förslaget att riva den
östra sakristian för att ge mer ljus åt koret, samt omform -
ningen av den västra sakristian med ett nytt tak och ny
gavel. I övrigt bibehölls fasadens alla adderade tillägg,
inklusive den karolinska praktgaveln. 

Detta är första gången vi ser att Zettervall medvetet
komponerat en kyrkofasad med »pittoreska« tillfälligheter
mot en fond av ordning. Korkapellets utformning visar
detta tydligt: det är format för att ses just som ett adderat
tillägg som frigjort sig från huvudvolymerna. Det finns ett
embryo till denna estetik i tidigare projekt där Zettervall
gärna varierade masverkens form i en enhetlig byggnads -
struktur. I Strängnäs är det troligen analysen av bygg -
 naden som just en addition av självständiga element som
Zettervall vill uttrycka. Kyrkan hade aldrig haft någon
sammanfattande helhetsplan. 
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503:  Strängnäs domkyrka. Perspektiv 1875 eller 1885.

504:  Strängnäs domkyrka. Norra fasaden 1875. 

I det inre föreslog Zettervall inga större förändringar;
kyrkan var ju tekniskt i gott skick. (505) Den östra av de två
sakristiorna skulle alltså rivas så att det igensatta norra
korfönstret åter skulle kunna tas upp för att ge ett sym -
metriskt och stort ljus i det höga koret. Den storskaliga
nyklassicistiska altaruppsatsen och Karl IX:s ryttarmonu -
ment skulle flyttas bort och det stora nederländska
altarskåpet skulle återfå sin plats på  altaret.108 I kyrkans
västra del skulle orgeln med läktare tas bort för att sträcka
ut rummet mot väster och det nya fönstret där. Orgeln
skulle istället placeras vid den norra sakristian, nära den
nya predikstolens plats. Zettervall önskade denna placering
av orgeln högt upp i kyrkan: både av akustiska skäl och för
att låta kyrkorummet få fri kontakt med västfönstren. 

Zettervall föreslog vidare att en valvbåge i norra vapen -
huset skulle tas ner för att öppna rummet mot kapellraden.
Läktarna i sidoskeppen skulle tas bort, liksom alla de gamla
slutna bänkkvarteren vilka skulle ersättas med nya öppna
bänkar. Zettervall föreslog inte någon friläggning av
tegelytor och han föreslog ingen rikare dekor, utan gav bara
enkla regler för den inre färgsättningen: »grågul färg -
anstrykning, varovanpå en enkel linjedekoration anbringas;
valven kunna hållas enkelt ljusa med några lätta bårdlinjer
å ömse sidor om valvribborna«.109 I sin helhet innehöll
interiörförändringarna en kombination av funk tionella
förbättringar och öppnande friläggningar för att vinna mer
ljus och överblick. Det storartade höggotiska koret och det
nästan samtida altarskåpet skulle bli hela kyrkans central -
punkt. 

Förslaget, som var ganska summariskt ritat, var alltså
lågmält. Domkapitlet hade också i sin beställning manat till
återhållsamhet. Men det var maningar som Zettervall i
andra sammanhang inte tog så allvarligt; försiktigheten i
Strängnäs kan ses som ett resultat av analysen av kyrkans
kärva nordeuropeiska gotik.
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505:  Strängnäs domkyrka. Tvärsektion 1875. 

Ärendets behandling

Överintendentsämbetet och Scholander uppskattade i sitt
utlåtande enkelheten och att kyrkan blivit så »strängt och
väl vidhållen«.110 Vi kan tolka förslaget som ett inlägg i den
pågående diskussionen kring Uppsala domkyrka. I Sträng -
näs hade vi en kyrka som, till skillnad från i Uppsala, inte
kunde återföras till någon katedraltradition – det är en
kyrka utan någon enhetligt upplagd plan i botten. Här kan
byggnadsdelar från skilda epoker samsas, och här kan
tornets baltiska karaktär understrykas istället för att tonas
ner. 

Förslaget för Strängnäs domkyrka behandlades i rege -
ringen samtidigt som förslaget för Linköping, men regeringen
valde att till riksdagen bara föra fram Linköping. Efter detta
förkastande kom ärendet att vila i tolv år, utan någon större
opinion. Egendomligt nog hade ritningarna aldrig lämnats
in för fastställande: det skedde först 1888, samtidigt som
kostnadskalkylen reviderades. En insamling startades 1891
utan att leda till annat än att ett litet museum inrättades i
kyrkan; då upptäcktes också rester av  medeltida dekor -
måleri som knackades fram. En restaurerings kommitté
bildades i vilken Zettervall 1893, arton år efter sitt eget
förslag, överlät hela ansvaret till arkitekten Fredrik
Lilljekvist vid Överintendentsämbetet.111
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506:  Skara och domkyrkan före 1872.

507:  Skara domkyrka. Plan före ombyggnad.

Skara domkyrka

På Överintendentsämbetets uppdrag besiktigade Helgo
Zettervall 1870 Skara domkyrka som var i dåligt skick. På
eget initiativ gjorde han en skiss som, när den var klar 1875,
blev så varmt mottagen att han fick i uppdrag att utarbeta
det förslag till fullständig restaurering som var klart 1878.
De föreslagna åtgärderna var genomgripande och inne -
fattade grundförstärkning, stabilisering och fullständig
restaurering med stora delar nybyggda. Efter åtta års väntan
på finansiering antas och utförs förslaget. Då byggarbetena
var klara 1894 framstod Skara domkyrka som en av
Zettervalls mest lyckade restaureringar. Det var också där
som mest var gjort och där han haft friast händer.

Kyrkan 1874

Domkyrkan dominerade inte bara den lågt byggda staden
Skara utan hela den omgivande slätten. Kyrkan var uppförd
efter en enhetlig plan, men framstod 1874 som en sam man -
ställning av byggnadsdelar från olika epoker. (506, 507)

På platsen för en äldre romansk kyrka grundlades kring
år 1270 en rent gotisk kyrka. De då just färdigbyggda
kloster kyrkorna i Varnhem och Gudhem i Västergötland
hade skapat ett kontaktnät som snabbt förmedlade den
senaste byggkunskapen. Vid alla dessa kyrkor hade got länd -
ska stenhuggare varit verksamma. 

Bygget i Skara gick från det enskeppiga rakslutna koret
i öster till långhuset i väster. Kyrkan blir under bygg tiden
allt mer höggotisk, och vi kan se hur ett från början engelskt
inflytande övergår i ett franskt, samtidigt som kon struk -
tionen stegvis  förenklas efter bränder och ras. De ur sprung -
liga planerna för en basilika övergavs och kyrkan fick istället
lågt satta valv. Kring 1440 var kyrkan någorlunda klar.112

Den kyrka som möter oss 1874 hade genomgått många
skiftande öden.113 Det murverk vi ser på bilderna är huvud -
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509:  Skara domkyrka. Norra fasaden före ombyggnad.

508:  Skara domkyrka från sydväst före ombyggnad.

sakligen från 1300-talet men många gånger lagat. (508, 509)
Takfoten, och allt över den, är ett resultat av den stora
ombyggnad som genomfördes 1756 efter rit ningar av Carl
Johan Cronstedt. Tvärhusets tempelgavel och den flacka
takvinkeln, högmurens små kvadratiska gluggar som ersatt
små spetsbågiga medeltida vindsfönster och långhusets
järnspröjsade fönster – allt var utfört på 1700-talet med
ambitionen att skapa hela fasta volymer omskrivna av lugnt
vilande horisontaler. 

Brunius hade besökt Skara 1838 och hans anmärkningar
ledde till att Överintendents ämbetet initierade vissa stabili -
seringsarbeten. Koret byggdes om radikalt 1839–1848 efter
ritningar av John Hawerman. Den takfot och de kontreforter
vi ser är från denna ombyggnad.

Tornens tillstånd hade blivit allt mer kritiskt: 1860 hade
det norra tornets yttre sandstensbeklädnad skilt sig från
mur kärnan och strävpelarna hade skilt sig från tornet. Bygg -
mästaren Wallenius besiktigade det då fallfärdiga tornet
1870 och föreslog omedelbar rivning. Domkapitlet begärde
då att överintendenten skulle skicka en expert, helst Helgo
Zettervall, för att inspektera. Vid undersökningen fann han
att bristerna inte berodde på grundläggningen, eller på mur -
verkets klenhet, utan på frostsprängning och klockornas
vibrationer. Zettervall fann murverket alltför uppluckrat för
att kunna fästa järn i, så han rådde också till rivning. Det
norra tornets övre del revs 1872 av byggmäs taren F.  D.
Bergström, under tillsyn av Emil Langlet från Överinten -
dents  ämbetet. På bilden från norr ser vi stenen från tornet
prydligt uppradad. 

Cronstedts ombyggnadsplan från 1700-talets mitt hade
innehållit en fullständig barockinklädnad av hela kyrkan,
men planens storstilade anslag stannade vid ombyggnaden
av den södra tvärskeppsgaveln. De tak och takfots om bygg -
nader som också ingick i planen genomfördes dock runt
hela kyrkan.

Tornens volymer och ytskikt var från 1300-talet, medan
de stora kontreforterna byggdes kring år 1600. Avslut -
ningarna med altaner hade byggts 1806 efter ritningar av
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510:  Skara domkyrka mot väster. Äldre fotografi.

Desprez i nyklassicistisk anda. Både den ursprungliga
kyrkan och alla reparationer utfördes med en lättbearbetad
sandsten från Kinnekulle.

Bilden mot koret visar ett helt vitkalkat kyrkorum. Valven,
där gördelbågarna bara vilar på vartannat pelarpar, var från
1440-talet. (511) Koret hade fått sin öppna form först efter
Hawermans korombyggnad 1848, dessförinnan hade korets
tre skepp varit skilda åt av höga murar. Vid ombyggnaden
hade mittskeppet öppnats mot sidoskeppen med två stora
flacka tunnvalv. I motljuset anar vi korets enkla altar -
uppsättning som Hawerman ritat.114 Den rikt dekorerade
predik stolen var tillverkad i Mariestad 1709.

Mot väster ser vi långhusets låga stjärnvalv som dolde
spåren av den planerade basilikan. (510)

Under 1860-talet hade kyrkans tillstånd snabbt för -
sämrats. Åbom, som tagit över ansvaret efter Hawerman,
gjorde 1864 ett förslag till en genomgripande restaurering
av hela kyrkan med nytt korutsprång, nya spiror, nya valv i
mitt- och sidoskepp, nya pelare, nytt golv och nytt taklag.
Hans förslag fick dock inget stöd från domkyrkans styrelse
som önskade ett större grepp om uppgiften. Åbom gjorde
ett nytt förslag 1867 som innehöll en nybyggnad vid koret,
nya långhusfönster, nya gavelrösten på tornen med nya
åttkantiga spiror samt nya tvärhusgavlar. (512) Men inte
heller detta förslag fann domkyrkans styresmän tillräckligt
bra.

Förslaget 1878

Det var rektor Alander, en av stadens starka män och god
vän med Zettervall sedan byggandet av läroverket i Skara,
som uppmuntrade Zettervall att ge synpunkter på hela
kyrkans gestalt.115 Zettervall åtog sig att göra en gratisskiss,
som han kunde överlämna 1875.116 Denna skiss, utarbetad
samtidigt med förslaget för Uppsala, mottogs med stor
glädje av domkapitlet som omedelbart beställde ett full -
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511:  Skara domkyrka mot koret. Äldre fotografi.

512:  Skara domkyrka. Förslag av Åbom 1867.
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514:  Skara domkyrka. Plan 1878. 

513:  Skara domkyrka. Längdsektion 1878.

ständigt och kostnadsberäknat förslag. Byggmästare F. D.
Bergström fick i uppdrag att göra uppmätningar som
sändes till Zettervall i Lund. I februari 1878 var Zettervalls
förslag klart i sju blad ritningar, beskrivning och kostnads -
förslag.117 (513, 514, 515) Det uppritade förslaget överens -
stämmer nästan helt med skissen.

Förslaget förvandlade hallkyrkan till en basilika. Lång -
husets befintliga låga stjärnvalv skulle ersättas med nya högre
ansatta valv. Den ursprungligen tänkta valvhöjden framgick
tydligt av »de stora väl bibehållna med stav- och sirverk
prydda fönstren i västra och norra gavelfasaderna« skrev
Zettervall.118 De höjda mittskepps valven gav plats åt en
fönsterrad vars nedre del skulle utföras som blindfönster.
Sidoskeppens valv bevarades i långhuset, men i koret skulle
Hawermans 1800-talsvalv ersättas av valv av samma typ som
i långhusets sidoskepp. Ett nytt fönster skulle tas upp i
östväggen. De små kapellen vid tvärhuset skulle rivas och de
igensatta fönstren öppnas upp.

Interiört skulle putsen avlägsnas från pelare, väggar och
valv bågar samt, på de ställen det behövdes, ersättas med
sand sten återanvänd från rivningarna. Valvkapporna skulle
putsas och förses med en enkelt målad dekor. Fönstrens
järn poster skulle ersättas av sten och förses med enkelt
bemålat katedralglas. Golvet skulle läggas om, men med
bibehållande av stigningen mot öster för att det gav mer
»storhet åt mittskeppets perspektiv sett vid inträdet från
väster«.119 För inventarierna föreslogs mindre ändringar:
orgeln skulle delas i två delar så att den inte skymde väst -
fönstret, predikstolen flyttas mot öster för att bättre kunna
nyttja koret för åhörarplatser, altaret göras nytt och lågt för
att lämna östfönstret fritt och ett nytt rum avdelas i korets
sidoskepp, symmetriskt mot sakristian, för att användas till
skattkammare.

Förslaget innebar en fullständig omgestaltning av kyrko -
rummet och var det mest radikalt tänkta av alla Zettervalls
restaureringsförslag. I Skara handlade det inte bara om att
fri lägga eller förtydliga dolda egenskaper, utan om att rekon -
 struera och ny skapa ett arkitektoniskt rum med utgångs -
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515:  Skara domkyrka. Tvärsektion 1878.

516:  Skara domkyrka. Förslag 1878. Perspektiv 1886. 

punkt från en ordning som troligen varit de ursprungliga
byggmästarnas tanke. 

I det yttre ser vi konsekvenserna av valvens höjning: allt
över sidoskeppens takfot är nytt. (516) Långhusmurarna är
höjda och försedda med fönster och ett nytt brant gotiskt
takfall som täcker både långhus och tvärskepp. Cronstedts
barockgavel är riven och ersatt av en fasad lik den befintliga
mot norr, men båda under nya gavelrösten. Korfasaden mot
öster är bibehållen raksluten men skulle få ett nytt stort
fönster. Strävpelarna har fått nya fialer påmurade över tak -
foten, både vid sidoskepp och mittskepp, och småtorn med
spiror är uppdragna i alla hörnpunkter. Alla befintliga
fönsteromfattningar är bibehållna och lagade. Fönstrens
nya rosverk av sten hade tagit mönster av norra och västra
gavelns fönster och de stenrester som man hittat på kyrko -
gården. Fasaddelar utsatta för frostrisk, som listverk,
betäckningar och rosverk, föreslogs utförda av betong för
att nå större varaktighet; i övrigt lagades främst med
gammal återanvänd sten, och något med ny sandsten från
Kinnekulle. Taken skulle täckas med galvaniserad plåt.
Marknivån runt kyrkan föreslogs sänkt så att portalernas
socklar åter blev synliga.

Västfasaden var i huvudsak tänkt oförändrad upp till
mittskeppets takfot. (517) De kraftiga kontreforterna från
1600-talet bibehölls alltså, men försågs med nya avslut -
ningar. Över det befintliga murverkets nivå skulle ett nytt
högrest gavelröste uppföras och den befintliga livskillnaden
skulle överbryggas med en grund balkong mellan de två
små tornens nya kröningar. Tornen påmurades med gavel -
rösten och hörntorn som förmedlade formen från kontre -
for  terna till de nya spetsiga korsblomskrönta spirorna. 

Det yttre fick sin karaktär dels av den varmgula sand -
stenens variationer över de stora hela fasadytorna, dels av
den höga takresningen med tillhörande nya gavlar. Med
detaljernas hjälp gjordes kyrkan till en enhet och, som i
många av Zettervalls kompositioner, stegrades här tätheten
och finskaligheten i bygg nadens övre delar. Kyrkan var
sparsamt dekorerad med en serie krön av befintliga torn
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och kontreforter. Gavlar var genomgående flankerande 
av nymurade småspiror, men dessa var egentligen de enda
dekorativa nytillskotten. I jämförelse med det stora detalj -
upp bådet i Uppsala var Skaraförslaget återhållsamt. Skill -
naden tycks vara ett resultat av Zettervalls tolkning av de två
monumentens skilda väsen.

Till förslaget bifogade Zettervall också en etappindelad
arbetsplan, med en arbetsföljd från väster till öster, som
skulle medföra att kyrkan aldrig behövde stänga helt för
gudstjänster. Han kalkylerade med en byggtid på fem till
sex år och en kostnad av 370 000 kr.

Ärendets behandling

Zettervalls förslag togs emot väl av domkyrkans styrelse
som genast sände det till Stockholm för godkännande.
Överintendentsämbetet hanterade ärendet snabbt: efter
några månader svarade Scholander mycket positivt och
hade inga anmärkningar.120 Det är rätt, skriver Scholander
i sitt yttrande, att fylla i då monumentet självt inte har något
att erbjuda. Han såg en möjlighet till att de långvariga
problemen i Skara äntligen skulle få en lösning. Han
avrådde från allt prutande och föreslog istället att kostnads -
ramen skulle höjas. 

Vi kan påminna oss om att det var just detta år, 1878,
som Zetter valls Uppsala projekt, och relationen mellan
Scholander och Zettervall, var i kris. Det var detta år som
Scholander, till Zettervalls harm, låtit Grundström ta fram
ett alternativförslag till  Uppsala. Det är som om Scholander
med sitt svar på Skaraprojektet tydligt ville visa att han hade
förstått Zettervalls principer, och att det här var rätt att
tillämpa dem.

Insamling av pengar till ombyggnaden hade pågått
några år, men intensifierades nu. En stödförening bildades
och domprosten skrev en manande skrift, illustrerad med
Zettervalls fasadritningar i gravyr.121 Domprost Sondén
hade axlat den bortgångne rektor Alanders roll som projek -

tets främste tillskyndare. Zettervalls förslag fick mycket
beröm i pressen, och Christoer Eichhorn drev frågan
inom Svenska Fornminnesföreningen.122 Men det dröjde
till 1885 innan statliga anslag beviljades efter en lång debatt
i den riksdag där också Uppsala domkyrka behand lades.
Riksdagen beviljade 250 000 kr, domkyrkan, försam lingen,
landstinget och enskilda hade bidragit med 100 000 kr;
tillsammans var det tillräckligt för att bygget skulle kunna
sättas igång.

Bygget 1886–1894 

En byggnadskommitté tillsattes, med biskop A. F. Beckman
som ordförande och med bland andra borgmästare Trybom
och lektor Sven Dahlgren som ledamöter. Det första
beslutet var att utse en arbetschef: på Zettervalls förslag
antogs byggmästaren L. E. Peterson från Mösse berg som
Zettervall hade goda erfarenheter av från bygget av Eriks -
bergs kyrka.123 Zettervall åtog sig, som i Uppsala och Linkö -
ping, att leda arbetena och ansvara för alla detaljritningar.
I kyrkans södra torn finns en del av Zettervalls cirka 600
detaljritningar bevarade, tillsammans med mallar för
mureri, plåtslageri och skulptur. (518)

Byggnadsarbetena pågick i åtta år, från 1886 till 1894,
och bedrevs från väster mot öster. Kring åttio hantverkare
arbetade på bygget som pågick året runt, med bara några
veckors avbrott vid jultiden. Det bör ha varit en av Skara -
bygdens största arbetsplatser dessa år. Samarbetet mellan
Zettervall och byggmästare Peterson flöt mycket väl;
 Zettervall besökte bara bygget några gånger per år, men de
två utväxlade kontinuerligt detaljritningar, frågor och
svar.124 Peterson förde noggranna anteckningar: journaler,
månadsrapporter, arbetsböcker och korrespondens. Den
följande redogörelsen följer dessa källor.125

Under århundradenas lopp hade marken kring kyrkan höjts
en meter. Denna jord schaktades bort så att sockeln åter
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518:  Skara domkyrka. Stenhuggarmallar.

blev synlig, men sockeln var så dålig att den ersattes med
nyhuggen sandsten runt hela kyrkan. Samtidigt inspek -
terades grunden som  befanns god utom vid västtornen, där
den förstärktes med granit och betong. Det redan halvrivna
norra tornet var så dåligt att det revs helt och hållet och
murades upp igen till tio meters höjd. Det södra tornets
fasader mot norr och öster var så skadade av brand att de
ommurades med ny sten genom stegvis under murning
ända nerifrån och upp. 

Inne i långhuset byttes brandskadad sten på väggar och
i pelare. 

Vid arbetena användes främst gammal återanvänd sten,
men också ny från Hällekis och Gudhems Helleberg, där
stenen var så lik den gamla att man antog att man funnit
det medeltida brottet. Den ångdrivna motorn, lokomobilen,
som använts i Linköping inköptes för att driva bygg hiss -
arna, men i Skara höggs all natursten för hand. Vi kan anta
att erfarenheterna från Linköping inte var goda.

Under det andra byggnadsåret fortsatte uppmurningen av
västtornen upp till trettio meters höjd och västfasaden
restaurerades. Portalens omfattningar lagades, mittpelaren
byttes helt och muren justerades. Det stora gavelfönstret var
i så gott skick att bara vissa dåliga delar behövde bytas ut.

Invändigt hade genom århundradena också golvet höjts.
Jord schaktades bort, golvet sänktes till ursprunglig nivå och
gavs den ursprungliga svaga uppförslutningen mot öster. De
benrester man fann under golvet grävdes ner på kyrko -
gården och golvets gravhällar murades in i väggarna enligt
förslag från riksantikvarien. Arbetet med väggar och pelare
fortsatte, kapitälen rengjordes från översmetad puts och
lagades. De kapitäl som saknades eller var helt förstörda
nyhöggs efter gamla modeller och Zettervalls ritningar.
Skörbränd sten byttes, sidoskeppens korsvalv reparerades
fullständigt. Valvkapporna rengjordes och slätputsades. Här
fann man rester av gammalt måleri, men tyvärr så förstört
att det inte gick att rekonstruera. 

Inför arbetena med långhusets alla fönster, som enligt
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ritningarna skulle göras av betong, beslöt byggnads -
kommittén, understödd av Peterson, att på prov göra det
första av huggen sandsten. Eftersom man fann att detta inte
blev avsevärt mycket dyrare, beslöt man att göra alla nya
fönster och ramverk av huggen sten. Enstaka funna äldre
stenar kunde dessutom återanvändas. De följande fönstren
varierades, enligt Zettervalls önskan, något i storlek »för att
få mer livfullhet åt fönstersidan i sin helhet«.126

Under det tredje byggnadsåret uppmurades tornen till full
höjd med ljudöppningar, urtavlor och gavlar. Arbetet med
hörnturellerna påbörjades, tornspirorna restes och bräd -
fodrades, västgaveln med fönster uppmurades. Långhusets
strävpelare lagades, deras avslutningar färdighöggs och
långhusets fönster färdighöggs och uppmurades.

I det inre nedtogs mittskeppsvalven och deras sido mu -
rar: de visade sig som förmodat vara sent byggda av tegel.
Vid rivningen upptäcktes att sidomurarna haft gångar,
triforier, från tornen till tvärskeppet. Zettervall undersökte
fynden.

Först fann man vid norra tornets pelare mot långhuset
en ganska väl bibehållen båge från en triforiegång. Senare
fann man längs båda sidorna de stenhällar som varit
gångens botten, med tydliga märken efter pelarsocklar. Man
fann att det mellan långhusets pelare funnits en tredelad
öppning. Vid murens rivning fann man bitar av pelar  socklar
som precis överensstämde med de funna märkena. På ett
ställe var triforie  gångens ursprungliga bakmur bibehållen:
den hade haft en list som tagits bort överallt, men dess form
kunde fortfarande skönjas. Med hjälp av fynden kunde man
alltså sluta sig till triforiegångarnas ursprungliga form.
Zettervall fann efter fördjupade studier av engelska kyrkor
en som hade motsvarande lösning. Dessa upptäckter gjorde
att man fortsatte att undersöka andra oklara delar av
kyrkans konstruktion.

Zettervall sammanfattade upptäckterna i en skrivelse till
byggnadskommittén i  november 1888.127 Han beskriver
triforierna till läge, form och detalj. Vidare hade han på
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519:  Skara domkyrka. Tvärsektion. Ändringsförslag 1888.

västgaveln funnit rester av ett fönster och där innanför spår
efter en passage mellan tornen. Dessutom fann han att båda
tvärskeppen haft valvslagna läktare, så kallade tri buner, som
mot mittkvadraten troligen hade avslutats med valvbågar.
Tvärskepps gavelns befintliga två låga runda fönster skulle
då få en förklaring: de gav ljus åt de välvda rummen under
tribunerna medan det stora fönstret ursprungligen troligen
suttit högre för att ge ljus åt kyrkans inre.

På grund av dessa tre upptäckter föreslog Zettervall
ändringar i byggnadsplanen. År 1888 gjorde han ett änd -
ringsförslag i sex blad.128 (519, 520, 521) Han föreslog att
triforier och gallerier skulle byggas upp. Trots att man
säkert visste att dessa bara funnits i långhuset föreslog han
att de också skulle byggas upp i koret. Triforierna borde »för
den östra delens arki tektoniska införlivande med den västra,
systematiskt genomföras till det hela«, som han skrev.129 För
västfasaden föreslog Zettervall slopandet av det tidigare
föreslagna yttre galleriet och spetsbågefönstret för att istället
behålla det befintliga rundbågiga fönstret, nu kompletterat
med spiror på trapptorn. (522) För de båda tvärhus gavlarna
föreslog han att det stora fönstret skulle höjas till dess
förmodade äldre placering. Även här skulle då hans tidigare
föreslagna galleri och gavelfönster utgå. Byggmästare
Peterson beräknade att de föreslagna änd ringarna skulle
öka kostnaden med 34 000 kr. Ändringarna anmäldes till
Kungl. Maj:t, som godkände i februari 1889.

Viljan att införliva fyndet av triforiegalleriet i projektet
är lätt att förstå. Det visade att kyrkan hade haft en mer
storslagen konstruktion än man anat. Resultatet skulle bli
vackrare och rikare, samtidigt som kyrkan blev »sannare«,
både mot sin egen historia och mot en ideal bild. Arbetet
med att pussla ihop fragmenten till en rekonstruktion ska
inte tolkas som en vilja att ge historiskt belägg för ingreppen
– systemet fick ju fortsätta in i koret trots att man uttryck -
ligen visste att där aldrig funnits något galleri. Motivet var
förstås helheten och ljusbalansen i hela kyrkorummet. Det
kan vara svårare att förstå varför Zetter vall så lätt överger
sina rikt utformade gavelfasader med hänvisning till ett
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521:  Skara domkyrka. Plandetalj. Ändringsförslag 1888. 

522:  Skara domkyrka. Västra fasaden.
Ändringsförslag 1888.

fönster fynd och en funktionell förklaring till de runda
fönstrens form. Troligen var han så mån om att få genom -
föra triforierna att han bemödade sig att förbilliga en annan
del av projektet. Ytterligare en förklaring kan vara att
kyrkan med de nya klerestoriefönstren skulle få en ny
helhetsbalans: huvudskeppens täta  detaljering behövde inga
nyskapade detaljformer på gavlarna. Kompositionen blev
bättre om dessa hölls fasta och lugna. 

Byggnadsarbetena fortsatte det fjärde året. Tornen, väst fasa -
den och långhuset blev nu i det närmaste färdiga. Torn -
spirorna koppartäcktes och deras korsblommor av koppar
 tillverkades av plåtslagare Hellgren i Skara. Den stora ring -
klockan sattes upp i norra  tornet. (523)

Lång husets triforiegallerier murades med bakmur av sand   -
 sten och valv av tegel. Vid årets slut återstod av murnings -
arbetet i kyrkans västra del nästan bara mitt skepps valven
samt några murar och fönster. Det visade sig opraktiskt att,
som man tänkt, göra långhuset helt klart för att kunna över -
flytta gudstjänsterna dit. Istället flyttade man dessa tvärs över
gatan till aulan i det av Zettervall uppförda läroverket.

Arbetena kunde därefter påbörjas i kor och tvärhus med
samma uppgifter som i långhuset: bortschaktning av jord
för att kunna sänka golvet, inmurning av gravhällar i väg -
garna, förstärkning av grundmurar, komplettering av sten
till pelare, portaler och fönster. (524)

Det femte året sattes de drakhövdade vattenutkastarna
upp i vart och ett av tornens hörn. Zettervall hade gjort en
full skaleritning efter vilken en modell tillverkades och
skickades till Stockholm med vändande tåg för arkitektens
god kännande. (525) Tornuren, tillverkade av G. O. Linde -
roth i Stockholm, monterades – därefter kunde tornens
ställningar tas ner. Då långhusets valv slagits återstod av -
puts ning, yttre taktäckning, orgelläktare och förhallens
färdigställande samt insättandet av två mindre fönster.

Tvärskeppets västmurar och de nedre delarna av sido -
koren ommurades. Stenläktarna i tvärskeppen och tribu -
nerna byggdes. Av den gamla anordningen hade man funnit
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fragment utifrån vilka Zettervall rekonstruerat deras form.
Då man grävde upp golvet för att grundlägga tribu ner nas
fria pelare fann man, just där, resterna av en gammal grund -
plint med samma form som den Zettervall föreslagit. Bygg -
nads kommittén kallade Zettervall profetisk. Zettervalls reso -
ne mang kring denna rekonstruktion är principiellt intressant:
»Jag vill ogärna detaljera utförligare än vad har skett, emedan
misstag beträffande hållningen därigenom skulle kunna ske,
ty här gäller framför allt att få dessa tribuner att så samväxa
med monumentet att ingen skall kunna spåra att vi nu gjort
dem utan att äga den ringaste förebild eller föreställning om
huru de en gång verkligen såg ut och ansluta sig till
arkitekturen i övrigt. Det är därför rättast att vi låna detaljer
från det vi hava för ögonen i domkyrkan.«130

Domkyrkan skulle värmas upp med ett centralsystem av
cirkulerande luft: genom  vertikala öppningar mellan kor
och sidokor togs kall luft in till en under altaret murad
värme kammare. Där värmdes luften med hjälp av tre
kalori  ferer och strömmade ut genom en trumma skymd av
altaret. Värmeapparaten levererades av ingenjör Vilhelm
Dahlgren i Stockholm. Arbetena med korets pelare och
murar fortsatte. I södra tvärskeppet ordnades plats för det
Soopska monumentet och ett gravvalv för den Häste -
hufvudska familjens kistor. 

Det sjunde byggnadsåret blev kyrkans västra del helt
klar och ställningarna revs. I koret blev det stora fönstret
klart och triforiegallerierna med trapptornen till läktarna
murades. En stor del av norra gaveln blev klar och snickeri -
arbetena till dörrar och  bänkar påbörjades.

En uppskattning av de återstående arbetena visade att
det fattades 120 000 kr i  budgeten. Efter det att Kungl. Maj:t
nekat extra anslag såg det så mörkt ut för fortsättningen att
kommittén till och med diskuterade att bara iordningställa
långhuset och  avbryta resterande arbeten. 

Trots de dystra utsikterna fortsatte dock arbetet som
planerat i de östra delarna 1892. Korets murar, övre fönster,
valv och takstolar uppfördes och taket brädlades. Gavlarna
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527:  Skara domkyrka. Södra förhallen. Plan och sektion 1892. 

528:  Skara domkyrka. Södra förhallen. Fasad 1892.

mot öster och norr samt östtornen uppmurades. Ett foto -
grafi taget utanför norra portiken visar en del, knappt
hälften, av de åttio hantverkare som var verksamma detta
år.131 (526)

När den södra gaveln, Cronstedts barockgavel, togs ner
önskade Zettervall att kapitäl, fönster och lister skulle tas
tillvara: han ansåg att »gaveln i sin helhet bort användas
annorstädes«.132 Under rivningen hittades mycket sten som
tillhört den äldsta portalen, samt spår av det vapenhus man
sedan tidigare visste hade funnits. Med dessa fynd började
Zettervall rekonstruera vapenhus, gavel och portal. Allt -
eftersom Peterson hittar nya stenar mäter han upp dem, en
del skickar han direkt till Zettervall i Stockholm. Efterhand
klarnar bilden och Zettervall gör en ritning, men nya fynd
tvingar honom att rita om. I maj, efter fem månaders
intensivt arbete, läggs den slutliga formen fast: ett öppet
tunn välvt porthus med ett spetsvinkligt tak och fyra
skulpturnischer på varje sida. (527, 528) Zettervall beslöt
att åter göra ett avsteg från huvudplanen genom att åter -
upp föra porthuset, men denna gång utan formellt god -
kännande av Överintendentsämbetet. Det blev byggna dens
enda avsteg från symmetrin. Beslutet säger också en del om
Zettervalls starka ställning. Han fick igenom en oförutsedd
fördyrande ändring trots den redan pressade ekonomin. 

Byggnadsarbetena började bli klara. Taket över kyrkans
hela huvudskepp täcktes med skiffer från Hällan i Dalsland.
Zettervall hade hellre sett koppar, men det var kostnads -
mässigt otänkbart. I interiören murades förhallen och den
norra läktaren. Snickeriarbetena fortsatte och orgel -
läktarens timmermans arbete blev nästan klart. Det Soopska
monumentet restaurerades av stenhuggaren Hjalmar
Larsson som, »ehuru endast stenhuggeri arbetare, hade
ådagalagt sådan skicklighet, att detta grannlaga  arbete
kunde med trygghet anförtros honom«.133

Finansieringen löstes under året genom skickligt riks -
dagsarbete, vilket resulterade i bifall till ett extra statsanslag
för de oförutsedda triforierna samt lån mot ränta. Dom -
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529:  Viktor Andrén: Skara domkyrkas invigning 26 oktober 1894.

kyrko församlingen och en anonym gåva räddade resten av
företagets slutförande.

Restaureringsarbetena avslutades och bara några dekora -
tiva detaljer måste skjutas på framtiden. De tre portalernas
mittposter, med skulpturer i sandsten, utfördes av bild -
huggaren W. Hoffman i Stockholm. Kyrkans golv lades med
kalkstenshällar och inredningsarbetena färdig ställdes.

Domkyrkan återinvigdes den 26 oktober 1894, och den
färdiga kyrkan bedömdes mycket positivt. Bilden visar från
vänster prins Carl, Oscar II, landshövding Siöcrona och
Helgo Zettervall. (529) Med en total kostnad på mer än
525 000 kr, där staten bidragit med 285 000, enskilda med
nästan 50 000 och församlingen med 190 000, hade nu för -
sam  lingen tömt sina tillgångar och var svårt skuldsatt. 

Resultatet

Skara domkyrkas inre var efter ombyggnaden förvandlat
till ett högt, mäktigt stenrum. Rummet upplevs som högre
än det är eftersom knippepelarna sedda i förkortning över -
lagras till väggar av stenvertikaler, och eftersom pelarna
organiskt fortsätter denna rörelse upp i valven, bara av -
brutna av små kapitäl. Gördelbågar och valvstrålar flätas
samman i valvet på ett sätt som gör det svårt för ögat att
återföra dem till respek tive travé. Klerestoriefönstren är
ansatta nära valvkapporna och tar in ett ljus som, utan att
vi ser källan, bidrar till upplevelsen av valven som sam man -
hängande skal. Det är en likformig och logisk gotisk kon -
struk tion, men så proportionerad att vi avläser rum mets
måleriska kvalitet snarare än dess tektoniska upp bygg nad.
Till denna läsning bidrar också sandstenens variations rika
lyster som betonar ytans kontinuitet på bekostnad av dess
avbrott. (530, 531, 532)

Rummets fokus var koret med det nyupptagna kor -
fönstret, som tillsammans med de frilagda fönstren i väster
sträckte ut kyrkans längdaxel och balanserade rummets
höjdsträvan. Arrangemanget med det stora fönstret och det
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lilla altaret vid dess fot kan ses som en enhet: som om
fönstret, kyrkans enda figurbemålade, är en altartavla.
Predikstolen är placerad på korsmittens bortre pelare, nära
altaret. Zettervall strävade ofta efter denna närhet mellan
altare och predikstol, av både liturgiska, praktiska och
rumsliga skäl. Predikstolen har ett hårt och slätt ljudtak för
akustikens skull. Altare, skrank och predikstol ritades av
Zettervall finskaligt detaljerade – deras intensitet och
placering i det stora fria koret gör dem monumentala i
kontrast till den stora fria stenrymden. 

Dagsljuset var jämnt fördelat och hade samma karaktär
i hela mittskeppet, med en nedtoning över korsmitten där
mittvalvet blev dunklare i brist på överljus och i kontrast
mot koret som därmed tedde sig ljusare. Till skillnad från
korfönstret hade övriga fönster bara varierade geometriska
mönster, bårder och dekorativa motiv, samt stora ytor
enfärgat katedralglas som gav det infallande ljuset en kall
blågrön ton, mot sandstenens varmt gula lyster.134

Sidoskeppen är i Skara ovanligt höga och pelarna slanka.
Det är lätt att känna hela kyrkorummets bredd. Mitt -
skeppets pelarrad kan uppfattas som inställd i ett större,
öppet rum. Denna effekt beror på den övergripande pro -
por tioneringen där kor och mittskepp är nästan lika långa –
vi kan förstå varför Zettervall valde att utforma långhus -
väggarna lika. Rumsbredden understryks på fler sätt:
pelarnas liksidighet lockar till läsning av deras muskulösa
rundhet. Placeringen av bänkkvarteren sym metriskt kring
pelarbaserna binder samman sidoskepp och långhushalva,
till vilket förhållande den mycket breda mittgången bidrar. 

De stora malmkronorna i mittskeppet var ett arv från
det äldre kyrkorummet, men ljusarmarna på pelarna är
ritade av Zettervall. Deras tunna genombrutna spretighet
tycks formad för att, analogt med övrig inredning, stå i
maximal kontrast till stenrummets fasta former.135

Detta växelspel mellan öppet och slutet, tvärs över den
på ritning avläsbara »skepps indelningen«, ger kyrko rum -
met en stor dynamik, särskilt märkbar vid koret, trots att
både kor och mittgång ofta var möblerade med tillfälligt

530:  Skara domkyrka. Koret mot nordost. Äldre fotografi.

531:  Skara domkyrka. Koret mot nordväst. Äldre fotografi.
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532:  Skara domkyrka mot koret. Äldre fotografi.
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533:  Skara domkyrka. Långhuset mot väster. Äldre fotografi.

inställda bänkar. Mot västra gaveln ser vi orgelfasaden så
komponerad att västfönstren lämnas fria. (533)

För att beskriva Zettervalls kyrkorum har vi använt äldre
fotografier, eftersom inredning, men framför allt ljusför -
hållanden, har ändrats genom senare ombyggnader så att
rumsverkan idag är en annan. Men för studiet av detalj -
arbeten och material verkan är nytagna bilder användbara.

I sidoskeppen ändrade Zettervall inte valven. Tjocka
putslager avlägsnades, sten kompletterades, även figursten,
men pelare, kapitäl, valvbågar och valv tillhör den äldre
kyrkan. (534) I mittskeppet är de gamla befintliga kapitälen
uppflyttade nästan fem meter för de nya valvens anfanger.
Vi ser det rekonstruerade och nyhuggna triforiegalleriet
och de nya klerestoriefönstren med sina varierade glas -
mönster. (535) Vi minns att Zettervall önskat att dessa
skulle få små variationer i mått och profiler för att skapa
mer liv fullhet. Den maskinella precisionen var alltså inget
mål för Skara, vilket kan bero på kyrkans skapnad där upp -
bygg naden inte är entydig. Av detaljen som visar pelarnas
över gång till bågar framgår exempelvis att mötet inte är helt
logiskt: kapitälen fungerar som en döljande av växling.

Altare, predikstol och orgelfasad skars i ek. (536, 537,
538) Altarets sju figurer – Kristus och de fyra evangelisterna
i nischer samt Maria och Johannes på krönet – utfördes av
bildhuggaren Hoffman som också utfört de åtta figurerna
kring predikstolen.136 Orgelfasaden formgavs av Folke
Zettervall. Altaret hade en nästan romansk fasthet, predik -
stolen var organiskt upplyft, orgelfasaden helt genom bruten,
allt beroende på deras respektive placering och höjd i
rummet.137

De nybyggda delarna utfördes med traditionella
tekniker och material. Timmermansarbeten och murverk
var välgjorda även i sekundära delar som torntrapporna.
(539) Spiran byggdes av trä enligt den gängse metoden med
en avsträvad centrumbjälke. (540)

Skara domkyrka är Zettervalls enda fullt genomförda
stenrum. Det var ett mål han hade för flera projekt men
annars aldrig fick möjlighet att genomföra. 534:  Skara domkyrka. Södra sidoskeppet. 
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535:  Skara domkyrka. Klerestorievåningen.
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Skara domkyrkas yttre visade efter ombyggnaden en ny
samlad gestalt, där egentligen allt över sidoskeppen var
nybyggt. (541) Kyrkans exteriör är mycket litet ändrad
sedan ombyggnadstiden. Kyrkans västra del präglas av de
kraftfulla kontreforterna, som med sina sneda avslutningar
ger ett massivt, nästan fortifikatoriskt intryck. De ny gestal -
tade tornavslutningarna fortsätter denna fasthet med hela
murytor och sparsam dekor: först vid anslut ningen till
spiran upplöses muren i högspetsiga gavelstycken, hörntorn
och utkastare. Mötet mellan torn och långhusgavel är löst
genom att mittkontreforterna avslutas med små åttkantiga
torn med spiror. Tillsammans med mittskeppsgavelstycket
bildas ett motiv i samklang med huvudtornen. Denna
lösning, tillsammans med det udda rundbågiga fönstret i
gaveln, ger ett intryck av avsteg och additativ komposition. 

Koret i öster avslutas på liknande sätt med två slanka
åttkantiga torn på ömse sidor om gavelspetsen. (542)
Denna utformning betonar mittskeppet som en konti nu -
erlig kropp, ytterligare understruket av de likartat utfor -
made stora gavelfönstren. I förhållande till långhusets enhet
har tvärskeppen en nedtonad och enklare form, som för att
markera att de inte är en del av koret. Tvärskepps gavlarnas
flankerande småspiror har fränder i spirorna vid sido -
skeppens hörn avslutningar, vilka i sin tur är relaterade till
mitt skeppets stora åttkantiga spiror. Sidoskeppens sträv -
pelare är snett avskurna, liksom tornkontreforterna, men
avslutas med små sadeltak som upprepas i långhusets
 pilastrar och krön. (543) 

Kompositionens strukturella ordning framträder tydligt
i fågelperspektiv. (544) Vi kan avläsa byggnadens skilda
delar: torn, långhus, sidoskepp och tvärskepp. Vi ser de ele -
ment som binder samman dessa: den strama vertikala sträv -
pelarupprepningen, de lågvinklade gavlarna och skogen av
spiror. Högt upp mot väster finns det »täthetscentrum« som
klingar ut i hela byggnaden. Eller med omvänd läsning: i
byggnadens lägre delar introduceras i enkel form de element
som stegvis förhöjs, görs allt mer komplexa och allt mer
sammanvävda.

537:  Skara domkyrka.
Predikstolen.

538:  Skara domkyrka. Detalj av orgelfasaden.

536:  Skara domkyrka. Altaret.
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539:  Skara domkyrka. Torntrappa.

540:  Skara domkyrka. Spirans konstruktion.

541:  Skara domkyrka från sydväst.
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542:  Skara domkyrka. Det rakslutna koret.

543:  Skara domkyrka. Detalj av södra fasadens fial. 545:  Skara domkyrka. Södra förhallen.

544:  Skara domkyrka från luften. Äldre fotografi.
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546:  Skara domkyrka. Ekport.

På motsvarande sätt kunde vi studera varje enskilt
element och sätta in det i en kedja av besläktade former,
förhöjda eller förenklade. Denna formhierarki med sina
betonade delar och tyngdpunkter var absolut grund läggande
i Zettervalls tolkning av monumentet. Det var en ordning
som en restaurering hade att återkalla. Det var en av gestalt -
nings arbetets stora svårigheter att skapa detta komplexitets -
centrum i nytillkomna övre delar på grundval av enklare
existerande former. Som vi tidigare har noterat apropå Lund
hade den motsatta följden varit enklare: att ur det rika
abstrahera det enkla.

Planens enda avsteg från symmetrin är den öppna
förhallen mot det södra tvärskeppet. (545) Den var en ren
rekonstruktion med hjälp av fynden gjorda under
ombyggnaden. Beslutet att i det inre fullfölja den funna
klerestorievåningen, och att göra det i hela långhuset,
under strök den övergripande ordningen. Men att på ett sent
stadium, och när budgeten redan var överskriden, besluta
att återuppföra förhallen gjordes med motsatta motiv.
Initiativet var helt Zettervalls eget: till dels en vilja att
markera den traditionellt viktiga södra porten mitt emot
läroverkets entré, till dels ett uppvisningsnummer i
antikvarisk problemlösning. Men det främsta motivet rörde
kompositionen: med sin rika detaljering tjänar den som
kontrast till de obehandlade råare omgivande murarna.
Förhallen är ett livande avsteg från det regelbundna. Vi
möter här, som i Strängnäs, en estetik som vill införliva
undantag i helheten. Därmed är det bäddat för en hållning
som kan se ett värde i rester och spår av byggnadselement
trots, eller  kanske just för, att de står i motsättning till den
rena planen.

Genom byggmästarens starka vilja och den goda till -
gången på skickliga och effektiva stenhuggare kunde allt
stenarbete utföras av natursten. För kyrkans yttre hade
genomgående använts sandsten med likartade färgvaria -
tioner och samma ytbehandling, med ett minimum av
plåtavtäckningar. Tornspirorna var klädda med kopparplåt
medan alla övriga tak var av skiffer, vars släta och kalla ton
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547:  Kalmar med domkyrkan på 1860-talet.

548:  Kalmar domkyrka kring 1910.

549:  Kalmar domkyrka före ombyggnaden. Interiör.

ytterligare betonade murverkets varma lyster.138 Alla portar
var skurna av ek efter Zettervalls ritningar och alla beslag
ritades specifikt för kyrkan. (546) 

Platsen kring domkyrkan var redan före Zettervalls om -
byggnad väl omhänder tagen: stenstolpar med grova kedjor
avskilde mot de omgivande gatorna och den så kallade
Kastanje lunden i öster. Vid ombyggnaden sänktes marken
kring kyrkan  ungefär en meter, och efter Zettervalls rit -
ningar omgestaltades platsen då så att övergångarna togs
upp av sluttande plan och breda granittrappor ner mot den
grusade plan på vilken domkyrkan frilagd reser sig.139

Kalmar domkyrka

Helgo Zettervall besiktigade i november 1879 Kalmar dom -
kyrka för att ta ställning till ett förslag att bygga om dess
läktare. Hans svar innehöll skisser till en ny läktarut form -
ning men också, på eget initiativ, ett förslag till en stor ny
kupolöverbyggnad, eftersom han ansåg att en sådan varit
avsedd. Läktarna byggdes, men inte kupolen.

Kyrkan 1879

Kalmar domkyrka hade ritats av den äldre Tessin 1660, mitt
i den samtidigt planlagda nya staden på Kvarnholmen.140

(547) Kyrkan var byggd på en korsplan med förlängd
mittaxel som avslutades av absider. (548) Gavlarna var
kraftigt uppdragna som skärmar över  tak ytorna; fyra torn
koncentrerade och samlade volymen. Tornens huvar ger på
långt håll bygg naden dess silhuett. 

Av Tessin den äldres många kyrkoförslag, alla utförda i
den italienskinfluerade  barockklassicism som lanserats som
stormaktstidens ideal, var domkyrkan i Kalmar den enda
av de större som blev byggd, färdigställd 1720. Från
byggnastiden finns många skisser bevarade, några med
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centralkupol, några med flacka kalottartade mittvalv. Men
till sist utformades kyrkan för att byggas utan kupol, vilket
de högt uppdragna skärmliknande fasaderna talar för.

Centralkyrkorummet hade en kraftigt markerad längd -
axel som spände från entrén under orgeln fram till altaret.
(549) Det tunnvälvda taket vilade på solida murar enligt
den konstruktionsprincip som byggde på massa och tyngd.
Innerväggarna var kraftfullt artikulerade med grova
pilastrar som tycktes bära det höga entablement på vilket
valven vilar; allt var vitkalkat. Till rummets riktningsverkan
bidrog också att korsarmarna sedan 1790 var försedda med
läktare. Dessa var så högt placerade att man därifrån inte
såg predik stolen. Trots att läktarna var små skar de av den
ordning som gavs av väggarnas pilastermotiv. 

Läktarna blev under 1800-talets mitt för trånga, och på
Överintendentsämbetets uppdrag gjorde Åbom förslag till
en ny läktarutformning. En lokal arkitekt gjorde ett förslag
till dubblering av läktarna i höjd, varefter Åbom gjorde ett
nytt förslag. För att ta ställning till alla dessa alternativa
lösningar bildade församlingen en kommitté som 1879 bad
Zettervall om ett utlåtande. Troligen var det Zettervalls nära
vän i kommittén, lektor Svahn, som förmedlade kontakten.

Läktarna 

Zettervall fick sig tillsänt kyrkans befintliga ritningar men
begärde, efter att ha sett dem, en uppmätning av fasaderna.
I november 1879 lämnade han sitt betänkande med
ritningar och kostnadsförslag.141 Zettervall behandlade
läktarfrågan men bifogade också, utan att ha blivit tillfrågad
och gratis, skisser till en kupol över korsmitten. 

Zettervall konstaterade i sin beskrivning att läktare
egentligen var främmande för rummets arkitektur, men
efter som de behövdes föreslog han en lösning som så lite
som möjligt störde rummets verkan. Nya läktare skulle
byggas indragna i korsarmarna, så att de yttre pilastrarna
lämnades fria, och i så brant lutning att alla kunde se. (550,

550: Kalmar domkyrka. Nya läktare. Sektion 1879.

551:  Kalmar domkyrka. Nya läktare. Plan 1879.
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552:  Kalmar domkyrka mot väster med Zettervalls läktare.

553:  Kalmar domkyrka. Orgelläktaren.

551) Den branta lutningen hade också den fördelen att
läktarna kunde anslutas till fasaden mellan de befintliga
fönstren, så att ljuset tilläts nå djupare in mot korsmitten.
Läktarnas pelare  delade han upp i fyra kopplade och slanka,
för att skymma mindre, men också så att de fick propor -
tioner som underordnade sig kyrkans. Predikstolen före slog
han för siktens skull sänkt en meter. I Zettervalls uppdrag
låg också att försöka både sänka och förstora orgelläktaren.
Zettervall löste uppgiften genom att föreslå en helt ny läktare
som han skrev ut i rummet med ett cirkelslag. (551, 552,
553) Det gav stor yta samtidigt som anslutningen mot
kyrkans väggar blev minimal. Under läktaren föreslog han
vestibul och några biutrymmen. 

För att undersöka Zettervalls förslag rev man en bit av
norra läktaren och byggde upp en ny del på prov. Försöket
föll väl ut och förslaget antogs. Carl Möller, arki tekt inom
Överintendents ämbetet, utarbetade detalj rit ningar efter
Zettervalls anvisningar och de nya läktarna byggdes 1882–
1883 under ledning av kapten G.  H. Öhnell. Sam tid igt
installerades en ny orgel som Möller ritade fasader till.

Med läktarna i Kalmar visar Zettervall tydligt sin arbets -
metod. De funktionella kraven – sikt, ljud och belys ning –
var hans självklara utgångspunkter. Läktarna i tvärskeppen
hade inget med kyrkans geometri att göra och den branta
lutningen svor egentligen mot klassicismens strävan efter
horisontaler och rätvinklighet, men med nya formprinciper
kunde de utformas så smidigt att de inte störde den omgi -
vande ordningen. För orgelläktaren använde Zettervall
geometriska grundformer som fanns i kyrkans arkitektur,
men använde dem för att forma en ny egen gestalt.

Kupolen

Det var Zettervalls inlevelse i det storslagna rummet, dess
stora skala och planens  up p byggnad som fick honom att
börja drömma om en kupol. Han skriver i sitt följebrev att
han »icke kunnat undvika att lägga märke till den endast
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högst nödtorftigt  avslutade korskvadraten. Det förefaller
mig som om byggmästaren, på grund av bristande medel,
nödgats lämna den i plan och anordning så tydligt uttalade
tanken på en monumentet krönande kupol åt framtiden.
Men huru hade då byggmästaren tänkt sig denna kupol? –
huru borde den se ut för att rätt passa till den storslagna
planen och till fasadernas arkitektur? – Vid det tillfälle som
nu beretts mig, har jag icke kunnat motstå frestelsen att göra
ett försök till besvarandet av dessa frågor; och, med tanken
fästad därpå att mina funderingar möjligen kunde leda till
frågans diskuterande och tjäna som uppslag till ett mera
genomtänkt och utarbetat förslag – för den händelse  frågan
någon gång skulle på allvar tagas om hand – hur jag tror
mig böra överlämna detta mitt försök till Domkyrkorådet,
hellre än att begrava det i en portfölj.«142

Zettervall redovisade kupolförslaget i fem blad ritningar
på skisspapper.143 (554) Vi ser en mittkupol med femtio
meters fri höjd och arton meters diameter. Kyrkan skulle få
en total höjd på åttio meter, mot de befintliga trettio. Den
skulle ha givit en våldsam resning på nära håll och blivit ett
landmärke utan motstycke på långt håll. Kupolen skulle
muras av hårdbränt tegel på de befintliga murpelarna.

Med åtta stora fönster i tamburen skulle konstruktionen
fungera som ett slags murat skelett. (555) De murade
delarna avslutades av en kalottkupol över ett delvis öppet
murskal. Den yttre, väderskyddande, kupolen skulle byggas
konventionellt med ett sparrverk av trä, träpanel och plåt,
rödmålad som kyrkans övriga tak. Kupolen skulle ha fyllts
med ett rikt ljus och med stort raffinemang ha avslutats av
ett skal med ett elva meter stort runt hål öppet mot den övre
kalottens släta undersida, belyst med släpljus från de runda
fönstren i tamburens övre del. Kupollösningen känner vi
igen från Invaliddomen i Paris som Zettervall studerat noga
på Akademien. Formspråket ansluter till det tessinska både
invändigt och utvändigt, med pilastrar i en kolossalordning
men med dekorerade fält.

Centralkyrkans olämplighet för »linjär liturgi« var väl
känd och redan Tessins plan bemästrar några av problemen

554:  Kalmar domkyrka. Ny kupol. Fasad 1879.

555:  Kalmar domkyrka. Ny kupol. Sektion 1879.
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556:  Kalmar domkyrka. Folke Zettervall: Förslag till ny kupol.
Perspektiv 1891.

med sin utsträckta längdaxel. Det kryss välvda central -
rummet kunde dock svårligen komma att uppfattas som en
egen gestalt. Zettervalls kupolrum skulle skapa en balans
mellan längd och höjdsträckning. 

Det befintliga murverket var tillräckligt stabilt för att
bära en kupol – det var ju dimensionerat för att kunna ta
emot det flacka valvets horisontalkrafter. Även om Tessin
inte slutligen tänkt sig en kupol just i Kalmar hade Zettervall
rätt i att kupolen fanns som en idealform under den
tessinska tiden, men att det var ett ideal man sällan haft råd
att förverkliga.

Tankarna går till Katarina kyrka i Stockholm, den bygg -
nad som inledde stormakts  tidens centralkyrko byggande.
Den byggdes samtidigt med Kalmarkyrkan och hade också
ursprungligen en kupolkalott. Dess höga yttre kupol var ett
verk av 1700-talet. Zettervall hade också själv tidigare gjort
förslag till kupolkrönta kyrkor, för Berlin och Karlskrona,
vilka vi ska beskriva senare.

Inspirationen till Kalmarkupolen kan till stor del till -
skrivas 1800-talets olust inför det oavslutade. Man kände
sorgsenhet inför svunna storhetstiders bristande resurser,
och såg det som en plikt att utnyttja sin egen tids rikedom,
kunskap och handlingskraft. Hedvig Eleonora kyrka i
Stockholm hade 1868, två hundra år efter sin invig ning, fått
sin tilltänkta kupol byggd.144 I Köpenhamn hade Ferdinand
Meldahl 1875 påbörjat sitt projekt att uppföra en kupol till
Marmor kirken.145

Ärendets behandling och resultatet

Domkyrkorådet och dess ordförande landshövding
Edelstam uttryckte tacksamhet för ritningarna men var så
bekymrade över den höga kostnaden att de inte drev
projektet vidare. Men när Zettervall i rollen som över -
intendent i december 1882 godkände ritningarna till
läktarbygget godkände han också förslaget till kupol.
Tanken var också levande inom Kalmars domkyrkoråd, som
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1889 beställde ritningar av Zettervall. Han gav uppdraget
vidare till sonen Folke som lämnade ett fullständigt rit -
ningsförslag och ett akvarellerat perspektiv 1891. (556)
Belysningsidén för de övre skalen var borta, och med den
raden av runda fönster längs tamburen. Kupolen var sänkt
med tio meter, men  förslaget var till sina huvuddrag likt
faderns. Projektet blev stadfäst, men inget utfördes.

Den förhoppning som Zettervall haft om att förslaget
åtminstone skulle väcka diskussion och locka till fler förslag
infriades dock. Idén vann stor anklang bland allmänhet och
arkitekter. Inte mindre än sex olika kupolförslag har sedan
dess presenterats, alla dock mindre vidlyftiga än Zettervalls
ursprungliga.146

Klara kyrka i Stockholm

Klara församling i Stockholm anmodade 1881 Helgo
Zettervall att göra ett förslag till kyrkans utvidgning. I sina
skisser återställde Zettervall huvuddragen i kyrkans äldre
utseende och adderade nya delar. Han avlägsnade 1700-
talets tillägg, gav hela kyrkan nya fasader, nya tak och ett
nytt högt torn. Av detta byggdes åren 1884–1886 enbart
 tornet med sin höga spira. 

Kyrkan 1881

Klara kyrka låg 1881 mitt i Stockholms mest aktiva delar:
mitt mellan centralstationen och det största affärsstråket
Drottninggatan. Den var omgiven av en hägnad kyrkogård
av stadsparkskaraktär.

Kyrkan hade byggts 1572–1590, efter ritningar av de
nederländska arkitekterna van Huwen och Wilhelm Boy,
som en valvslagen hallkyrka med stora spetsbågiga fönster,
små korsarmar och en tresidig koravslutning – allt enligt
den eftergotiska modell som under Johan III:s tid byggdes
över hela landet.147 (557) Kyrkan 1881 var ett resultat av557:  Klara kyrka. Vy 1874. Ur: Sveriges märkligaste kyrkor.
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558:  Klara kyrka. Norra fasaden före ombyggnad. Uppmätningsritning.

559:  Klara kyrka före ombyggnad. Interiör.

många ombyggnader. Kyrkomurarna med de utanpå -
 liggande kon tre forterna och de spetsbågiga fönstren var
ursprung liga, men det mesta övriga härrörde från den
genom gripande ombyggnad under ledning av först
Hårleman och sedan Adelcrantz som genomförts efter den
stora branden i Klara 1751. Det flacka brutna taket, den
kraftiga takfots kornischen, tvärhusets gavelfält, de marke -
rade fönsterom fattningarna, karmar och spröjsverk var
från denna ombyggnad som medvetet omformat kyrkan i
klassicistisk anda; de tidigare exponerade tegelfasaderna
hade då också putsats. Vapenhuset framför det södra
tvärhuset hade byggts redan 1726 för att rymma trappor
till läktaren. Vindfånget vid koret hade lagts till 1764. Den
norra sidan hade ännu fler tillbyggnader. (558) Sakristian
väster om tvärhuset hade byggts 1650 och dess övervåning
1835. Den östra sakristian och vapenhuset mot tvärarmen
tillkom direkt efter den stora branden. 

Tornets nedre del tillhörde den ursprungliga 1500-tals -
byggnaden, men de övre tolv metrarna hade murats på
under 1600-talet och tornhuven hade byggts kring 1770,
efter ritning av Adelcrantz. Tornhuven var tänkt som ett
provi so rium i väntan på medel för att förverkliga den
permanenta lösning som Adelcrantz ritat. Portalen kring
huvudentrén mot väster hade byggts 1752 efter ritning av
Hårleman. Tillbyggnaden vid tornets norra sida var ett
likhus från 1651. 

Alla kyrkans valv var från den ursprungliga kyrkan.
(559) Valven kalkades vita på 1640-talet, pelarna grön mar -
mo rerades 1723. Efter branden 1751 nyinreddes hela kyrkan
med predikstol, altare och bänkar i rokoko. Det runda
fönstret över altaret tillkom och ersatte ett stort spetsbågigt
fönster. Läktare byggdes i tvärskeppen, trap porna adde -
rades på utsidan, och hela kyrkan fick nya golv av tegel och
kalksten.

Stadsdelen Klara omvandlades kraftigt under 1800-talet,
då den huvudsakligen trevåniga bostadsbebyggelsen från
1600- och 1700-talen stegvis ersattes av fem- och sex -
vånings   hus med storstadsfunktioner. Kyrkan låg 1881
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omgiven av höga stenhus och livlig trafik i centrum av
Stockholms affärsdistrikt. Tanken att ge kyrkan ett mot
sam tidens krav svarande uttryck väcktes hos församlings -
borna.148 Ernst Jacobsson hade redan 1876 gjort ett förslag
till en fullständig ombyggnad, men utan att få beställarnas
gensvar. 

Uppdraget till Zettervall kan sättas i förbindelse med
projektet för Tyska kyrkan i Gamla Stan där ett nytt högt
torn var under byggnad, ritat av den tyske arkitekten
Raschdorff, Berliner domens arkitekt.149 När Zettervall fått
församlingens uppdrag var hans första åtgärd att begära
uppmätningsritningar.150 Zettervall hade just flyttat till
Stockholm och kunde därmed studera byggnaden intensivt. 

Zettervalls förslag

Zettervall gjorde tre alternativa planskisser som visar olika
grader av tillbyggnad. (560, 561, 562) Alternativ I inne -
håller egentligen bara invändiga planändringar, han
bibehåller exempelvis de på 1700-talet tillbyggda läktar -
trapporna. Alternativ II lägger till ett sido skeppsfack på
varje långsida: de två södra förenas med kyrkorummet i två
plan, de två norra bara på läktarplanet. Nya trappor leder
upp till läktaren, de gamla utbyggnaderna tas bort. I alter -
nativ III, det mest genomgripande förslaget, har Zettervall
adderat ytterligare två nya sidoskeppsfack på varje långsida.
Den skiss som valdes låg nära alternativ II. Förslaget ritades
upp i tre blad, varav bara ett blad med fasader finns
bevarat.151 (563) Fasadritningarna som sändes till försam -
lingen var knapphändigt ritade medan kopian som utfördes
på Överintendentsämbetet var noggrannare och skugg -
laverad. För en presentation gjordes senare en perspektiv -
teckning.152 (564)

Det mest iögonfallande var att tornet skulle muras på
och få en ny 107 meter hög spira, vilket skulle göra
kyrkan till Sveriges högsta byggnad. Långskeppets nya
branta takfall löstes tekniskt med en påbyggnad av de

560:  Klara kyrka. Alternativ I. Plan. Skiss 1881. 

561:  Klara kyrka. Alternativ II. Plan. Skiss 1881. 

562:  Klara kyrka. Alternativ III. Plan. Skiss 1881. 
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563:  Klara kyrka. Västra fasaden. Skiss 1881.

564:  Klara kyrka. Perspektiv 1886.

565:  Klara kyrka. Principskiss till takstol.
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befintliga tak  stolarna. (565) Långhuset skulle få en ny spira
och alla kontreforter skulle avslutas med tunna spiror. De
gamla tillbyggnaderna för trapphus och sakristia skulle
rivas, istället har tvärskeppen utvidgats till dubbel bredd.
De innehöll nya läktare, med stora öppningar mot lång -
huset, trapporna dit förlades till utanpåliggande åttkantiga
torn. Västtornets bottenvåning rymde vindfång och vapen -
hus under en utbyggd orgelläktare; ett stort valv skulle tas
upp i tornets nedre del och öppna mot långhuset för orgeln.
På ömse sidor om tornet föreslogs låga tillbygg nader med
krenelerad takfot för att rymma kyrko arkiv respektive
pannrum. 

Hela kyrkan skulle få ett nytt skal av rött tegel med svarta
band och tvärskeppen skulle avslutas med rikt dekorerade
trappgavlar, fönstren föreslogs få nya masverk av sten. 

Om vi jämför med en bild av kyrkan från före branden
kan vi se hur Zettervall arbetade och hur han förhöll sig till
historisk information. (566) Den höga spiran var återställd
till drygt sin gamla höjd; före branden var den 100 meter
hög. Tornet flankerades också då av fyra småtorn. Men
Zettervall har givit allt en rikare form. Spirorna på kontre -
for terna var snarast en rekonstruktion. Men arrange manget
vid tvärskeppet var helt nytt. Nyskapelsen marke rades i det
yttre av det dubblerade kapellgavelmotivet och en finare
skala, samtidigt som långhuset fortfarande var avläsbart
som huvudvolym. Tornet över korsmitten var också en ren
nyskapelse som markerade korets betydelse. 

Zettervalls förslag skulle utplåna Hårlemans och
Adelcrantz’ insatser från 1700-talet och återanvända om -
tol kade motiv hämtade från kyrkan själv, men främst från
1500-talets allmänna formvärld. Genom hela förslaget ser vi
en vilja till ökad rikedom, anslående form och livfull
silhuett, allt med en skarp precision. 

Zettervalls förslag hälsades med glädje, inte minst bland
kollegerna. Ernst Jacobsson, som fem år tidigare gjort ett
eget förslag, skriver i ett brev till Zettervall med hälsningar
från Dahl och Gellerstedt: »härligt att Klara kyrka kommit i
dina händer«.153

566:  Klara kyrka. Kopparstick av C. L. von Schantz 1727.
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567:  Klara kyrka. Gustaf Dahl: Uppritning av tornets övre plan 1884.

Bygget 1884–1886

Församlingen beslöt att dela in arbetet i etapper och först
låta bygga tornet. På Överintendentsämbetet var det Gustaf
Dahl som skulle svara för arbetsledning och detaljritningar
i samråd med Zettervall, och till byggmästare utsågs
Thavenius.154 Dahls arbetsritningar har en stor grafisk
precision till skillnad från Zettervalls mer funktionella och
direkta manér. (567) Ritningarna visar det nya tegelskalet
och dess infästningar samt de nya biutrymmena vid tornets
bas. 

Det mest krävande arbetet var byggandet av tornets övre
delar och spiran, utförd som en fackverkskonstruktion av
järn och levererad av Bergsunds mekaniska verkstad. (568)
Konstruktionen var föremål för diskussioner mellan bygg -
mästaren Thavenius och Zettervall, som i hög grad tog aktiv
del i bygget. Klara kyrkas spira, som gjordes några år före
Uppsala domkyrkas, var den första Zettervall konstruerat
av järn.155

Murkroppen murades på och valvslogs över ringklock -
orna, en brandbotten göts av betong vid spirans bas.
Tornuret med fyra urtavlor levererades av Lindroths
urfabrik i Stockholm. Tornspirorna avslutades med ett
smideskors krönt av förgyllda kopparkulor.

Resultatet

Det blev bara torn och spira som kom att byggas, trots
många ivriga röster för en fullständig ombyggnad. När
tornbygget presenterades i tidskriften Svea 1886 avslutade
den anonyme författaren sin historiska genomgång med
beröm av tornet och ett hopp om att kyrktaket snart skulle
byggas om i samklang med tornet.156 Artikeln illustrerades
av en perspektivteckning. (564) Några fullständiga ritningar
kom dock aldrig att beställas.157

Klara kyrkas torn kom att ingå i Stockholms silhuett av
torn och spiror som en lätt igenkännlig pregnant form. 
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568:  Klara kyrka. Spirans konstruktion kring 1885.

569:  Klara kyrka från Klara Norra Kyrkogata.

570:  Klara kyrka från Vasagatan.
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571:  Klara kyrka.

I den täta stadsstrukturen och i stadsrummets skala mar -
kerade tornet kyrkans plats och betydelse från nya vinklar.
(569, 570)

Tornets murkropp har en tredelad proportionering, där
de två lägre våningarna har bibehållit mycket av det gamla
tornets fasthet och tyngd. Öppningarna har fått nya
infattningar, ett nytt tegelskal och markerade horisontaler.
Sockeln är påmurad med avtrappande steg. I den övre
murade delen ingår delar av det gamla murverket, men här
är utformningen friare. (571, 572) Hörnrisaliterna växer
upp till åttkantiga torn som flankerar ett utdraget
trappgavel motiv kring ljudöppningar och urtavlor. Den
kopparklädda spiran har fyra små hängtorn på mitten som
en visuell förbindelse med de fyra tornen vid spirans bas.
Alla spiror avslutas med »formupplösande« krabbor,
förgyllda klot och smides kors.158

Den nya västportalen är byggd med en exceptionell
precision i utförande och materialmöten. Sockel och
omfattningar är ovanligt nog huggna av den svårbearbetade
graniten. (573, 574) Fasaderna har maskinslaget tegel i litet
format med minimala fogar. Porten är av ek och vid dess
sidor blänker kolonnetterna av polerad granit. 
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572:  Klara kyrka. Västra fasaden.

573:  Klara kyrka. Tympanon.

574:  Klara kyrka. Portdetalj.
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Slutkommentar

Med hjälp av de rubriker som vi använt vid verk genom gång -
arna ska vi nu jämföra och sammanfatta erfaren he terna från
de stora kyrkoombyggnadsprojekten som beskrivs i detta
kapitel, men i detta sammanhang också behandla ombygg -
naden av Lunds dom kyrka.

Uppdragen 

Det var när resultaten av arbetena i Lund blev synliga och
omtalade som Zettervall fick nya restaurerings upp drag.
Förfrågningarna kom tätt: under två år, kring 1874, formu -
lerades uppdragen för Jönköping, Uppsala, Lin kö ping,
Strängnäs och Skara – Kalmar och Klara något senare, 1879
respektive 1881. I Uppsala och Linköping vände sig bisko -
parna, som Zettervall lärt känna under deras lundatid,
direkt till honom, i Skara och Kalmar var det Zettervall själv
som tog initiativet och i de övriga fallen tog församlingarna
kontakt på grund av hans berömmelse. 

Kyrkorna i Lund och Skara var i dåligt byggnadstekniskt
skick: de hotade att delvis störta samman om ingenting
gjordes. I Linköping, som i Lund, hade ombyggnader pågått
i tjugo år utan att bli klara. I Uppsala hade ett torn mindre
skador och takstolarna var dåliga, men i övrigt var kyrkorna
i gott skick och motiven för ombyggnad var där andra:
platsbrist och bristande komfort. Det främsta motivet i
samtliga fall var dock viljan till ordning, prydlighet och
värdighet, uttryckt i formuleringar som: ett skick värdigt
kyrkans betydelse, ett yttre i samklang med det inre, ett
skick som svarar mot dagens krav, ett omhändertagande
konsekvent med monumentets historia.

Förslagen

Uppdragen var olika omfattande, vilket framgick av kost -
nads  kalkylerna. Lund och Uppsala var de största på över en
miljon, Skara skulle kosta en halv miljon och de övriga kring
cirka en kvarts miljon kronor. Beroende på åtgärdernas om -
fatt ning tog  förslagen ett, två eller tre år för Zettervall att
utarbeta. 

Uppsala och Skara domkyrkor var ursprungligen plan -
lagda efter enhetliga principer. Deras grundplaner var fort -
farande helt avläsbara och präglade dem helt. Lund, Linköping
och Strängnäs var sammansatta av delar byggda vid skilda
tillfällen efter skilda ideal. Klara, Jönköping och Kalmar var
1500- och 1600-talskyrkor. Zettervalls förslag tog fasta på
dessa skillnader. De enhetliga kyrkorna restaurerades enligt
stränga principer; i de kyrkor där delar från skilda epoker
står sida vid sida försökte han mildra motsättningarna utan
att renodla några av de ingående delarna, och tilläggen var
friare formade. 

Alla dessa större kyrkor var ombyggda under 1700-talets
andra hälft, ofta genomgripande. Efter förödande bränder
och ras hade Lund, Jönköping, Uppsala, Linköping, Sträng -
näs, Skara och Klara fått nya torn och ombyg gda långhus
enligt 1700-talets ideal, och Hårlemans, Adelcrantz och
Desprez klassicistiska formuppfattning präglade dem alla.
Lund hade fått sitt höga tak ersatt med ett lågt valmat och
nya tornhuvar, Jönköping ny tornhuv och ny interiör,
Uppsala nytt lågt takfall, ny takfot, nya tornhuvar och nytt
strävsystem, Linköping ett helt nytt torn, Strängnäs ny
tornhuv, Skara nya tornavslutningar och en ny sidoskepps -
gavel och Klara ny tornhuv, nytt tak och takfot.

Både Zettervall och hans beställare såg det som en
självklarhet att ersätta dessa klassicistiska tillägg med
former hämtade från kyrkornas egna principer. 1700-talets
arbeten var olika väl utförda – i Skara var de oavslutade, i
Uppsala fullt genomförda – men denna kvalitets skillnad är
inget vi ser kommenterat eller hänsynstaget i förslagen.
Förfallet, oregel bundenheterna, horisontalerna, rokokons
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mjuka linjer, de vitmenade interiörerna, barockens
praktfulla inredningar: allt betraktades som ovärdiga,
omoderna, in kon  sekventa och okunniga tillägg som det var
en plikt för den allvarligt syftande att befria  monumenten
från. 

I Lund och Skara hade risken för ras varit överhängande,
skyddsarbeten hade genomförts och ombyggnader var
nödvändiga. Taken var i samtliga fall i behov av reparation,
men inte av samma tvingande natur. Vad gällde grund -
läggning och stomme var kyrkorna, med något undantag, i
ett acceptabelt tekniskt skick. En ombyggnad skulle laga
skador, men också för framtiden minska behovet av
kontinuerligt underhåll. En ombyggnad skulle långsiktigt
säkra byggnadens fortbestånd.

Mottagandet

Alla Zettervalls förslag infriade beställarnas förväntningar,
och vi kan i deras svar  snarast utläsa tacksamhet och
stolthet över att deras kyrkor blivit omhändertagna och
uppvärderade. I Jönköping och Kalmar ansågs kostnaderna
så höga att förslagen inte fördes vidare. Men i Uppsala,
Skara och Linköping startade insamlingar redan innan
förslagen sändes till Kungl. Maj:t för godkännande. Över -
intendentsämbetet var i samtliga fall, utom för Uppsala,
mycket positiva. Scholander, som författade ämbets verkets
alla svar, anbefallde alla till utförande och försåg dessutom
förslagsbeskrivningarna med ytterligare kultu rella och
samhälleliga argument. Bara Uppsala mottogs annorlunda:
Scholander var från första stund full av invändningar: han
ville se ombyggnaden utförd på ett annat sätt. 

Lunds domkyrka hade, som en rest från den danska tiden,
en ekonomisk särställning. Domkyrkan hade en egen
ekonomi baserad på jordinnehav – Lund behövde inte söka
externa medel. Men de övriga domkyrkorna var riks ange -
lägenheter för vilkas  ombyggnader man äskade medel av
riksdagen. Förberedelsetiden kunde vara lång innan anslag

beviljades: Linköping tre år, Skara åtta år och Uppsala, efter
ett förändrat förslag, elva år. 

Ombyggnaden av Lunds domkyrka genomdrevs, som vi
sett, med centralt stöd och lokalt motstånd, i Uppsala var
situationen den omvända: centralt motstånd och lokalt
stöd. Skara hade fullt stöd både centralt och lokalt.159

Byggena

Lund, Uppsala och Skara utfördes nästan fullständigt enligt
Zetter valls planer. I Linköping och Klara byggdes bara
tornen, i Kalmar bara läktarna; Jönköping och Strängnäs
byggdes inte alls.160 Under det pågående bygget i Skara
gjordes upptäck ter som ändrade  planerna på några
avgörande punkter, i Uppsala ändrade Zettervall tornens
utformning in i det sista.

För genomförandet av byggnadsarbetena tillsattes alltid
en byggnadskommitté: byggherrens beslutande nämnd
stödd av ekonomisk, teknisk, och i Uppsala även konst -
historisk, sakkunskap. Det var ju, efter Lund, alltid bygg -
herren själv som hade sökt upp Zettervall, och kom -
mittéerna var mycket följsamma och lojala mot Zettervall
och hans förslag. Det enda stora undantaget var Brunius
som vissa perioder ingick i Lunds Domkyrkoråd. Han kom
att motarbeta Zettervall i allt, men han var heller inte tillsatt
av vare sig biskop eller domkapitel. Andra självständiga och
ifrågasättande röster saknades inte: i Uppsala framförde
både Nyblom och Langlet ofta från Zettervall skiljaktiga
uppfattningar som diskuterades i kommittén, och ibland
vann gehör. 

I Lund hade Zettervall varit både arkitekt och ansvarig
arbets chef, ett arbete som krävde daglig närvaro. För de
andra stora byggena anställdes särskilda arbetschefer efter
Zettervalls rekommendationer. Det kunde vara arkitekter
eller välrenommerade byggmästare: i Linköping bygg -
mästaren Nylander, i Uppsala arkitekten Emil Langlet, i
Skara byggmästaren Peterson och för Klara Zettervalls
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gamle studiekamrat Gustaf Dahl. Detta var den vanliga
arbetsfördelningen vid större byggen, Zettervall hade själv
haft uppdrag som genomförare av andra arkitekters planer.
Det var en födkrok för arkitekterna då de egna uppdragen
sinade. De i Lund förenade rollerna var ett undantag.

Entreprenaderna handlades upp i delar, efter arbetsslag
och yrkeskategorier, och så var också kostnadsförslagen
uppställda: grundläggning, mureriarbeten, timmermans -
arbeten, snickeri, plåtslageri och måleri. Kontrakt teckna -
des efter anbudsgivning löpande under arbetets gång. För
vissa komplicerade upphandlingar tillkallades särskild
expert hjälp vid utvärderingen av anbudspris och kvalitet.
Det gällde exempelvis järnkonstruktioner och värme -
system.

Zettervall var ansvarig arkitekt vid alla byggen, själv -
skriven medlem av byggnadskommittén och i ständig kon -
takt med arbetschefen. Zettervall svarade för nästan alla
detalj ritningar – enbart för Uppsala och Skara cirka tusen
ritningar vardera. I Lund var han på plats och kunde »rita
direkt på stenen«, som han uttryckte det. Vid Skara dom -
kyrka gjorde han i princip arbetsritningar för varje ny sten,
ritade på stora kartonger som under de mest intensiva
byggskedena skickades nästan dagligen från Stockholm till
Skara.

Byggena var, Stockholm undantaget, orternas i särklass
största bygg  arbetsplatser; på de flesta orterna den största
arbets  platsen över huvud taget, med hundratals verk samma.
I Lund och Skara pågick byggena även under vintern, vilket
var ovanligt. Arbetena slukade väldiga belopp: Lund
1 000 000, Linköping 300 000, Skara 500 000 och Uppsala
1 160 000 kronor.161 Stora summor samlades in på privat
väg. Särskilt i Skara var bygget en stor lokal manifestation.

Byggnadsmetoder och material

Byggnadstekniken skilde sig inte på något avgörande sätt
från samtidens andra stora byggnadsföretag. Byggena var

välplanerade med tydliga ansvarsförhållanden. De flesta
arbetsmoment var förutsedda och kunde planeras med lång
framförhållning, där framtagning och leverans av material
var den dimensionerande faktorn. I Uppsala drevs sys -
temet med underentreprenörer långt: både järnarbeten och
betongarbeten utfördes av specialarbetare från respektive
leverantör. Stor omsorg lades på ställnings byggen, hissar
och vandringar. I Linköping, Skara och Uppsala användes
flyttbara ångmaskiner för att driva hissarna. Peterson i Skara
effektiviserade de traditionella metoderna, medan Langlet
i Uppsala gärna sökte nya lösningar och uppfinningar som
mekaniserad bruksblandning och nya grundläggningssätt.
I de fall där byggena ändå försinkades berodde det på
försenade materialleveranser; sten för Lund och tegel för
Uppsala. I egenskap av ansvarig arkitekt var Zettervall
ibland irriterad på Langlets tekniska försiktighet i Uppsala,
men mest irriterad var han över måleriarbetet i Lund som
spräckte alla tidsramar genom Thulins ytterst långsamma
och omständliga arbets  metod.162 I Lund tog måleriet tretton
år, utan att ändå bli helt klart, i Uppsala, som var ett större
arbete, bara två. 

Natursten 
Natursten för komplettering och för nya delar hämtades
först och främst från rivna delar. Så var det i Lund och i
Skara: i Skara prioriterades den återanvända stenen för det
inre. I andra hand användes sten från de ursprungliga
medeltida stenbrotten, det gällde både Lund, Linköping,
Uppsala och Skara. Granit hade inte ursprungligen brukats
för någon av kyrkorna men användes nu för socklar i Lund,
Uppsala och Klara. För bearbetningen användes skilda
metoder: i Lund torrhöggs stenen på gammalt sätt, med
stora hälsoproblem för stenhuggarna som följd, i Linköping
maskinsågades  stenen vilket gav en iögonfallande slät yta, i
Skara höggs stenen på plats utan stora problem, i Uppsala
höggs mycken sten efter mallar direkt vid de gotländska
brotten, vilket man också gjort under medeltiden. Kalksten
och, framför allt, sandsten är förgängliga material: stenar
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och ibland hela partier hade under århundradenas lopp
ständigt bytts ut, mycket lite av medeltida rosverk i fönster
och på andra utsatta ställen fanns över huvud taget i behåll
på 1800-talet.163

Tegel
Uppsala och Klara kyrkor hade tegel synligt i fasad. Vid
komplettering användes, utan att vara föremål för
diskussion, ett maskinslaget slätt tegel med hög precision.
Teglet specialbeställdes för att överensstämma med de
medeltida formaten. De nya murverken hade inslag av
svarta stenar: i Uppsala som inslag av glest satta svarta
koppar efter mönster av medeltida rester men med stor
regelbundenhet, för Klara införde Zettervall en murning av
band med svart tegel.

Betong
Det sätt på vilket Zettervall och hans samtid använde be -
greppen cement, portlandcement och konststen har förorsa -
kat förvirring. I denna framställning används genomgående
den moderna beteckningen betong.164 Betong är en bland -
ning av en del cement, två delar sand, fyra delar småsten samt
vatten; en blandning som på en vecka härdar till hård sten.
Används kalk istället för cement får vi den bruksblandning
som ingått i alla våra stenhus sedan medel tiden. Romarna
använde i krävande situationer en särskild kalk som hade
förmågan att härda till ett hårt och starkt men sprött material
som motstod väta. Under tidigt 1800-tal lyckades man i
England framställa denna kalk på syntetisk väg, vilken gavs
firmanamnet Portland cement.165 I Sverige upptogs en licens -
tillverkning i Limhamn kring 1850. Under hela 1800-talet
pågick intensiva undersökningar av betong ens möjlig heter
inom husbyggandet: blandningens optimala propor tioner,
härdningsförlopp, tillsatser och inte minst metoder för själva
formandet undersöktes. Vanligast under Zettervalls tid var
stamp ning, det vill säga nedpressning och pack ning i formar.

Betong är alltså konstgjord gjuten sten.166 Med rätta
bland  ningsproportioner, packningssätt och härdnings -

förhållanden kan den lätt, som Zettervall ofta påpekar, tävla
med granit i varaktighet, och alldeles säkert är den varak -
tigare än både sandsten och kalksten. Den stora fördelen är
att den inte behöver huggas eller brännas: den gjuts till en
exakt form och denna form kan sedan upprepas, ju fler
gånger desto billigare per styck. Av dessa anledningar
förespråkar Zettervall betong för utsatta delar och upp -
 repade delar: för tornavtäckningar, fönsterbrädor, lister och
för fönstrens rosverk. Betongsten är vattenavvisande mur -
block med hög varaktighet. De har inte förorsakat problem
där de varit inmurade; enstaka dåliga exemplar behöver
dock, som natursten, bytas som ett led i under hållet.
Motivet för Zettervalls ihärdiga lansering av betong för
fönster och dekor var förstås att han såg en möjlighet att
utföra en detaljering som man annars inte skulle ha råd
med. Beställarna kom dock ofta med invändningar, och
krävde studier av »naturlig« sten. I Uppsala valde man
betong efter att man funnit natursten nästan dubbelt så dyr.
Men i Skara lyckades byggmästaren, som hade god  tillgång
till skickliga och snabba västgötska stenhuggare, visa att
huggna stenar inte skulle bli särskilt mycket dyrare än
betong. Då valde man sten och Zettervall kunde bara tacka
och ta emot.

Cementbruk
Med cementbruket förhåller det sig annorlunda. Med
cementbruk menas ett murbruk för fogning av sten eller
tegel där kalken delvis är ersatt med portlandcement, som
på så vis ska bilda ett murverk som utnyttjar cementens
hårdhet och täthet. Zettervall föreskrev konsekvent använd -
ning av cementbruk till allt utsatt murverk, och eftersom
cementbruk var betydligt dyrare än kalkbruk poängterades
särskilt dess användning och omfattning i hans föreskrifter.
Användningen av cementbruk var ett stort tekniskt misstag
av Zettervall och hans samtid.167 Cementbruket släpper inte
igenom fukt, en i andra sam manhang god egenskap, men i
ett murverk fogat med cementbruk blir fogen tätare och
hårdare än stenen. Viss fukt tränger alltid in i skarvar och
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sprickor, men kan inte i det täta materialet komma ut
tillräckligt fort: vid frost sprängs den mjukare stenen och
mals vid varje frostperiod sönder, varpå mer fukt kan
tränga in och frysa och så vidare. Det kan förvåna att denna
elementära fuktmekanik inte var känd, men man var så
förblindad av materialets egen styrka och täthet att man inte
förstod sam verkanseffekterna. Zettervall uppförde inte bara
nytt murverk, utan lät också foga om stora delar av befint -
ligt murverk i Lund, Uppsala och Skara med det »starka«
cementbruket, till stor skada.168

Det är alltså nödvändigt att skilja mellan betong och
cementbruk trots att portlandcement ingår i båda. För
Jönköping föreslog Zetter vall en extrem form av cement -
bruksanvändning: spiran skulle muras upp till sin fulla höjd
för att därefter putsas med ett tumstjockt skikt av cement -
bruk. Detta skulle ha lett till snabb vittring av hela spiran.

Järn
Det som med Zettervalls och hans samtids språkbruk
kallades järnkonstruktioner skulle vi idag kalla stål kon -
struk  tioner.169 I denna framställning används begreppet
järn även för bearbetat järn. Det var Zettervall som, efter
att ha sett de goda resultaten i Köln, föreslog att takstolar
och spiror i Lund skulle utföras som järnfackverk. Motivet
för den nya och dyra lösningen var att minska lasten på
murarna. Vi har sett hur den först föreslagna konstruk -
tionen för Lund inte utnyttjade järnets tekniska möjligheter,
och att de utförda takstolarna dimensionerades av en
kunnig ingenjör efter Zettervalls nya skisser. Järntakstolens
lätthet, i kombination med dragstag inne i kyrkan, gjorde
det möjligt att avlägsna de kontreforter som hade byggts
efter det att kyrkan valvslogs. Järn konstruktionen för Lund
var ett pionjärarbete. När Klara kyrkas spira, tjugo år senare,
konstruerades av järn var tekniken väl etablerad. I Uppsala
ritade  Zettervall spirorna som träkonstruktioner, men när
Langlet föreslår dem byggda av järn, för lätthetens och
snabbhetens skull, ger Zettervall omedelbart sitt samtycke.
I de övriga kyrkorna – Linköping, Skara och i förslaget för

Strängnäs – konstruerades  spiror och takstolar av trä. Valet
mellan järn och trä var inte i sig problematiskt eller ideo -
logiskt betingat för Zettervall, lika lite som valet mellan
betong och sten: det var en praktisk och ekonomisk fråga
som löstes från fall till fall.

Takmaterial
Föreslaget takmaterial framgår sällan av ritningarna. Det
finns angivet i beskrivningarna, men ändrades ofta in i det
sista. För Lund ifrågasattes aldrig valet av bly; i Jönköping
skulle det ha blivit skiffer; i Uppsala föreskrevs bly; i
Linköping och Klara koppar. I Skara föreskrevs galvaniserad
plåt, men det blev skiffer på långhuset och koppar för tornen.
I Kalmar, slutligen, föreslogs rödmålad plåt. Skiffer kunde
vara den ljusgrå  silver glänsande från Glava, den brungröna
från Fredriksberg, den småländska koppar skiffern eller den
svarta engelska skiffern. Spån, som Zettervall använt för de
mjukt formade takytorna för Håslöv, kom exempelvis aldrig
på tal för de stora kyrkorna, och aldrig heller tegel.
Skillnaderna i pris och hållbarhet var avsevärda, och det var
också dessa faktorer som avgjorde valet, snarare än tradi -
tion eller utseende. Ett uttalande om utseendet är bevarat:
Zettervall önskade av tekniska skäl bly för Uppsala, fast han
egentligen tyckte att skiffer var vackrare.170

Uppvärmning
Alla kyrkor skulle förses med uppvärmning: en förbättrad
klimatkomfort var genomgående ett viktigt motiv för
ombyggnad. Detta var ett stort brott med traditionen.
Tidigare hade kyrkorummen inte alls varit uppvärmda eller
bara haft löst insatta kaminer. Under Zettervalls tid fanns
tre konkurrerande system: uppvärmning med vatten, ånga
eller luft. Cirkulerande varmvatten i rör som ledde fram till
»värmekroppar« ansågs ge det bästa klimatet men var också
dyrast och svårt att använda i stora rum. I ångsystemet
leddes ångan i rör nerlagda i golv; dels värmdes golvet upp
direkt och dels strömmade uppvärmd luft upp genom tätt
placerade springor och galler från de utrymmen rören låg
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i. Bolinders i Stockholm hade utvecklat detta system som
användes i de flesta Stockholmskyrkorna. Alla dessa
anläggningar krävde värmepannor med skorstenar, men
eftersom mediet var vatten eller ånga kunde pannrummen
placeras på avstånd från kyrkan. För Uppsala användes
ångvärme bland annat av den anledningen. Varmlufts -
systemet, slutligen, var billigast. Zettervall ansåg också
varmluftssystemet vara bäst för stora rum. Han lät installera
det både i Lund och i Skara. Varmluftssystemets värme -
växlare, kalorifererna, krävde en med kyrkorummet sam -
ordnad placering; i Skara under altaret i det förhöjda koret,
i Lund i tornen. Varmluftssystemet krävde genomgripande
ombyggnader, men gav inga synliga installationer eller
»värmekroppar« på väggarna, bara galler i golv.

Resultat i det inre

Vi ska försöka beskriva kyrkorna som de framträdde då de
var klara, med referenser till det vi kan utläsa ur ritningar
och beskrivningar för de icke utförda kyrkorna.171

Av kyrkorummen var det bara de i Lund, Uppsala och Skara
som ut fördes enligt Zettervalls intentioner: dessa mötte
besökarna som nya, fast komponerade och sammanhållna
stenrum.172 I Kalmar byggdes de nya läktarna, men i Jön -
köping, Linköping, Strängnäs och Klara genomfördes inget
av Zettervalls förslag till inre förändringar. Kyrkornas olika
karaktärer och förutsättningar gav inte bara olika lösningar
utan också olika arbetsmetoder. Ändå är det möjligt att finna
några gemensamma drag i den gestaltade formen. Vi ska
försöka beskriva dessa med några nyckelmeningar.

En hel rumslig gestalt skapas. Zettervall eftersträvade alltid
hela överblickbara rum, där alla kunde se och höra, och där
predikstol, dopfunt och altare hade en tät och tydlig
relation till varandra och till församlingen. Det skulle
kännas att alla var i samma rum med altaret alltid i fokus.
Dessa krav gällde inte för medeltidskyrkorna då de

byggdes, utan de hade efter reformationen på olika sätt
anpassats. Zettervall strävade efter fria siktaxlar, där senare
tillkomna läktare, vindfång och mellanväggar skjuts åt
sidan. Rummens längdsträckning understryks – i nästan
alla rum föreslog Zettervall valvöppningar i väster mot
tornen dit orglarna flyttades för att få bort dem från själva
kyrkorummet. Av samma skäl ville han ha bort de stora
skrymmande altaruppsatserna för att ersätta dem med
lägre och mindre altarprydnader. Zettervall strävade 
efter att spänna ut rummen. I de fall tornen tillät, tog han
upp stora fönster bakom orgeln som klövs i två delar för
att släppa in ljus från väster. I Skara och Klara togs nya
fönster upp i koret – i Strängnäs skulle det ha gjorts.
Ljussättningen var kanske det främsta medlet för att 
samla rummet och ge fokus åt de viktigaste delarna. Lund
och Uppsala hade överljus, Zettervall föreslog det även 
för Jönköping, Skara och Kalmar. Ett jämnt fördelat läs   -
ljus var huvudmålet, ibland med en viss dramatisering 
över koret, där det rika ljuset i de höggotiska kyrkorna, 
och mot ljusdunklet i den romanska i Lund, ytterligare
förstärk   tes. I Skara och Kalmar, samt i projektet för
Jönköping, bildade Zettervall nya rum med balanserade
proportioner.

Strukturens inneboende grundordning tas fram. Då bygg -
nads  delar behövde byggas om av tekniska skäl, som stjärn -
valven och korpelarna i Lund, gavs de vid åter uppförandet
en konstruktion och form som överensstämde med de
övriga äldsta delarna, medan långhusets fönsteröppningar
i Lund flyttades utan att vara dåliga. Dessa ändringar
gjordes för att nå större enhetlighet, regelbundenhet och
symmetri. I Uppsala ersattes två i senare tid grovt murade
pelare med nya slankare med samma form som de befintliga
äldsta; i övrigt utfördes inga strukturella för ändringar. I
Skara var allt över sidoskeppen nytt, till dels en rekon struk -
tion efter funna rester och till dels en ny gestaltad tolkning.
I Lund fanns inslag från flera tydliga medeltida byggnads -
etapper med var sin ordning. Zettervall valde att kombinera
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delar av dem, beroende på deras skick och ändringarnas
genomförbarhet, för att nå ett samlat helt. I Uppsala var det
lättare, där fanns bara en ordning och den kunde friläggas.
I Skara komponerade Zettervall ett nytt rum som en
framskrivning av den utläsbara grund struk turen.

Förslagen för Jönköping och Kalmar utfördes enligt
samma metod som Skara: påbyggnader som en tolkande
nygestaltning av rummet på grundval av den ordning som
gavs av byggnadens struktur och bevarade äldre delar. De
föreslagna förändringarna av Klara kyrkas rum var inte
iögonfallande, men i strukturell mening radikala och nya.
Med de tillbyggda tvärhusen skulle grundstrukturen ha
ändrats helt. 

Kyrkorummens olika förutsättningar, ålder, skick och
betydelse, deras olika potentialer, har gett olika metoder för
att ta fram de strukturella grundegenskaperna: vi har mött
både pragmatisk kompromiss, friläggande och nygestalt -
ning – Zettervall ville uppnå en strukturell och konstruktiv
regelbundenhet fri från undantag. 

Befintliga stenytor friläggs och kompletteras. I alla de 
be hand  lade kyrkorummen har natursten tagits fram under
lager av puts, och i samtliga fall kunde man genom den
noggrannhet med vilken materialet behandlats visa att det
en gång varit avsett för expo nering. Mindre ytor där sten
saknades kompletterades på samma vis med målet att inte
visa någon skillnad mot det gamla. De av Uppsalas
korpelare som visade sig vara av natursten togs som modell
för att ge de pelare som var av tegel samma naturstensyta.
Det är bara i Lunds långhus, och vid en enda valvbåge, 
som betongsten, av tids skäl, använts. Ytor som inte varit
avsedda att visas bibehölls putsade, som de övre delarna
mellan valven i Lund, triforiefälten i Uppsala och förstås
alla valvkappor. Skaras övre rumsdelar, som var ren ny -
byggnad, utfördes med samma slags murverk som den
övriga kyrkan. Fogarna gavs en stor skärpa. I Uppsala
betonade fogarna det strukturella skelettet och gotikens
systematiska uppbyggnad, i Lund fanns fogar av olika preci -

sionsgrad som graderade delarnas strukturella betydelse. 
I Skara var murverket mer modelle rat och måleriskt
behandlat, utan markerade fogar. Det var naturstenens
kulörer som gav rummens grundton, mot vilken övrig
färgsättning var stämd. Karaktären av stenrum var kanske
det mest slående för den besökare som mindes de äldre
kyrkorummen. 

Livfullhet i detaljen. Mot strukturens regelbundna ordning
strävade Zettervall efter variation och omväxling vid detalj -
utformningen. I Skara måttsatte han med flit de nya fönstren
olika för att få variation och »en större livfullhet«.173 I
Uppsala, där fönstren var gjutna, ritade han tre olika
modeller för långhusfönstren som placerades alternerande
för att undvika repetitionseffekt. Träinredning med upp -
repad form målades av samma skäl ofta på snittytorna i
omväxlande kulörer. I Skara hörsammade Zettervall genast
riksantikvariens förslag att det uppbrutna golvets gravstenar
skulle muras in i väggarna: det gav en variation i närskalan.
I alla rummen ser vi en strävan mot en ökad precision och
skärpa genom lagning, ifyllnad och ren återbildning.
Detalje ringen och därmed intensiteten ökar fram mot koret
och med höjden över golvet. Dekormåleriet, som vi bara kan
studera i Lund och Uppsala, ger en förmedlande länk mellan
detaljering och struktur. Dekor måleriet understryker den
strukturella ordningen, men främst verkar måleriet genom
kontrast. I Lund förhöjde dess högprecisa utförande vägg -
arnas materialitet, samtidigt som det överlagrade en ny
proportionering. I Uppsala ger det veka måleriet än idag en
kontrast mot den stränga strukturella ordningen. 

Inventariernas underordnade intensitet. I Zettervalls
interiörer möter vi en betoning av rummet. Inredningen är
rumsliga element som underordnar sig rummet. Form -
problemet att ändå få inventarierna att framstå som
fokuspunkter löste Zettervall nästan alltid genom att göra
dem små, men formgivna med hög detal jeringsnivå och
intensitet. Altare, predikstolar och orgel fasader är mycket
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detaljrika och i material som avviker från stenrummen –
nästan alltid skurna i ek. Zettervall tar nästan alltid bort de
slutna bänkkvarteren för att ersätta dem med öppna bänkar
kompletterade med lösa stolar. Trots platsbehovet försöker
Zettervall alltid, med hänvisning till kraven på plats för
nattvardsgästerna, att hålla ytorna kring altaret i koret fria
från fast inredning.

Moderna stämningsfyllda rum. Det kanske mest slående in -
trycket vid inträdet i dessa rum var upplevelsen av ordning.
Tillfälligheter, oregelbunden heter och motsträ vande ten -
den ser hade enats och samlats till ett rikt och sammansatt
helt. I detta hade de moderna kraven på komfort, värme
och ljus inordnats. Kyrkorummet var prydligt och städat –
det var omhändertaget. Av ordningen kunde man utläsa
handlingskraft och en vilja som kunde förena historisk
stämning, fast gestalt och samtidens mest avancerade krav
på komfort och modernitet. Man önskade kontinuitet och
samhörighet: att vara modern innebar att vara mottaglig för
historiska stämningar. Vi mötte två sidor: den rationella
sidan som för sitt uttryck ville undertrycka fragment,
anekdot och tillfällighet. Och så en sida som byggde upp en
stämning av saga, dröm och det unika. Det var varken en
önskan efter effekt, eller en önskan att återskapa medel -
tidens rum. Alla var helt medvetna om att reformationen
ställde helt andra krav på rummen, och att det bara var vissa
aspekter av medeltidens arkitektur som kunde lyftas fram:
inte dess dunkla ljus, inte dess rumsliga uppdelning, inte
dess inventarier och inte dess många parallella intresse -
punkter. 

Ljus, proportion och detaljering förtydligade kyrko -
rummens inneboende olika strukturer och kraftspel. I de
romanska rummen betonas yta, volym och massa; i de
gotiska kraftspelet och genomsiktligheten. Knippepelare,
knektar och valvstrålar kompletterades för att medverka till
denna åskådlighet. Tvära kontraster undveks, och istället
sökte Zettervall förmedlande länkar som ljuset kunde
beskriva. Målet var en balanserad men inte slät struken

helhet, ty dynamik och extre mer bejakades i det minsta och
det största – men alltid i relation till varandra. En 1800-
talsterm för detta är »harmoni«, vilket inte ska tolkas som
något stillastående och lugnt utan snarare just: att alla
skalnivåer var på plats; givna sin roll i den hierarkiskt sam -
mansatta och samverkande helheten.

Resultat i det yttre

I en mening var de yttre arbetena en konsekvens av de inre
förändringarna. Det var uppenbart i Jönköping, Skara och
Kalmar där rummens övre delar var helt nya. I Lund kan vi
se ett tydligt beroendeförhållande mellan det inre och 
det yttre. Ombyggnaden och säkringen av valven möjlig -
gjorde yttre förändringar som borttagande av strävbågar. I
Linköping möjliggjorde tornet den statiska stabilitet som
krävdes för att vidmakthålla rummet. Placeringen av orgel -
verk som läktare i de nya tornen möjliggjorde rumsliga
förändringar. Men i övriga fall kan vi i princip betrakta de
inre och yttre arbetena som två av varandra oberoende
insatser.

Precis som för det inre var motiven för en yttre restau -
rering inte främst tekniska utan en vilja att ge byggnaden ett
värdigt uttryck: en hel, konsekvent och tydligt samman -
hållen gestalt. Ett yttre som framhöll monumentets kultu -
rella, samhälleliga och historiska betydelse. Vi kan försöka
sammanfatta tendenserna i några rubriker.

Kyrkan som samhällets mest omsorgsfullt behandlade bygg -
nad. Om kyrkan skulle hävda sin plats i en förändrad bygd
som dess innehållsligt viktigaste institution måste den ha
form och ambition i proportion. Vi kan erinra oss beställ -
ningen i Jönköping: »Vi önskar oss ett förslag som ger oss
en kyrka som inte står stadens andra nya offentliga bygg -
nader efter.« Kyrkan skulle kunna avläsas som den viktigaste
byggnaden. Anblicken skulle ge en bild av god omsorg och
omhänder tagande. Detta var tydligast för domkyrkorna,
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som behand lades som riksangelägenheter, men önskemålen
fanns utsagda för samtliga ombyggnader.

Kyrkan skulle ha en hel samlad gestalt. Byggnaden skulle
framstå som ett samlat helt, avvikelser betraktades som
brister och tillkortakommanden. Kyrkan skulle ha goda
pro portioner där ett samlat huvudgrepp skulle kunna
avläsas. Byggnadens delar skulle samverka, även om de var
tillkomna under olika epoker. 

Tornen var i de flesta fall tillkomna senare än bygg -
naderna i övrigt. De var också de byggnadsdelar som varit
mest utsatta för brand och ras och därmed oftast fått en
mot den övriga kyrkan avvikande utformning. I sam t liga
våra fall var det tornombyggnaden som var det största
yttre arbetet. För tornen i Lund och Skara var en om bygg -
nad tvingande, för de övriga kyrkorna blev det den
viktigaste punkten för att återupprätta både byggnadens
betydelse i omgivningen och dess egna proportioner.
Tumregeln att tornet skulle vara lika högt som kyrkan var
lång var ett sätt att formalisera en mer allmän kunskap om
de nedbrunna höga medeltida spirorna. I samtliga fall hade
tornen omformats med låga huvar under 1700-talet. Höga
torn var till och med förbjudna fram till 1857, då intro -
duktionen av åskledaren kunde reducera risken för brand.
I de projekt där budgeten beskars, i Linköping och Klara,
var det bara tornen som kom till utförande.

Efter tornen var taken den byggnadsdel som oftast hade
utsatts för förändringar. Efter bränder och fuktskador hade
de av ekonomiska och stilmässiga skäl under 1700-talet
gjorts flacka: så hade skett i alla fall utom Kalmar, där inga
ändringar hade gjorts. Nästa alla de förändringar som
Zettervall föreslog gällde förändringar över bygg nadernas
taklist: nya höga torn och nya branta takfall och, som en följd
därav, nya  gavelspetsar. Detta innebar i samtliga fall att
kyrkorna blev högre.

Ny form söktes ur byggnaden själv. I de fall där 1700-talsdelar
måste byggas om, som tornen i Lund och Skara, ansågs det

omöjligt att återuppföra dem igen i 1700-talsdräkt. Istället
undersöktes kyrkornas egna former. Ibland var det praktiskt
att slutföra konstruktionerna på det sätt de en gång varit
tänkta, men även detta krävde inlevelse och fantasi. I
samtliga av Zettervalls nya torn är det lätt att i huvudformen
se förbindelser till kyrkornas helhet och proportion, medan
däremot detaljutformningen var mer nyskapande. Det var
vid torngestaltningen som Zettervall var mest sökande och
gjorde flest ändringar. Vi har sett sex förslag för Lund och sju
för Uppsala innan formen fixerades. Linköpings domkyrka
hade ursprungligen inte haft torn, och dess nya torn fick
därför finna förebilder ur en mer allmän kunskap. Strängnäs
torn hade en gång tillkommit som ett självständigt tillskott
och behandlades också som ett sådant.

Kyrkan skulle visa en konsekvent detaljering. Zettervall band
samman motiv i de nya delarna med förmedlande motiv till
kyrkan i övrigt. I Skara, Uppsala, Klara och Lin köping
adderade han en mängd småtorn, fialer och gavelspetsar för
att binda samman byggnaden i ett tema. Småtorn, pinakler
och fialer gav en markerat ökad yttre detaljering som
samtidigt åskådliggjorde och dramatiserade det konstruk -
tiva systemet. Ett särskilt problem var att de medeltida
kyrkorna hade en medveten förskjutning av  detaljmotivens
täthet, mot koret och mot väster och tornen. Nya torn
behövde alltså utformas med en motivisk förhöjning av de
teman som fanns i kyrkan i övrigt. Zettervall ville öka
detaljeringsnivån, till exempel med spiror med hängtorn
och utkastare. Detta kan ses som ett uttryck för en höjd
omsorgsnivå och en vilja att väva in hela byggnaden i en
enhetlig form, men denna detaljeringsvilja bottnade alltid
i en tolkning av det typiska i den enskilda kyrkans uttryck.
I Skara, som Zettervall tolkar som en kärv byggnad, var han
återhållsam: detaljeringen fokuseras till några få punkter.
Strängnäs tolkar han som fattig, och hans förslag får en
nästan torftig yttre behandling. Uppsala, däremot, ser han
som rikt blommande och förser den med en extremt hög
detaljering därefter. I Lund däremot lägger han stor möda i
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att förenkla det yttre: att återskapa lugnt vilande volymer, att
befria byggnaden från de detaljer som  skymmer huvudidén
just i Lund – att detaljeringen var tätast i väster och öster. 

Förhållandet till förlagor. I några fall, Jönköping och Klara,
vet vi att Zettervall hade  tillgång till avbildningar som
visade kyrkornas äldsta form, men han utformade dem
ändå på ett nytt sätt. För övergången mellan spira och
murkropp har vi sett hur Zettervall utvecklade en egen
repertoar av lösningar som han varierade mellan projekten.
Zettervalls yttre ombyggnader var sällan »bokstavliga«,
även om undantag fanns som i Skara där både triforie -
våningen, södra portiken och tribunerna är att betrakta
som arkeologiska rekonstruktioner. Efter sina arbeten med
korpelarna i Lund skriver han att det nya partiet inte syntes
utan: »står det nu som såsom det vore gjort på samma gång
som kyrkans övriga pelare gjordes«.174 I de flesta fall tar
han dock avstånd från rekonstruktioner. Ibland önskade
han att nytillskotten skulle smälta in som om de varit där
från början, men oftast ville han att det nya skulle synas:
inte som isolerade tillskott, utan förbundna med den
nygestaltade helheten. Det var byggnadens grundstruktur,
dess väsen, som skulle tolkas. Detaljer och tillfälligheter var
en hjälp, men undantagen fick aldrig bli anekdoter som
skymde det långa tidsperspektivet. Och aldrig fick det bli
schablonartat eller »typiskt«. Varje byggnad var unik. De
nya maski nellt tillverkade materialen: teglet i Uppsala och
Klara, sandstenen i Linköping och de gjutna betong -
fönstren visade han upp i all sin preci sion. Det var snarare
det äldre murverket som skulle fogstrykas och komplet -
teras till samtidens nivå av önskad exakthet; ny  tillskotten
förgrovas inte.175 En intressant illustration till Zettervalls
syn på förlagor har vi från Lunds domkyrka där Zettervall
noterar att stenhuggare som varken kan rita eller modellera
»hugger direkt på själva stenen som ska orneras och vet
inte om något annat än just romanska former varuti de
dagligen arbeta och stå således precis på samma stånd -
punkt som de gamla stenhuggare, som först arbetade på

domkyrkan för 800 år sedan«.176 Den livfullhet och rike -
dom som Zettervall eftersträvade, både i ord och i praktisk
handling, uppnådde han genom systematiska och plane -
rade brott mot ord ningen, som den varierade mått sätt -
ningen i Skaras fönster och omkastningen av fönster typerna
i Uppsala. Eller med hjälp av ett tydligt avsteg från sym -
metrin som vapen huset i Skara. Men även i dessa fall är det
inte en formel som han tillämpar, utan de olika metoderna
är uttryck för att det finns inte bara flera parallella system
utan också flera parallella »system toleranser«.

Zettervalls metoder var, som vi sett, eklektiska och pragma -
tiska. Vi har exempel på de flesta möjliga angreppssätt:
tilläggen kan sjunka tillbaka eller träda fram, nya delar kan
göras som påbättringar i äldre tekniker, ibland synligt
ibland osynligt, de kan göras som tydliga nytillskott med ny
teknik och form eller som rekon struktion. Vissa delar fick
stå som de var medan andra korrigerades och bättrades på.
I samtliga fall var metoderna bara verktyg för att uppnå
målet: en modernt fungerande byggnad med en samlad
gestalt, en gestalt som vilar på en inlevelse, tolkning och
värdering av dess egen form.



NOTER: OMBYGGDA STORA KYRKOR

Kristine kyrka kallades också Storkyrkan och senare Östra
stadskyrkan. »Förslag till utvidgning och fulländning af
Storkyrkan i Jönköping, Lund den 18 februari 1874«, nedan
kallad Förslag till utvidgning – finns samlat och tryckt i
Handlingar rörande reparation af Östra Stadskyrkan, 1874;
Kristine församlings arkiv i Landsarkivet i Vadstena. Erik O.
Johanson och Gotthard Johansson: »Kristine kyrka«, Jönköping
och Huskvarna kyrkor, Sveriges kyrkor, 48, 1940. Anders Franzén:
»Kristine kyrkas ›utvidgning och fulländning‹«, Småländska
kulturbilder 1995. Från kyrkans värld, Jönköpings läns museum,
1995. 
Thure Wennberg (1759–1818): arkitekt, konduktör vid
Överintendentsämbetet under Adelcrantz’ tid. Har bland annat
ritat kyrkan i Vänersborg 1781 och rådhuset i Karlskrona 1789.
Mycket flitig skribent.
Hans Fleming (–1623): arkitekt och fästningsbyggare, 1590
inkallad av Johan III från Nederländerna för slottsbygget i
Vadstena. Byggmästare vid bland annat Älvsborgs och Gullbergs
fästningar i Göteborg. Utförde ritningar och ansvarade för
byggnadet av Jönköpings stad och slott.
Erik Dahlbergh: Svecia antiqua et hodierna, 1694.
C. G. Brunius: Konstanteckningar under en resa 1849 från Lund
om Linköping och Strengnäs och åter om Uppsala, Stockholm och
Vexiö, 1851, s. 29.
Handlingar rörande reparation af Östra Stadskyrkan, innehåller
utdrag ur protokoll, betänkande samt Zettervalls beskrivning av
sitt förslag: »Förslag till utvidgning och fulländning af Storkyrkan
i Jönköping«. Hela handlingen, som har en löpande paginering,
refereras nedan till som Handlingar med angivande av avsnitt. 
Brev till Zettervall från C. E. V. Nordström 1873; KB.
Ritningar, original 8 blad: I nedre plan, II plan av
klerestorievåningen, III västfasad (laverad), IV norrfasad, V
östfasad, VI genomskärning mot söder, VII genomskärning mot
öster och väster, VIII genomskärning av tornet mot öster;
Kristine församlings arkiv i Landsarkivet i Vadstena. Alla
ritningar är vackert inbundna i en foliant (65 x 100 cm).
Handlingar, s. 12, Zettervall.
Handlingar, s. 12, Zettervall.
Handlingar, s. 11, Zettervall.
Handlingar, s. 15, Kyrkorådets protokoll.
Under 1880-talet byggdes en ny kyrka för stadens västra del,
Sofiakyrkan, efter ritning av Gustaf Dahl. Kristine kyrka

restaurerades 1920 då östfönstret sattes igen, tornet reparerades
och inredningen ändrades.
Litteraturen är omfattande och tolkningarna av
byggnadshistorien är i sina huvuddrag samstämmiga.
Huvudverket är Christian Lovén, Herman Bengtsson och Markus
Dahlberg: Uppsala domkyrka. 3, Byggnadsbeskrivning,
byggnadshistoria, domkyrkans konsthistoriska ställning, 2010 samt
Herman Bengtsson och Pia Bengtsson Melin: Uppsala domkyrka.
7, Helgo Zettervalls restaurering 1885–93 och tiden fram till 1934,
2015. Länge var den främsta sammanfattande källan Gerda
Boethius och Axel Romdahl: Uppsala domkyrka 1258–1435,
1935. Till de två verkens uppfattning om kyrkans franska
släktskaper ansluter Erik Lundberg: Byggnadskonsten i Sverige
1000–1400, 1940 och Göran Lindahl: Uppsala domkyrka,
Kyrkorna i Uppsala, 1992, medan Folke Nordström: Studier i
Uppsala domkyrkas äldsta byggnadshistoria från grundläggningen
fram till 1300-talets första årtionden, Diss., 1952, och Rudolf
Zeitler: »Frågor rörande Uppsala domkyrkas äldsta byggnads -
historia«, Konsthistorisk tidskrift, 3, 1990, har avvikande
uppfattning om förebilderna och betonar närheten till de
engelska respektive westfaliska katedralerna. 
Fredric Emanuel Werner och Johan Henrik Schröder: Upsala
domkyrka med dess märkvärdigheter tecknade och beskrifne af
Fredr. Werner och Joh. Henr. Schröder, 1826. Hawermans
uppmätningsritningar, 1850-talet; ÖIÄA i RA. Erik Gustav
Schram: Upsala domkyrka och dess återställande efter branden
1702, Diss., 1857. Domkyrkan, men främst dess konstskatter,
hade beskrivits tidigare i Johannes Schefferus: Upsalia, 1666 och
Johan Peringsköld: Monumenta Ullerakerensia cum Upsalia Nova
illustrata, 1719.
Zettervalls restaurering av Uppsala domkyrka är, till skillnad från
Lunds, väl beskriven. Noggranna rapporter skrevs under
ombyggnadstiden av arbetschefen Emil Langlet; de finns
sammanfattade i Emil Victor Langlet: »Om restaureringsarbetena
vid Uppsala domkyrka«, Teknisk tidskrift, 1894. Nils Johan
Söderberg: Uppsala domkyrkas restaurering 1885–1893, 2 vol.,
1923–1924, är djupgående och rikt illustrerad. Edvard V.
Söderberg har behandlat materialfrågan i Cement och natursten
såsom byggnadsmaterial i Uppsala domkyrka, 1938. Anders
Åman behandlar restaureringen i Helgo Zettervalls
domkyrkorestaureringar, Diss., 1963, 2015, s. 71–98.
Hawermans och Grundströms uppmätningsritningar; ÖIÄA i RA.
Carl Rupert Nyblom (1832–1907): professor i estetik, litteratur-
och konsthistoria vid Uppsala universitet; ledamot av Svenska
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Akademien. Flitigt verksam som lyriker, litteraturkritiker,
konstkritiker, reseskildrare, biograf och översättare. Engagerad i
byggnadsfrågor och var medlem av byggnadskommittéerna för
både Uppsala domkyrka och Uppsala universitetshus. Bland hans
skrifter om konst och arkitektur märks: Om den antika konsten
och dess pånyttfödelse, 1864; Om innehåll och form i konsten, 1866;
Italiens konstskatter. Efterbildningar af Italiens mest framstående
konstverk, 1875–1879; Johan Tobias Sergel. Sveriges största
konstnärssnille, 1877 samt F. W. Scholander, 1898. 
Brev från Zettervall till Nyblom 1 mars 1874. Citerat efter Anders
Åman: Helgo Zettervalls domkyrkorestaureringar, Diss., 1963,
2015, s. 84.
Brev till Zettervall från Nyblom 13 mars 1874. Citerat efter
Anders Åman: Helgo Zettervalls domkyrkorestaureringar, Diss.,
1963, 2015, s. 86.
Brev från Zettervall till Nyblom 3 mars 1874. Citerat efter Anders
Åman: Helgo Zettervalls domkyrkorestaureringar, Diss., 1963,
2015, s. 82.
Ritningar, 13 blad original 1874 (100 x 200 cm): I situationsplan,
II nedre plan, III övre plan, IV västra fasaden (laverad), V södra
fasaden (laverad), VI norra och östra fasaden, VII genomskärning,
VIII genomskärningar, IX genomskärningar, X detaljer mittorn
(skala 1:25), XI detaljer västra rosetten, XII detaljer fialer, XIII
detaljer fialer; Uppsala domkyrkoarkiv i Landsarkivet i Uppsala.
Till ritningarna bifogades »Beskrivning och kostnadsförslag«;
Uppsala domkyrkoarkiv i Landsarkivet i Uppsala. Beskrivningen
nyligen publicerad som »Bilaga 1« i Herman Bengtsson och Pia
Bengtsson Melin: Uppsala domkyrka. VII. Helgo Zettervalls
restaurering 1885–93 och tiden fram till 1934, 2015, s. 329–335.
Graverat av Truls Arvidsson 1699, återgivet i Johan Peringskiöld:
Monumenta Ullerakerensia cum Upsalia Nova illustrata, 1719.
Förr och nu. Illustrerad läsning för hemmet, 1875, s. 103.
Tidskrift för bildande konst och konstindustri, 27 juli 1875,
innehåller fem nygjorda graverade planscher.
Scholanders yttrande 16 juli 1875, återgivet i sin helhet i N. J.
Söderberg: Uppsala domkyrkas restaurering 1885–1893, 1923, s. 12.
Något om mig sjelf, s. 127.
Ritningar, 2 blad 1876: I södra fasaden, II västra fasaden; Uppsala
domkyrkoarkiv i Landsarkivet i Uppsala.
Zettervalls yttrande 11 februari 1876, citerat efter N. J. Söderberg:
Uppsala domkyrkas restaurering 1885–1893, 1923, s, 27.
Överintendentsämbetets av Scholander författade yttrande 24 juli
1876: »de första original ritningarna, vilka blivit sedda där, av
arkitekter, år 1846«. 
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Domkapitlets yttrande 1 september 1877.
Uppsala domkyrkoarkiv i Landsarkivet i Uppsala. Ritningen är
signerad i Paris. 
Domkapitlets utlåtande 16 december 1880, Zettervalls ingående
skrifter daterade 27 november och 6 december 1880, citerat efter
N. J. Söderberg: Uppsala domkyrkas restaurering 1885–1893, 1923,
s. 47.
Ritningar, 2 blad 1880: södra fasaden, västra fasaden; Uppsala
domkyrkoarkiv i Landsarkivet i Uppsala.
Domkapitlets utlåtande 16 december 1880, Zettervalls ingående
skrifter daterade 27 november och 6 december 1880, citerat efter
N. J. Söderberg: Uppsala domkyrkas restaurering 1885–1893, 1923,
s. 51.
Något om mig sjelf, s. 145.
Brev från Zettervall till Gellerstedt 29 augusti 1882; KB. 
Uppsala universitetsbibliotek.
Ritningar, 5 blad 1883: plan, västfasad, sydfasad,
tvärgenomskärningar, längdgenomskärning; Uppsala
domkyrkoarkiv i Landsarkivet i Uppsala.
Ritningar, 7 blad 1884; Uppsala domkyrkoarkiv i Landsarkivet i
Uppsala. 
Med fem rösters övervikt. Till mångas förvåning röstade även
Skånes riksdagsmän för. Ärkebiskopen hade agerat i saken. Se
vidare kapitel 22.
Ritning, 1 blad 1887: västfasad; Uppsala domkyrkoarkiv i
Landsarkivet i Uppsala.
Brev till Zettervall från Karl Gustaf Hammarskjöld; KB. Karl
Gustaf Hammarskjöld (1838–1898): ecklesiastikminister
1880–1888.
Det överklistrade bladet har fallit bort i arkiveringen, därför är
det avbildade förslaget skenbart gillat av konungen.
Brev från Zettervall till domkapitlet 8 september 1885, citerat
efter N. J. Söderberg: Uppsala domkyrkas restaurering 1885–1893,
1923, s. 71.
Sysslorna fördelades olika från projekt till projekt; det var inte
skilda karriärer.
C. A. Kihlberg hade bland annat varit Zettervalls kontrollant vid
bygget av Kirurgiska lasarettet i Lund 1868. Inför risken att bli
skadeståndsskyldig då byggfel uppdagades hade han emigrerat
till Argentina, där han kom att ansvara för många stora offentliga
byggen. När han återvände till Sverige öppnade han praktik i
Uppsala och var där bl.a. klanderfritt ansvarig arkitekt vid
uppförandet av universitetshuset samt ritade många offentliga
byggnader. 
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Om Emil Langlet, se kapitel 2.
Till sin hjälp hade han bl.a. arbetsförmannen Felldin.
Ritningar, 796 blad arbetsritningar; Uppsala domkyrkoarkiv i
Landsarkivet i Uppsala. Vilket i princip lyckades med undantag
av ett halvår 1890 och ett halvår 1893. 
Emil Victor Langlet: »Om restaureringsarbetena vid Uppsala
domkyrka«, Teknisk tidskrift, 1894, s. 54. Nils Johan Söderberg:
Uppsala domkyrkas restaurering 1885–1893, 2 vol., 1923–1924. Se
även Edvard V. Söderberg: Cement och natursten såsom
byggnadsmaterial i Uppsala domkyrka, 1938. 
Axel Rosenlunds tegelbruk i Heby brann 1919. Handlingarna
finns vid Föreningen Stockholms företagsminnen för Olsson och
Rosenlundsföretagen. Kenth Hansson och Thomas Nilsson,
Heby, tackas för upplysningarna.
Brev från Zettervall till Langlet 23 juli 1887; Uppsala domkyrko -
arkiv i Landsarkivet i Uppsala, citerat efter N. J. Söderberg:
Uppsala domkyrkas restaurering 1885–1893, 1923, s. 23. 
I en analys av pelardeformationerna i Tidskriften Byggmästaren 6,
1976, menar Sven-Erik Bjerking att Zettervalls och Langlets
strävsystem var fel ansatt och förorsakat deformationer.
Citerat efter N. J. Söderberg: Uppsala domkyrkas restaurering
1885–1893, 1923, s. 109.
Agi Lindegren (1858–1927): arkitekt och konstnär, har bland
annat ritat Mariakyrkan i Västerås, 1898; Biologiska museet,
1893, och Gustav Vasa kyrka, 1906, båda i Stockholm;
slottsarkitekt Drottningholm 1894. Britt-Inger Johansson: I tidens
stil. Arkitekten Agi Lindegrens liv och verk 1858–1927, 1997.
Efter ett första kostnadsförslag på 60 000 kr önskade kommittén
förenklingar för att klara sin budget som var satt till 40 000.
Edvard August Bergh (1853–1915): dekorationsmålare. 
Caleb Althin (1859–1924): konstnär. J. A. G. (Acke) Andersson
(1866–1919): konstnär. Olle Hjortzberg (1872–1959): konstnär. 
Under kalkfärgen i Skyttes minnesvård fann man rester av äldre
måleri; där kan det ännu ses.
Nyblom nämner Risinge, Älvkarleby och Floda kyrkor. Carl
Rupert Nyblom: »Upsala domkyrka«, Ord och bild, 1893. s. 355.
Altaret var först tänkt för Nordiska museet men kom senare till
Gustav Vasa kyrka i Stockholm.
Carl Rupert Nyblom: »Upsala domkyrka«, Ord och bild, 1893.
Theodor Lundberg (1852–1926): skulptör, lärare vid Konst -
akademien, fick sitt genombrott med »Fosterbröderna« 1888.
Föreställande Moses, Aron, David och Elias. Nu i förråd.
Föreställande Skapelsen, Syndafallet och Fördrivandet ur paradiset. 
Föreställande Abraham och löftets ängel, Abraham och Isak samt

Isak offras.
N. J. Söderberg påpekade i sin historik skriven tjugofem år efter
invigningen att också Göteborgsfönstren tappat sina färger. 
Likafullt uppstod snabbt den myt som menade att det mesta av
de nya stenarbetena var utförda av betong. Edvard Söderberg:
Cement och natursten såsom byggnadsmaterial i Uppsala
domkyrka, 1938, behandlar myten och de faktiska förhållandena.
Se N. J. Söderberg: Uppsala domkyrkas restaurering 1885–1893,
1923. Zettervall hade också låtit bildhuggaren C. J. Dyfverman
göra modeller till dessa 39 skulpturer. Carl Johan Dyfverman
(1844–1892): bildhuggare; utförde många skulpturala arbeten till
husfasader i Stockholm och Sundsvall, för Zettervalls byggnader
gjorde han bronsportarna till Lunds domkyrka, skulpturer för
Bolinderska huset, samt träfigurer för Allhegonakyrkan i Lund
och Matteuskyrkan i Norrköping. Aron Jerndahl (1858–1936):
målare och skulptör; reliefen i koret, »Sankt Eriks skrin överföres
från Gamla Uppsala«, var det första arbete han utförde efter
studietiden i Köpenhamn. 
N. J. Söderberg skrev 1923 att efter trettiofem år hade inga skador
visat sig i denna del, och att de snömassor Langlet var orolig för
inte hade uppträtt: vattnet rinner i sina rännor och stannar där.
Han sammanfattade: kanske hade Zettervalls första öppna
balustrad fungerat; den hade definitivt varit prydligare. 
C. R. Nyblom redogjorde för restaureringen i Ord och Bild, 1893.
Grundströms förslag, som han kallar det historiska, skulle ha
bevarat den »baltiska« formen, inklusive de klumpiga
strävpelarna, med konsekvensen att tornen skulle sett stympade
ut. Zettervalls förslag, som han kallar det »stilistiska«, hade sin
styrka i de välproportionerade delarna. Att använda betong var
fel, men, skriver han, den kan ju stegvis bytas ut, när råd
kommer. I den yttre formgivningen var han mest imponerad av
de nya delarna, takens höjning och »särskildt murtornens smärta
gestalter och organiskt uppväxande form«. Han menade vidare
att den zettervallska stilistiska principen faktiskt givit ett
historiskt sannare monument »i det den mera liknar vad Upsala
var under det tidevarv, då Karl X Gustaf kröntes i domkyrkan
inför de europeiska stormakternas sändebud – det stoltaste
historiska ögonblick, den gamla katedralen bevittnat«. Ganska
snart fick murverket saltutfällningar vilket möjligen berodde på
de täta fogarna. Skador på fasaden började uppträda efter trettio
år. På 1920-talet förenklades fasaderna och 1700-talets sträv -
system återuppbyggdes delvis, efter ritningar av Ragnar Östberg.
Efter långa diskussioner genomfördes under 1960-talet en
genomgripande ombyggnad som ledde till att Zettervalls volym -
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utformning bevarades, men med så kraftiga förenklingar och
plåtinklädnader att de ursprungliga intentionerna nu inte går att
avläsa.
Uppsala domkyrkas interiör är i det närmaste intakt idag,
måleriet är skickligt restaurerat 1971–1976. De enda större
förändringarna är utbyte av altare och borttagning av vindfången. 
Carl Rupert Nyblom: »Upsala domkyrka«, Ord och bild, 1893, s.
350.
Carl Rupert Nyblom: »Upsala domkyrka«, Ord och bild, 1893, s.
354.
Agi Lindegren hade tagit detta mönster ur den allmänna gotiska
formskatten, men senare upptäcktes att sådant måleri funnits även
i Uppsala domkyrka.
Södra tvärskeppet: Moses, Aron, Josua, Job, Samuel, David,
Salomo och Elias. Norra tvärskeppet: Esaias, Jeremia, Hesekiel,
Daniel, Jona, Zacharias och Johannes Döparen. Närmast
mittskeppet fanns bilder av svenska kungar: Gustav Vasa, Gustav
II Adolf, Olof Skötkonung och Erik den helige.
Himmelen och jordens skapelse, Människans skapelse,
Syndafallet, Abels offer, Isak offras, Kopparormen i öknen,
Mikaels strid med draken samt Fridsängeln.
Bebådelsen, Jesu födelse, Jesus frambäres i templet, Getsemane,
Uppståndelsen och Emmaus. 
På norra väggen, under rosettfönstret, har Caleb Althin målat
sviten »Ansgar predikar för Björn på Håga«. På södra tvärhusets
västra och östra väggar har Agi Lindegren målat Estienne de
Bonneuil respektive Ambjörn Sparre. På koromgångens
gavelväggar hittades mot norr under vitkalkningen en Kristusbild
som varsamt återställdes: det är kyrkans enda bevarade
ursprungliga figurbild. På motsvarande södra sida har Acke
Andersson målat Maria med Jesusbarnet.
Nyblom skriver i Ord och Bild 1893, s. 357, att detta
dekorationsmåleri ådrog sig benämningen »pigkammarmönster«
och fortsätter: »Benämningen är mer träffande än välvillig; men
de, som använt den, hava icke betänkt, att dessa mönster först
användes i kyrkan, sedan i borgens salar, sist i tjänstefolkets och
de fattiges bostäder, men de äro icke sämre för det. De har gått
samma väg som folkvisorna, från högre kretsar till lägre, och de
borde även ha kunnat påräkna samma överseende som visorna.
Då vi här i landet ännu icke äro vana vid en sådan hänsyn, hava
de enfaldigaste av dessa väggschabloner blivit vederbörligen
bortkrånglade med nya tillsatser, som listigt dolt det ursprungliga
schemat, men – det finns där i alla fall.« 
Något om mig sjelf, s. 175.

Inbjudningsskrifter till de högtidligheter hvarmed trehundra -
årsminnet af Upsala möte kommer att firas i Upsala den 5–7
september 1893, 1893. Tryckt även i Carl Rupert Nyblom: »Upsala
domkyrka«, Ord och bild, 1893, s. 381. Bortsett från förväntad
kritik av användningen av »cement« och att Zettervalls namn
konsekvent är felstavat, innehåller festskriften också 
beskrivningen av Zettervalls arkitektur som ojämn, där goda
saker står vid sidan av »ganska fadda och meningslösa partier«.
C. G. Brunius: Konstanteckningar under en resa 1849 från Lund om
Linköping och Strengnäs och åter om Uppsala, Stockholm och Vexiö,
1851, s. 145, Axel Romdahl: Linköpings domkyrka 1232–1498,
1932. Linköpings domkyrka, 3 delar, Sveriges kyrkor, red. Bengt
Cnattingius, 1986 och 1987, beskriver detaljerat medeltiden, men
senare skeden endast översiktligt. Anders Åman: Helgo
Zettervalls domkyrkorestaureringar, Diss., 1963, 2015, s. 99–118.
Ritningar, A. J. Nyströms ritningar för stenarbeten 26 blad; Helgo
Zettervall: Skissbok 1; HZA i ArkDes. 
C. G. Brunius: Konstanteckningar under en resa 1849 från Lund om
Linköping och Strengnäs och åter om Uppsala, Stockholm och Vexiö,
1851, s. 188–191.
Ritning, Scholander 1 blad skiss 1869: västfasad; Östergötlands
museum. 
C. G. Brunius: Konstanteckningar under en resa 1849 från Lund om
Linköping och Strengnäs och åter om Uppsala, Stockholm och Vexiö,
1851. Peter August Gödecke: Anteckningar om Linköpings domkyrka
och hennes ställning till de stilriktningar, som uppenbarat sig i den
nordiska medeltidsarkitekturen, Diss., 1872.
Brev till Zettervall från Bring 29 juli och 9 september 1874; KB.
Brev från Zettervall till Bring 11 december 1874; Lunds
universitetsbibliotek.
Ritningar, 2 blad original 1874: västfasad/sidofasad/del av plan,
östfasad/norrfasad/del av sektion; Landsarkivet i Lund och Lunds
domkyrkoarkiv. Kopior från 1888 finns i RA. Laverat perspektiv
1885. 
Förslag till den yttre restaureringens fulländning å Linköpings
domkyrka, 14 december 1874; Linköpings domkyrkoarkiv.
Något om mig sjelf, s. 127.
Något om mig sjelf, s. 123.
Tidskriften Förr och nu, oktober 1875, artikel signerad E. St. D.
illustrerad med ett perspektiv.
Embetsmemorial 25 december 1875; ÖIÄA i RA. 
Något om mig sjelf, s. 127.
Zettervalls Hufvudconto tar upp: Detaljritningar för tornet 1877
och 1878. Detaljer, »portal, rosettfönster mm mm« 1880. Diverse
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Fredrik Lilljekvists förslag. Det yttre renoverades och i det inre
fångades några av Zettervalls idéer; västläktaren togs bort, orgeln
flyttades till koret och det stora nederländska altarskåpet ställdes
upp på högaltaret i en ny omfattning ritad av Lilljekvist. En
ytterligare inre restaurering genomfördes med start 1954 efter
förslag av arkitekten Ragnar Hjorth. En yttre reparation
genomfördes 1969. Omfattande arbeten, med främst inven -
tarierna, var klara 1986; det senare arbetet leddes av arkitekt Ove
Hidemark.
Hans Hildebrand: Skara domkyrka. Minnesskrift till den
restaurerade domkyrkans invigning 1894, 1894. En kortare version
trycktes i Ord och Bild 1894. Restaureringen beskrivs också i två
artiklar i Ny illustrerad tidning 1891 och 1894. Hildebrands
avsnitt om restaureringen grundar sig på en opublicerad uppsats
av Sven Dahlgren. Den mest heltäckande byggnadsmonografien
är Axel Romdahl och Sven Dahlgren: Skara domkyrkas
byggnadshistoria, 1928. Anders Åman: Helgo Zettervalls
domkyrkorestaureringar, Diss., 1963, 2015, s. 133–161. Någon
inträngande beskrivning av de senaste rönen om kyrkans historia
finns inte annat än i kortare kyrkovägledningar, som Ragnar
Sigsjö: Skara domkyrka. Kort historik och vägledning, 1986.
Dansk plundring 1511, eldsvåda 1545, ny eldsvåda 1566 (som
brände av det just pålagda skyddstaket), provisoriskt tak 1580, ny
eldsvåda 1719.
Den storslagna altartavlan, tillverkad av Hans Swant i Göteborg,
var uppställd 1663–1791 samt efter 1948.
Se kapitel 15 om Skara läroverk.
Skiss, 3 blad: I plan/sektioner, II västfasad/östfasad, III norra
fasaden; Landsarkivet i Göteborg.
Ritningar, 2 (av 7) blad original 1878: II västfasad (laverad), IV
östra fasaden; Skara domkyrko arkiv. Ritningar, 5 (av 7) blad
original 1878: I plan, III norra fasaden, V längdgenomskärning,
VI genomskärning av tvärhus och torn, VII tvärgenomskär -
ningar; Landsarkivet i Göteborg. Ritningar, 7 blad kopior: I plan,
II västfasad, III norra fasaden, IV östra fasaden, V längdgenom -
skärning, VI genomskärning av tvärhus och torn, VII tvärgenom -
skärningar; ÖIÄA i RA.
Ur beskrivning till restaureringen av Skara domkyrka. Koncept; KB.
Ur beskrivning till restaureringen av Skara domkyrka. Koncept; KB.
PM angående Skara domkyrkas restaurering 26 juli 1878; ÖIÄA i
RA. Ritningarna gillades 6 november 1885. 
Anders Fredrik Sondén: Skara domkyrka förr och nu, 1880.
Svenska fornminnesföreningens tidskrift, 5, 1882–1884.
Lars Emanuel Peterson (1844–1924): byggmästare från

detaljer 1885. Arvodet för förslagsritningarna var 1 150 kr, för
detaljritningar och rådgivning totalt 3 352,50 kr. 
Zettervalls senare byggda höga spiror, för Uppsala och Klara,
kom att bli stålkonstruktioner.
Exempelvis Christoffer Eichhorn: Linköpings domkyrkas
byggnadshistoria, Svenska fornminnesföreningens årsskrift, 7,
1888–1890. 
Vid arkitekt Kurt von Schmalensees restaurering 1965–1969
ersattes det gamla flacka skiffertaket med ett säteritak av koppar
och dubbeltornen vid koret byggdes, allt enligt de zettervallska
proportionerna. Tornspiran kläddes in i ett yttre skal som var
vridet så att spirans kanter svarade mot tornkroppens sidor. Den
nya spiran är bredare och står mer oförmedlat mot de murade
delarna: det är fortfarande Sveriges högsta träkonstruktion. I
senare tid har sidoskeppens direktkontakt med västfasaden
avbrutits av glaspartier.
Strängnäs domkyrka är väl beskriven. C. G. Brunius:
Konstanteckningar under en resa 1849 från Lund om Linköping
och Strengnäs och åter om Uppsala, Stockholm och Vexiö, 1851,
279. Anders Åman: Helgo Zettervalls domkyrkorestaureringar,
Diss., 1963, 2015, s. 119–131. Strängnäs domkyrka, 5 vol.,
Sveriges kyrkor, 1964–1982. Erik Bohrn: Strängnäs domkyrka.
Nyare tidens byggnadshistoria samt beskrivning av kyrkogården
och begravningsplatsen, Sveriges kyrkor, 1968. »Strängnäs
domkyrka«, Svenska fornminnesföreningens tidskrift, 3:
1876–1878, 5: 1882–1884, 7; 1888–1890. En sammanfattande
beskrivning, som också utmärkt beskriver kyrkorummets
historiska användning, finns i Bengt Ingmar Kilström: Strängnäs
domkyrka genom seklen, 1991. 
Vi kan se paralleller till Västerås domkyrka och Mariakyrkan i
Sigtuna. 
Domkyrkans yttre är mycket lite förändrat idag.
Som vi känner från t.ex. Västerås och Åbo. 
Ritningar, 6 (av 9) blad original: II västfasad (laverad), III
norrfasad, IV östfasad, V sydfasad, VII tvärsektioner, IX
spira/fönster/port/bänkar, laverat perspektiv; Strängnäs
domkyrkoarkiv.
Altarskåpet stod i ett av sidokapellen.
Restaureringsförslagets beskrivning; Strängnäs domkyrkoarkiv.
Här citerat ur Erik Bohrn: Strängnäs domkyrka. Nyare tidens
byggnadshistoria samt beskrivning av kyrkogården och
begravningsplatsen, Sveriges kyrkor, 1968, s. 433.
Embetsmemorial 2 december 1875; ÖIÄA i RA. 
En restaurering genomfördes efter nya principer 1907–1910 efter
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Mösseberg; efter det goda resultatet i Skara kom han att åta sig
många restaureringsarbeten, bl.a. Husaby kyrka, Vadstena
klosterkyrka och slott samt Kina slott på Drottningholm. Om
Peterson finns att läsa i Lars–Erik Linnarsson: Utsikt mot ett torn.
Om det nygamla utsiktstornet på Mösseberg, Falbygdens museum,
1994.
Totalt 243 brev 1886–1893 mellan Zettervall och Peterson finns
bevarade; Landsarkivet i Göteborg.
Materialet har legat till grund för senare restaurerings -
beskrivningar, särskilt det material som kommitténs sekreterare
Sven Dahlgren sammanställt. I Hans Hildebrand: Skara domkyrka.
Minnesskrift till den restaurerade domkyrkans invigning 1894, 1894,
nämner Hildebrand Dahlgren som källa till kapitlet »Den senaste
restaurationen«. I eget namn har Dahlgren, som nämnts ovan,
skrivit avsnitten om den nyare tiden i Axel Romdahl och Sven
Dahlgren: Skara domkyrkas byggnadshistoria, 1928. 
Brev från Zettervall till Peterson 27 mars 1887; Landsarkivet i
Göteborg. 
Innehållet återgivet i Axel Romdahl och Sven Dahlgren: Skara
domkyrkas byggnadshistoria, 1928, s. 155.
Ritningar, 5 (av 6) blad original 1888: I västfasad, II norra
fasaden, III östra fasaden med plan, IV längdsektion, V tvär -
genom skärningar; Landsarkivet i Göteborg. Ritningar, 1 (av 6)
blad original 1888: VI detaljsnitt av triforiet; Skara
domkyrkoarkiv. Ritningar, 6 blad kopior: I västfasad, II norra
fasaden, III östra fasaden med plan, IV längdsektion, V
tvärgenomskärningar, VI detaljsnitt av triforiet; gillade 22
februari 1889; RA. Detaljritningar, 3 blad på väv: porthuset;
Landsarkivet i Göteborg.
Ur skrivelsen till byggnadskommittén som den citeras i Axel
Romdahl och Sven Dahlgren: Skara domkyrkas byggnadshistoria,
1928. s. 154.
Brev från Zettervall till Peterson 19 november 1890; Landsarkivet
i Göteborg.
16 av de 35 är namngivna, Västergötlands museum.
Brev från Zettervall till Peterson 22 februari 1892; Landsarkivet i
Göteborg.
Hans Hildebrand: Skara domkyrka. Minnesskrift till den
restaurerade domkyrkans invigning 1894, 1894, s. 98.
Allt glas levererades av Neumann & Vogel i Stockholm. 
Ljusarmarna apterades för elektricitet år 1900.
Predikanterna Athanasius, Johannes Chrysostomus, Ambosius,
Augustinus, Ansgar, Sigfrid, Luther och Olaus Petri.
Altaret tillverkades av Jönköpings mekaniska snickeribolag, de

båda övriga föremålen av snickarna Stenström och Brandström i
Skara. 
Vid kyrkans renovering 1979–1985 lagades yttre skador och det
täta cementfogbruket byttes mot kalkbruk. Då sakristian flyttades
till öster 1947–1949 togs två nya fönster upp på östfasaden; de
sattes igen vid restaureringen 1998–2000.
Efter en brand 1947 restaurerades domkyrkan 1947–1949 under
ledning av arkitekt Ivar Tengbom. Skadade takstolar ersattes och
skiffertaket byttes mot koppar. Interiört förkortades koret genom
byggandet av en ny östvägg bakom vilken sakristia och
utställningsrum anordnades. Altare, predikstol och orgelfasad
från Zettervalls restaurering avlägsnades och placerades i norra
tornet. Det gamla stora barockaltaret återmonterades och
karaktären av öppet katedralkor försvann. Predikstol och
orgelfasad ersattes med nytillverkade. Det viktigaste resultatet av
ombyggnaden var upptäckten av kryptan till kyrkans romanska
föregångare som påträffades under korsmitten; den hade gått
1800-talsundersökningarna förbi. Det av Tengbom restaurerade
kyrkorummet, och relationen till det zettervallska, har skickligt
analyserats av Kerstin Linder i en artikel i Byggmästaren A,
nummer 6, 1958. Från 1945 till 1976 har korfönstren successivt
bytts till mörkt hållna, vilket helt ändrat kyrkans ljusförhållanden.
Vid renoveringen 1979–1985 monterades dragstag tvärs långhuset.
Vid restaureringen 1998–2000, arkitekt Jan Lisinski, flyttades
altaruppsatsen åter bakåt och koret inreddes med slutna korstolar.
Anders Åman: Helgo Zettervalls domkyrkorestaureringar, Diss.,
1963, 2015, s. 163–179. Ingrid Rosell: Kalmar domkyrka, Sveriges
kyrkor 209, 1989. Sten Karling: Kalmar domkyrka och Nikodemus
Tessin d.ä., Växjö stiftshistoriska sällskap, 5, 1984. Kerstin Barup
och Mats Edström: Kalmar domkyrka i nytt ljus. Restaureringen
2005–2011, 2011. Kalmar var ett stift, och kyrkan domkyrka, till
1915 då Kalmar uppgick i Växjö stift.
Ritningar, 1 blad skiss: fasad; HZA i ArkDes. Ritningar, original
1889; Kalmar domkyrkas arkiv.
Brev från Zettervall till domkapitlet i Kalmar; Kalmar domkyrkas
arkiv.
Kalmar domkyrkas arkiv.
Arkitekt Fredrik Wilhelm Scholander.
Marmorkirkens kupol byggdes 1875–1894. 
Utöver Folke Zettervall 1891 även Hagström och Ekman 1903,
Agi Lindegren 1903, Clason 1907, Östberg 1937 och Kjellin 1946.
Nils Staf: S. Klara kyrka, 2 vol., Sveriges kyrkor, 1927; behandlar
kyrkans äldre historia. Utöver »Klara kyrka«, Ny illustrerad
tidning, 1882 finns mycket litet publicerat.
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Tankarna levde dock vidare, och nya förslag gjordes som
omarbetningar av Zettervalls förslag eller efter nya principer av
andra arkitekter. 
Uppgiften för Lund avser kostnaderna till 1878. 
Något om mig sjelf, s. 149.
Det är inte belagt att exteriör natursten på medeltiden  lämnades
oskyddad.
I Allmänna anvisningar rörande kyrkobyggnader. På nådig
befallning sammanfattade av Kongl. Öfverintendents-Embetet,
som Zettervall sammanställde 1887, använde han parallellt
begreppen »cement«, »cement-granit-betong« och »betong«. I
Gustaf Lindgren: Svenska kyrkor. 53 ill. under medverkan af John
Kindborg, 1895, användes genomgående begreppet »beton« i vår
nuvarande mening.
Portland är ett fantasinamn efter ett stenbrott i Dorset i England,
känt för sin vackra kalksten.
Först vid sekelskiftet 1900 undersöktes möjligheten att förena
betongens stora förmåga att ta upp tryckkrafter med järnets
möjligheter att ta upp dragkrafter i en enda samverkande
konstruktion – den armerade betongen.
Ett misstag som fortsatte in på 1950-talet.
En uppgift för restaureringarna av dessa kyrkor under 1960-talet
och framgent var att ersätta detta cementbruk med ett
eftergivligare kalkbruk. 
Definitionen ändrades under 1900-talets början till dagens
språkbruk, där järn är råmaterialet och stål den bearbetade
produkten.
Yttrat vid restaureringskommitténs sammanträde 12 januari
1888. Refererat i Nils Johan Söderberg: Uppsala domkyrkas
restaurering 1885–1893, 2 vol., 1923–1924. s. 124.
Lund och Skara har en nästan intakt exteriör men förändrade
interiörer – i Lund starkt förändrad. I Uppsala är det tvärtom,
interiören är nästan intakt men exteriören mycket förändrad.
Klara kyrkas torn är intakt medan Linköpings är ändrat.
Interiörens huvudnummer i Lund, absidmålningen, blev inte klar
under Zettervalls tid, inte heller måleriet i principalbågfälten. 
I Uppsala hade Zettervall helst sett en ny predikstol istället för
den barocka som återinstallerades av kostnadsskäl. I Skara
utfördes inget dekormåleri, vilket Zettervall heller inte önskade.
Brev från Zettervall till Peterson 27 mars 1887; Landsarkivet i
Göteborg. 
Helgo Zettervall: Lunds domkyrkas Byggnadsjournal; Lunds
domkyrkoarkiv. 
Undantag fanns dock: i Lund lät Zettervall oskolade stenhuggare

Kyrkoherde i Klara var 1866–1883 Thor Frithiof Grafström
(1827–1883).
Tyska kyrkans torn brann ner 1878. Julius Raschdorff lämnade
1880 det förslag till nytt torn som byggdes 1881–1886. Julius Carl
Raschdorff (1823–1914): tysk arkitekt, sedan 1878 professor vid
Tekniska högskolan i Charlottenburg; efter hans förslag 1888
kom den stora domen i Berlin att byggas 1894–1905.
Ritningar, 4 blad uppmätningar 1880; Klara kyrkas handlingar,
Byggnaden; Klara kyrkas arkiv i Stockholms domkyrko -
församlings arkiv. 
Ritningar, 3 blad 1881: plan alternativ I, plan alternativ II, plan
alternativ III; HZA i ArkDes. Ritning, 1 blad skiss (tusch på väv)
1881: fasad mot söder och väster; Klara kyrkas arkiv i Stockholms
domkyrkoförsamlings arkiv. Ritning, 1 blad skiss (tusch på väv)
1881: fasad mot söder och väster; gillad 18 augusti 1882; RA.
Svea. Svenska familj-journalen. Illustrerad veckotidning, 1886, s.
238. Bilden tecknades av arkitekten O. A. Mankell, som också var
den som ritat Överintendentsämbetets kopieritning. 
Brev till Zettervall från Jacobsson 1881; KB. 
Ritningar (troligen Zettervall), 6 blad detaljer: tak/spiror, västra
portalen/läktartrappa, spira, stora kulan, vindfång, diverse
detaljer; 4 blad (troligen Dahl) 1884: planer, järnfönster, spirans
järnkonstruktion; Klara kyrkas arkiv i Stockholms
domkyrkoförsamlings arkiv. 
Ritning, 1 blad, spirans konstruktion; Bergsunds mekaniska
verkstad; Klara kyrkoarkiv i Stockholms domkyrkoarkiv. Brev till
Zettervall från Thavenius; KB. Konstruktionen av Tyska kyrkans
spira var en förebild. Raschdorffs originalritning till spirans
järnfackverk finns bevarad i Zettervalls skissbok; Helgo
Zettervall: Skissbok 1; HZA i ArkDes.
Svea. Svenska familj-journalen. Illustrerad veckotidning 1886,
s. 237.
I Klara kyrkas arkiv i Stockholms domkyrkoförsamlings arkiv
finns ett förslag i 7 blad till kyrkans ombyggnad ritat av Agi
Lindegren 1896. Det är en förenkling av Zettervalls förslag med
ny takresning, nya fasader och nya trappgavlar till tvärhuset, men
utan utvidgning. 
Klara kyrkas torn är det enda av Zettervalls ombyggda kyrktorn
som idag har bevarad gestalt och detaljutformning. Vid en om -
byggnad 1922 lagades delar av kyrkans övriga murverk. Senare
ombyggnader har gällt interiören: 1907 ny inredning, glas -
målningar av Agi Lindegren och väggmåleri av Olle Hjortzberg;
1965 ny inredning av Artur Schmalensee och John Sjöström.
Senare värderingar har följt detta mönster.
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göra vissa detaljer för att de skulle nå den »naiva grovhet« som
originalen hade.
Helgo Zettervall: Lunds domkyrkas Byggnadsjournal; Lunds
domkyrkoarkiv. 
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575:  Oscar Fredriks kyrka i Göteborg. Norra fasaden. Skiss 1886.



förslag   invigd platser anm.

Berlin 1868 --- 4000 Tävling, valv 
Karlskrona 1876 --- 4500 Valv
Norrköping I 1876 --- 3000 Valv 
Malmö I 1877 --- 3086 Valv
Lund 1877 1891 2300 Valv, detaljer 85–90 
Malmö II 1877 --- 2000 Trätak
Norrköping II, III 1880 --- 2403 Trätak
Norrköping IV 1881 1892 1 920 Trätak, detaljer 85–91 
Göteborg 1886 1893 1 685 Valv, detaljer 86–92

Helgo Zettervall gjorde förslag till tio stora stads -
kyrkor – kyrkor för två, tre och fyra tusen personer.
Dessa stora kyrkor ställde andra krav på konstruk -

tioner och grepp över uppgiften än de landskyrkor om cirka
sex hundra platser som vi tidigare undersökt. Som projekt
var de i omfattning mer lika domkyrkoprojekten. 

Kapitlet beskriver dessa stora stadskyrkor. Tävlingen om en
ny dom för Berlin sätter Zettervalls kyrkoarkitektur i ett
internationellt perspektiv. Projektet för den stora Ami ra l -
itetskyrkan i Karlskrona visar hur Zettervall arbetade med
rum och konstruktioner i en klassisk vokabulär. De stora,
rumsligt storartade, gotiska kyrkoprojekten för Norrköping,
Lund, Malmö och Göteborg beskrivs ingående: de första
för slagen, de förenklade alternativen och projektens genom   -
förande. 

Kyrkobyggandet följde befolkningsutvecklingen. Efter
ökningen av landsbygdens befolkning kom efter ett tiotal år
en kraftig ökning av städernas folkmängd. Från 1860-talet
till seklets slut hade de stora städerna nästan fyrdubblat sin
folkmängd,  vilket ställde krav på nya kyrkor.1 Men bygg -
nads ärendena var långa och komplicerade. Under 1860-
talet började de första diskussionerna men, som på ett givet
tecken, blev planerna konkreta kring 1876. Det gällde, med
några få undantag, hela raden av  Sveriges största städer.
Uppsala och Kalmar var med sina dom kyrkor väl försörjda,
men de övriga storstads försam lingarna beställde nu alla
ritningar till nya kyrkor. I Stockholm gick uppdraget till
Carl Möller, i Jönköping till Gustaf Dahl, men stads -
församlingarna i Karlskrona, Norrköping, Lund, Malmö
och Göteborg vände sig alla till Helgo Zettervall. 

Åren 1873 till 1875 bedrev Zettervall intensiv studier av
de gotiska domkyrkorna i Uppsala, Strängnäs, Linköping
och Skara. Dessa stora projekt var i sina första versioner
inlämnade mot slutet av 1875. Året därpå får han beställning
på fyra nya domkyrkostora stadskyrkor: Karlskrona,
Norrköping, Lund och Malmö. För de tre senare föreslog
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han valvslagna tegelkyrkor med gotisk konstruktion,
sinsemellan lika till grundidé men alla olika utformade. Av
dessa blev bara den för Lund byggd. För Norrköping ritade
han senare två nya enklare förslag, av vilka ett så småningom
byggdes. Malmökyrkan blev inte byggd trots att han också
där gjorde ett försök med en ny, enklare konstruktion.
Karlskronakyrkan avskrevs helt. I sam t liga fall var det kost -
naderna som fällde avgörandet.

Dessa kyrkoprojekt tog lång tid att genomföra, och
förarbetena var inte det minst komplicerade. Ofta krävdes
församlingsdelningar vilka innebar svåra ekonomiska
avvägningar, eftersom en församling också var en politisk
och skattemässig enhet. Till detta kom frågan om lokali -
 sering som medförde krav på analys av stadens växt riktning
och blivande tyngdpunkter. När det väl fanns enighet om
förutsättningarna följde diskussioner om kostnaderna, som
till sin kärna handlade om ambitions nivå och kyrkans
ställning i samhället. Byggnadstiden för dessa nya stora
kyrkor var cirka fem år, vilket kan jämföras med att om -
byggnaderna av de stora domkyrkorna tog cirka tio år.

Diskussionerna kring de stora domkyrkorna i Uppsala,
Skara, Linköping och Strängnäs hade gjort kyrkobyggandet
till en samhälls fråga. Det var svårt för de beslutande
kyrkliga församlingarna att behandla de nya kyrkoärendena
med mindre omsorg än de gamla. Med vilka argument
kunde man hävda att stadens nya kyrka skulle stå den gamla
efter? Att de nya storstädernas behov skulle vara mindre än
de etablerade domkyrkostädernas? 

Det var uppmärksamheten kring domkyrkorna som
gjorde att just Zettervall fick uppdragen för de nya kyrkorna.
För Zettervall var steget kort – han var sedan något år fylld
av teoretisk och praktisk kunskap om de gotiska systemen. 

Byggsverige hade på 1870-talet liten erfarenhet av riktigt
stora kyrkobyggnadsprojekt. Under 1800-talet hade egent -
ligen bara tre stora kyrkor behövt byggas. Den första var
Fredrik Bloms Skeppsholmkyrka i Stockholm, som var klar
1842 – en senkommen utlöpare från 1700-talets nyantika
ideal, vars andra stora byggda exponent var Tempel mans
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färdigställande av Tessins Trefaldighetskyrka i Karlskrona,
invigd 1802. De var båda centralkyrkor med stora kupol -
rum. För större kyrkor hade över huvud taget centralkyrkan
varit allenarådande under hela 1700-talet, i en direkt
förbindelse med stormaktstidens tessinska barock. Både
med avseende på konstruktion och stadsbild var de centrala
anläggningarna lättare att hantera än de linjärt upplagda,
men rumsfunktionerna var svårare att lösa: exemplen visar
många olika försök att möblera central rummen mer axialt
och skapa plats för ett kor. 

Den andra stora kyrkan, vid sidan av Skeppsholms -
kyrkan, som byggdes under 1800-talet var Brunius kyrka
för Kristinehamn, invigd 1858. Den bröt de förhärskande
konventionerna på flera sätt. Det var en ren långhuskyrka
med sidoskepp, tvärhus, kor och absid. Dessutom hade den
en fullt genomförd gotisk konstruktion med slagna strävade
valv. Kyrkan i Kristinehamn var ett genombrott för de
medeltida idealen både konstruktivt, rumsligt och associa -
tivt; den var ett brott mot ett nästan tvåhundraårigt
centralkyrkotänkande. 

Den tredje kyrkan, eller snarare gudstjänstlokalen, med
stora mått hade byggts 1867 – Blasieholmskyrkan i
Stockholm. Det var en stor samlingslokal med två rader
läktare inpassad i ett stadskvarter. Zetter vall hänvisade till
den som ett auditorium som inte borde förväxlas med en
kyrka. Den kom för honom att fungera som ett avskräck -
ande exempel på en byggnad där bara några av program -
kraven lösts. 

Vi har tidigare studerat det förslag till en ny kyrka i Lund
som Zettervall gjorde 1861, redan efter några månader i
Lund. Det var ett idealprojekt – en liten gotisk katedral.
Projektet visade att Zettervall hade detta ideal redan i
början av sin verksamhet, och att han förblev idealet trogen.
Först femton år senare fick han möjlighet att projektera
kyrkor som utgick från detta tänkande, och först trettio år
senare fick han se dem byggda. Projekten för Norrköping,
Lund, Malmö och Göteborg var alla långhuskyrkor och vi
ska se hur han med funktionella argument vände sig mot
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centralkyrkotendenserna, trots att de var ekonomiskt lock -
ande. Zettervall slopade hellre slagna valv, han rationali -
serade hellre konstruktions metoderna, han för enk lade
hellre de ingående materialen än han övergav lång -
husidealet. I projekten för Berlin och Karlskrona strävade
han efter att mildra centralkyrko rummens funktionella
olämplighet och sökte utnyttja deras stads bilds mässiga
fördelar.

Skiss för Stockholm

I ett brev till Gellerstedt 1863 berättade Zettervall att han
gjort en skiss till en stor kyrka för Stockholm, men att han
givit upp för att han inte gillade den.2 I Zettervalls ritnings -
samling finns två odaterade och orubricerade skissblad som
troligen avser detta projekt.3 (576, 577) Skissen visar en
mycket stor romansk basilika. Planen är uppbyggd av sex
kupolvalv i korsform, samt en sidoskepps krans med mindre
kupolvalv. Kor och tvärskepp avslutas som absider. Över
korsmitten reser sig ett högt centraltorn flankerat av fyra
mindre torn och halvcirkelformade ljusintag. Västfasaden
spänns ut av ytterligare två torn. Planen visar en förplats
omgiven av arkader; den typ av systematiska arrangemang
som akademiuppgifterna betonade. De bevarade skisserna
innehåller ingen sektion, men vi kan utläsa ett kyrkorum
med en markerad höjdsträvan. I de yttre formerna känner
vi igen mycket från de romanska studierna kring Lunds
domkyrka. Om dateringen 1863 är riktig så gjorde
Zettervall denna skiss strax efter det första restaurerings -
förslaget för Lund. Förslaget visar en blandform mellan
centralanläggning och långhuskyrka, en form Zettervall
skulle återkomma till i sina fortsatta försök att förena de
båda byggnads typernas fördelar. 

Förslaget var en fantasi, men om kyrkan var tänkt för
Stockholm är det frestande att spekulera över om den var
avsedd för någon specifik plats. Denna väldiga katedral
skulle ha blivit Stockholms största kyrka. Sedan 1850-talet



De nya katedralerna 439

hade behovet av fler kyrkor diskuterats i Stockholm. I den
nya stadsplan som presenterades just 1863 fanns inga
kyrkplatser redovisade, men i planen från 1866 fanns
föreslagna lägen för nya kyrkor tydligt angivna.4 Dessa
lägen kom att bli utgångspunkt för Stockholms kyrko -
byggande under de kommande fyrtio åren; för det som kom
att bli Johannes, Gustav Vasa, Matteus, Högalid, Allhelgona
och Sofia kyrkor. Den första av dessa att planeras var
Johannes kyrka uppe på Brunkebergsåsen. Var det den
platsen Zettervall hade i åtanke eller var det, stadsplanen
åsido, Tessins gamla läge för en kröningskyrka i Slottets
fond, vid Gustav Adolfs Torg? Eller var det en rent
akademisk studie, som kunde tänkas placerad på många
platser?

Ny domkyrka för Berlin

Helgo Zettervall deltog i två internationella arkitekt -
tävlingar. År 1868 gjorde han ett förslag till tävlingen om
en ny domkyrka för Berlin.5 Hans förslag, en centralkyrka
med mittkupol, belönades med inköp trots att inlämningen
var ofullständig.

När kungliga slottet i Berlin anlades på Spree-Insel
under 1600-talets sista år ingick i planen den centralkyrka
som först 1750 invigdes i slottsträdgården Lustgarten.
Denna barockkyrka skadades svårt i Napoleonkrigen och
återuppbyggdes i ny klas sicistisk gestalt 1822 efter ritningar
av K. F. Schinkel. Den var bara anlagd som en slottskyrka,
men snart höjdes röster för att detta borde vara platsen för
en byggnad med större pretentioner – en kyrka inte bara
för hovet och Berlin, utan en huvudkyrka för kungariket
Preussen. Schinkel gjorde själv redan på 1820-talet många
förslag: han prövade basilikor, hallkyrkor och central -
kyrkor på den trånga platsen. Samtidigt omvandlade han
Lustgarten till Preussens riksplats med en museibygg nad
vid dess norra sida. Kronprinsen, den blivande kung
Fredrik Vilhelm IV, tog aktiv del i planerna. Intresset för

576:  Projekt för ny stor kyrka, troligen för Stockholm. Plan och fasader
1863.

577:  Projekt för ny stor kyrka, troligen för Stockholm. Fasad 1863.



dom kyrkobygget växte till en principiell fråga för arki -
tekturen. Projektet blev en fråga om hur ett tyskt national -
monument skulle gestaltas. Efter många förslag började
slutligen 1842 bygget av en ny centralkyrka efter ritningar
av Schinkel eleverna Stüler och Persius, men det avstannade
orosåret 1848. Stüler presenterade 1858 reviderade rit -
ningar. På bilden ser vi slottet till höger och en skymt av
musei byggnaden till vänster. (578) På en kvadratisk bas,
bakom en förhall, skulle en kupol flankerad av fyra
hörntorn resa sig: en fast och vilande blocklik volym som
med markerade horisontaler bär kupolens och spirornas
mer förtunnade och lätta former. Sambandet med slottet
och musei bygg naden skulle betonas av den arkad som
löpte längs kyrkans hela front. (579) Det skulle blivit en
byggnad i den berlin ska klassicismens tradition.

Efter att Preussen segrat över Österrike 1866, och det
nordtyska förbundet bildats med Berlin som huvudstad, blev
domkyrkofrågan i än högre grad en symbolfråga – nu inte
bara för Preussen, utan för hela Tyskland. En evangelisk
motsvarighet till den katolska Kölnerdomen. Att en ny stor
kyrka skulle byggas på platsen rådde det ingen tvekan om.
Tre miljoner thaler avsattes, men Vilhelm I, som nu var
kung, ville bygga en gotisk basilika, en replik av katedralen i
Regensburg.

För att berika och bredda frågan beslöts, på initiativ av
Berlins arkitektförening, att anordna en internationell
arkitekttävling. Program met önskade en predikokyrka med
plats för fyra tusen personer, en kyrka som också skulle vara
dopkyrka, kröningskyrka, begravningskyrka, national -
monument och tacksägelsekyrka för segern över Österrike:
en byggnad som kunde uttrycka Tysklands aspirationer.
Situationsplanen som medföljde tävlingshandlingarna visar
Spree-Insels centrala del med Lustgarten i centrum och
slottet till höger med sina terrasser. (580) Till vänster, och
norrut, ser vi Schinkels Altes Museum och ytter ligare åt norr
Stülers Neues Museum samt hans Nationalgalerie. Vi ser
grunden till Stülers och Persius kyrka, delvis anlagd direkt
på floden. Det stod de tävlande fritt att utnyttja denna
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578:  Berlin, projekt till domkyrka av F. A. Stüler. Perspektiv 1858.

579:  Berlin, projekt till domkyrka av
F. A. Stüler. Plan 1858.



grund men Campo Santo, klostergården med små kapell
vars murar hunnit byggas efter Stülers planer, skulle
bevaras. Tunt markerad på ritningen ser vi konturerna av
den gamla kyrkan som förutsattes riven. Läge, omfattning
och budget var givna; materialval, konstruktionssätt, stil
och ikono grafisk plan var det upp till de tävlande att
formulera. 

Arkitekttävlingen, Preussens första, utlystes i augusti
1867 och löpte under ett år med inlämning den 12 augusti
1868. Zettervall var i Berlin några majdagar 1868 på väg
upp från Italien. Tävlingen som gick mot sin slutspurt bör
ha varit det stora samtalsämnet, och han kan inte ha und -
gått att studera platsen. Hemma i Lund möttes Zettervall av
beskedet att domkyrkoombyggnaderna där skulle sätta
igång, men inte förrän till hösten. Han beslutade sig för att
utnyttja sommaren till att delta i tävlingen.

Tävlingsprogrammet krävde ett fullständigt förslag med
utarbetade ritningar och kostnadsberäkning. Zettervall
betonar att han varken hade tid eller lust att göra mer än en
»flyktig skiss« – han hade inte ens tänkt skicka in den, men
blev uppmuntrad att göra så.6 Tävlingsritningarna lämna -
des in anonymt med mottot: Die Kathedrale zu Berlin –
Viel Köpfe, Viel Sinne. 

Förslaget finns bevarat i plan, sektion och huvudfasad.7

(581, 582, 583) Av planen framgår att Zettervall noggrant
följt förutsätt ningarna: hans byggnad följde de stülerska
konturerna och återanvände den ofullbordade kyrkans
grund. Huvud volymen var strikt symmetrisk. Den inre
kvadrat på vilken kupolen vilade hade korta valvslagna
korsarmar, vars sidokrafter togs upp av torn i planens alla
hörn. Konstruk tions principen skulle ha krävt stora pen -
dentiv för att ta ner lasten från trumman vid hörnen.
Centralrummet, över vilket kupolen höjde sig, hade kubens
proportioner. I detta, till sitt statiska system liksidiga rum,
var infogat kraftigt framskjutna läktare på pelarstöd, som
bildade ett »inre« långhus med axial verkan. Mot väster var
en förhall fogad, och östväggen genombröts av absider som
anslöt till den gamla grunden.

De nya katedralerna 441

580:  Berlin, domkyrkotävlingen. Tävlingshandlingarnas
situationsplan 1868. 

581:  Berlin, domkyrkotävlingen. Tävlingsförslag.
Plan 1868.
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582:  Berlin, domkyrkotävlingen. Tävlingsförslag. Sektion 1868. 583:  Berlin, domkyrkotävlingen. Tävlingsförslag. Fasad 1868. 



De nya katedralerna 443

585:  Berlin, domkyrkotävlingen. Skiss 1868.

584:  Berlin, domkyrkotävlingen. Skiss 1868.

Två tidiga skisser visar hur Zettervall angrep uppgiften.
(584, 585) Från en långhuskyrkoplan med korsarmar och
en mindre kupol över korsmitten utvecklade han idén att
låta lång huset helt inskrivas i korsplanen. 

Rummets huvudsakliga belysning kom från tunnvalvens
gavelfönster, fönstren i kupolen skulle i det mycket höga
och smala rummet ge ett av ljuspunkter genomskuret
dunkel. Av den allmänna hållningen kan vi ana att kyrko -
rummet var tänkt att vara färg- och kontrastrikt.

För det yttre hade Zettervall varken sökt sig till den
återhållsamma klassicism som efter Schinkel vidareut -
vecklats av Stüler och andra inom Berliner Bauakademie,
eller till den nygotik som i Kölnerdomens spår lanserades
som »det tyska« i både Wien och Hamburg. Inte heller sökte
han sig till renässansens och barockens former, trots att det
låg nära till hands med tanke på både barockslottet och de
många förebilder som barocken givit för kupolbyggandet:
från Peterskyrkan i Rom till S:t Paul i London. Zettervall
hade under akademitiden djupstuderat en av de främsta –
Invaliddomen i Paris. Och för att avsluta uppräkningen av
det Zettervall avstod från: det romanska, vilket ju var hans
specialområde. 

Nej, för denna germanska, evangeliska symbolkyrka
valde han att ty sig till förebilder från det äldsta kristna
byggandet i öst – det bysantinska – i en nästan rysk-ortodox
tappning och med en morisk rikedom. Den veckade,
ansvällda kupolen skulle ha svävat över Berlin med 
en gyllene lyster. Fasadernas motivtäta färgprakt och
tvärhusens dramatiska cirkelslag skulle ha infört en helt 
ny skala och en helt ny ton i den behärskade och låga
stadsbygden vid Spree. Den skulle ha tillhört en annan
värld. 

Vid tävlingstidens slut var femtioen förslag inlämnade.8 De
ställdes ut på slottet, och bedömdes av en fjortonmannajury
av arkitekter från både Tyskland och utlandet, bland dem
Semper, Duban och Lucae.9 Jurysammansättningen hade
ändrats i sista stund efter kraftiga protester från den



berlinska arkitektföreningen, som menade att juryn var
tendentiöst sammansatt av gotikivrare: tidigare hade både
Viollet-le-Duc och Friedrich von Schmidt varit föreslagna
att ingå i juryn.

I en första omgång lyftes tjugoen förslag bort, förslag
som var ofullständigt redovisade eller konstruktivt och
estetiskt ofullgångna. Dessa förslag gavs endast summariska
omdömen. Till denna kategori hörde Zettervalls förslag.
Trots att hans förslag inte var komplett var utlåtandet inte
nådigt: »Frånsett att kupolen är för svagt underbyggd och
att dess belysning är otillräcklig så är fasadformerna
opassande för denna plats.«10 Inte desto mindre belönades
Zettervalls förslag i slutbedömningen med 150 thaler.11

De trettiotvå övriga förslagen – tjugosex centralkyrkor
och sex långhuskyrkor – fick en detaljerad skriftlig bedöm -
ning där också förslagens stilar och ikonografi kommen -
terades. 

Det kan vara av intresse att syna några av dessa förslag
av Tysklands och Europas arkitektelit för att visa det
samman hang i vilket Zettervalls förslag bedömdes. (586)
De allra flesta hade valt centralkyrkoformen, där de största
skill naderna gällde planlösning och konstruktionsprinciper
– från Gropius auditorieplan och Klingenbergs gotiska
baptisterieplan till Kolschers rena cirkelplan, som med sin
stödjande kapellkrans liknade principen för Leonardo da
Vincis första Peterskyrka. Eggert och Spielberg hade ut -
vecklat liknande korsplaner som Zettervall, men utan hans
inskjutna långhustema. Dessa två var också i närheten av
Zettervalls motivkrets för den yttre dekoren, men utan hans
stora skala. Spielberg hade en låg kupol men reste ett
etthundraåttio meter högt torn över koret. Orth och
Schwatlo visade materialminimerade lätta konstruk tioner
som kan ha varit tänkta för järn, där särskilt Schwatlos var
som en cirkusbyggnad.12

Bara tio av de utvalda förslagen tog fasta på den gotiska
långhuskyrkan, som förslaget av Vincenz Statz, en av
Kölner domens arkitekter. De flesta förslagen rörde sig i en
milt klassisk formvärld, där Klingenbergs var ett undantag
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med sin fullt genomförda, från strukturen sprungna,
gotiska konstruktion. Som helhet var förslagen nästan som
en tävling mellan olika tekniska konstruktionsprinciper för
att täcka stora rum, där Zettervalls förslag fanns i mittfåran.
Men få gick så långt som Zettervall i jakten på stark
uttrycks full form.

Juryn och beställaren konstaterade till sist att inget av de
inlämnade förslagen lämpade sig för utförande. Under det
tysk-franska kriget fanns heller inga resurser, och de pengar
som fanns för kyrkobyggande satsades på Kölnerdomens
färdigställande. Efter tävlingen följde en rad nya förslag, och
till sist Julius Raschdorffs yppiga barockkyrka från 1888,
som efter många ändringar antogs och byggdes 1894–
1905.13

Amiralitetskyrkan i Karlskrona

Zettervall lämnade 1876 ett förslag till en ny kyrka för
Karlskrona.14 Om den byggts hade den med sina fyra tusen
femhundra platser blivit Sveriges största kyrka.

Karlskrona Amiralitetsförsamling hade regelbundet framfört
en önskan om att en ny kyrka skulle byggas för att ersätta
den befintliga träkyrkan, som var ett provisorium. Många
ritningar till en stenkyrka hade tagits fram genom åren. Ett
bygge påbörjades 1760 men övergavs efter tjugo år. Det
man hunnit bygga bröts sedan stegvis ner – kring 1860
fanns inga synliga rester kvar. Den gamla Amirali tets -
kyrkans skick blev allt sämre, och 1876 uppmanades örlogs -
stationens byggmästare, kapten Abraham Blix, att ta fram
ritningar för en ny kyrka. Han vände sig direkt till Helgo
Zettervall som han kände sedan tidigare.15

Zettervall gjorde först en skiss i fyra blad och när den
godkänts gjorde han ett fullständigt utarbetat förslag i tio
blad.16 (587, 588, 589) Ritningarna visar en korskyrka med
en väldig kupol över korsmitten. Tre korsarmar var lika
långa, en var förlängd. Korsarmarna var helt fyllda med
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586:  Berlin, domkyrkotävlingen. De premierade förslagen. Fasad och
plan 1868.
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587:  Amiralitetskyrkan i Karlskrona. Sidofasad 1876.

588:  Amiralitetskyrkan i Karlskrona. Längdsektion 1876.

589:  Amiralitetskyrkan i Karlskrona.
Övre och nedre plan 1876.
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läktare, och kyrkbänkarna stod på rad längs kyrkans mitt -
axel från vestibul till kor. Det var en långhuskyrka i en
centralkyrkas volym. Korsarmarna var sexton meter breda
och tjugo meter höga, under slagna tunnvalv. Över kors -
mitten  vilade den trettiotvå meter höga kupolen som
samlade och koncen trerade kyrkorummet. Som ofta hos
Zettervall förtätades rumsbildningarna uppåt. De stora
fönstren och den fria rymden fanns över läktarnivån; under
läktarna var skalan mindre och fönstren små. Korväggarna
var rakslutna och avslutades med lika utformade, högt satta,
cirkulära fönster åt alla väderstreck. Jämfört med det stora
ljus som kupolen skulle ge var det snarast dunkelt under
läktarna.

Kyrkans uppläggning och detaljering följde klassicistiska
principer. De mindre elementen, som läktarna, hade spröda
ungrenässansformer, de större var tecknade med kraft -
fullare linjer. Exteriören hade mer dramatiska och ansvällda
former, som till exempel småkupolerna och gavelstyckena,
men allt hade en tydlig geometri som byggde på enkla
cirkelslag. Den konstruktiva utformningen framgår tydligt
av tvärsektionerna. (590, 591) Den ovanligt dragna
sektionen – genom kupolens diagonal – ger en nästan
perspek  tivisk bild av det tänkta rummet, men visar också
tydligt hur trapphusen till läktarvåningen skulle komma att
fungera som en försträv ning av den höga kupolen. Dessa
klokt ansatta stöd hade kunnat hålla nere murarnas
dimensioner. Samma för styvning hade Zettervall föreslagit
för Berlin domen, men här var lösningen radikalare genom
att stöden ansatts diagonalt. Ett annat konstruktivt grepp för
att minimera skeppens murstöd framgår av planerna:
fönstren låg i djupa nischer mellan murpelarna som bildade
kontreforter inåt rummet. Dessa var sedan uppbrutna av
valv i sin djup riktning: konstruktivt skulle det fungera som
två varandra förstyvande pelare. 

I tvärsektionen ser vi att Zettervall streckat in de tänkta
siktlinjerna. Genom predikstolens framskjutna placering
hade han skapat en kyrka där alla fyra tusen femhundra
sittande hade synkontakt med prästen, samtidigt som den

590:  Amiralitetskyrkan i Karlskrona. Tvärsektion 1876.

591:  Amiralitetskyrkan i Karlskrona. Diagonal sektion 1876.



eftersträvade relationen mellan präst och altare upprätt -
hölls.

Vissa element – cirkelslagen, runda fönster satta i band,
ansvällda kupoler – känner vi igen från Berlintävlingen,
men i övrigt var projekten helt olika, inte minst vad gällde
den framlockade atmosfären. Karlskronakyrkan visade
klar het och enkelhet.

I Karlskrona fanns vid denna tid tre kyrkor, kartan från
1813 och vyn från cirka 1860 visar deras lägen. (592, 593)
Stadskartan visar den äldsta Amiralitetskyrkan på Trossöns
sydöstra del, på gränsen till varvsområdet.17 Vid Stortorget,
i kartans mitt, ser vi de två stadskyrkorna: på torget
Fredrikskyrkan, en långhuskyrka med korta korsarmar och
två låga torn, samt, på en tomt invid torget, Trefaldig hets -
kyrkan, en åttkantig centralkyrka med en Pantheonartad
kupol.18 I nord-sydlig riktning är ett tydligt öppet stråk,
Kungsgatan, i vars axel vyn är tecknad. Vid axelns mitt
fanns sedan 1600-talets slut en klockstapel, en varvs  om -
rådets utpost i staden. Amiralitetskyrkan var ett proviso rium,
och klockstapeln markerade ett möjligt läge för en ny perma -
nent kyrka. Ett första förslag hade gjorts 1728.19 Hårleman
gjorde ett förslag 1749 – en korskyrka med mittorn – i skär -
ningspunkten mellan Kungsgatan och det breda öst-västliga
stråket, Ami ra li tetsgatan. Efter Hårlemans död modifierar
Cronstedt ritningarna i flera omgångar, i det sista förslaget
var tornet sidoförskjutet och byggplatsen flyttad till en plats
omedel bart söder om klockstapeln – den plats som marke -
rats på stadsplanen. Det var efter dessa planer som bygget
på börjades, för att avstanna i brist på pengar 1781.

Zettervall valde att placera sin kyrka mellan de två lägen
som prövats tidigare, på platsen för klockstapeln som skulle
rivas. (594) Han höll Amiralitetsgatans tväraxel öppen och
skapade en tydlig frontfasad mot det torg som bildas.
Zettervall placerade sin byggnad på den högsta punkten i
Kungsgatans båglinje. Den höga sockelvåningen betonade
detta läge. Förslagets huvudfasad, som bara finns bevarad i
skiss, visade de ramper som krävdes för att nå upp till den
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593:  Karlskrona, vy mot söder. Okänd konstnär 1860-talet.

592:  Karlskrona, Wermings karta 1813.
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höga nivån. (595) Vi ser småtornen som sekunderade den
stora kupolen och de diagonalställda trapphusen, om vilka
Zettervall noterat på ritningen: »Obs. Trapphusen i de fyra
hörnen något för brett uppritade här, se vidare planen. Z-ll.«
Mot söder, mot varvsområdet, visade byggnaden upp sym -
metriska volymer, och åt norr inordnade den sig i stads -
planemönstret. Huvudfasaden låg i skärningspunkten
mellan stadsplanens diagonalt utlagda gator, samtidigt som
byggnaden underströk de topografiska förhållandena. Att
kyrkan därmed inte blev »orienterad« – med koret mot
öster – utan kom att vetta mot söder spelade i detta sam -
man hang mindre roll.

De klassiska formerna var ett avsteg från Zettervalls
ideal. Då Zettervall några år senare formulerade riktlinjer
för kyrkobyggandet bör det bland annat vara er faren -
heterna från Karlskrona som gjorde att han menade att
arkitekturen måste vara öppen för unika förutsättningar.
Den kristna byggnadskonsten bör huvudsakligen röra sig
med de typer som medeltiden lämnat i arv, men, skriver
han, det kan finnas förhållanden »som tvinga till använ -
dande av renässansens kyrkotyper – omgivande byggnads -
grupper, enskild belägenhet, ortens historia etc.«.20

De tidigare kyrkorna i Karlskrona utgick från renod lade
typer: långhuskyrkan och centralkyrkan. I Hårlemans och
Cronstedts kyrkoförslag var förhållandet mellan linjärt och
centralt mer motsägelsefullt. Hårleman hade korsplan med
ett mittorn, men ett torn som inte kunde anas i det inre:
Cronstedt kunde alltså i sin modifiering flytta tornet till
sidan utan att det påverkade det inre. Zettervall försökte
förena en långhusplan och en centralplan. 

Med sin över femtio meter höga kupol skulle den 
nya Amiralitets kyrkan ha krönt och fullständigt dominerat
Karlskronas största stadsholme Trossön. Zettervalls kyrka
innehöll element från de andra kyrkorna, men skulle från
sin plats i stadens mitt ha underordnat dem alla.

Förslaget blev mycket beundrat då det visades i Karlskrona
i november, men den beräknade kostnaden, 455 507 kronor

594:  Amiralitetskyrkan i Karlskrona. Söder uppåt.
Situationsplan 1876.

595:  Amiralitetskyrkan i Karlskrona. Huvudfasaden i skiss 1876.
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avskräckte. Blix skrev i sitt tackbrev att han »önskar det vore
hälften« och frågade om Zettervall skulle kunna tänka sig
att göra något billigare. Zettervalls svarsbrev är inte bevarat,
men vi kan ana oss till tonen eftersom Blix svar till
Zettervall är fyllt av ursäkter: missuppfatta mig inte, skriver
han, jag tänkte aldrig »att du skulle låna ditt fina ritstift till
att göra en Haga eller Trollhättekyrka«, men går det på
något sätt att göra billigare?21 Blix frågar vad en kyrka för
bara tre tusen personer skulle kosta och Zettervall svarar,
utan att rita, att man möjligen då skulle kunna komma ner
till 400 000 kronor. 

Efter det att församlingen funnit att man för 75 000 kunde
reparera den gamla kyrkan till gott skick gjorde man så, och
projektet avskrevs för Zettervalls del.22

Matteus kyrka i Norrköping 

Zettervall ritade förslag för nya kyrkor i Karlskrona, Lund
och Norr köping samtidigt 1876. Norrköpingskyrkan var
tänkt som en valvslagen rikt utformad gotisk hallkyrka, men
de höga kostnaderna avskräckte. Fyra år senare, 1880, gjorde
han två förenklade förslag varav det ena byggdes 1886–1892.
Kyrkan fick namnet Matteus kyrka.23

Arkitekten Theodor Glosmeijer i Norrköping, som kände
Zettervall, fick församlingens uppdrag att göra de första
försiktiga förfrågningarna om denne kunde tänka sig att rita
stadens nya kyrka.24 Zetter vall var känd i stiftet för sitt
förslag till restaurering av domkyrkan i Linköping, ett
arbete som just skulle sätta igång. Kanske kunde Zettervall,
som ju ändå måste resa upp från Lund för det bygget, också
passera Norrköping, spekulerade Glosmeijer.

Efter en officiell förfrågan från kyrkorådets ordförande,
kyrkoherde Bengt Liljeblad, besökte Zettervall Norrköping
i april 1876. Liljeblad informerade om förutsättningarna
och tidigare projekt. De två blev fort goda vänner: tonen
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dem emellan är mycket öppen och rak.25 Genom hela det
långa och svåra planeringsarbetet var Liljeblad ett stort stöd
för Zettervall, som på det viset fick en privat kontaktyta vid
sidan om den officiella.

När Norrköpings Norra församling bildades 1864 kräv -
des att en ny kyrkobyggnad skulle uppföras inom fem år.
Kravet på en kyrkobyggnad kom att upprepas och tids fris -
ten kom att förlängas många gånger, men de ekonomiskt
ansvariga skyggade ständigt för de höga kostnaderna.

Överintendentsämbetets arkitekt Albert Törnqvist hade
1867 gjort två förslag, stadsarkitekten Malm hade gjort ett
– men alla hade ansetts för dyra. Alla dessa förslag var
korskyrkor, av samma typ som Norrköpings 1700-talskyrka
S:t Olai. Redan 1865 hade Emil Langlet på eget initiativ
uppvaktat församlingen med sin idé om att auditorie -
kyrkan var den rätta formen för det protestantiska kyrko -
rummet. Men då kyrkoherde Liljeblad gör sin beställ ning
av Zettervall tio år senare är han tydlig. Nu för tiden, skriver
han, finns det en riktning i smaken som anser att kyrkorna
ska planeras som balsalar eller teatrar, men upp lyser: »de
kommitterade är inte av denna riktning«.26 Han påpekade
att kommittén dock var öppen för central kyrkor om
arkitekten fann det lämpligt för platsen.

Platsen för den nya kyrkan var sedan länge bestämd till
en tomt mellan Norra kyrkogården och Norra promenaden,
vid den så kallade Oxbacken. Det var ett högt och fritt läge
strax utanför den tätt bebyggda staden. Det fanns dock
många kritiker som hellre såg att kyrkan placerades inne
bland stadskvarteren, men någon bra tomt där hade inte
gått att få fram.27

Förslaget 1876

Efter tre månaders arbete kunde Zettervall i maj 1876 sända
en första skiss.28 Han föreslog en välvd treskeppig hallkyrka
med läktare i sidoskeppen och korsarmar där valven vilade
på smäckra pelare och tunna ytterväggar. Fasaden var rikt



596:  Matteus kyrka i Norrköping. Plan 1876.
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utformad med fialer och småtorn. Kyrkan hade plats för två
tusen sittande och tusen stående. Zettervall noterade i
marginalen att långhuset kunde förkortas med en travé, och
att detta skulle minska det totala antalet platser till två tusen
sju hundra. 

Skissen blev väl mottagen och Zettervall fick i uppdrag
att utarbeta fullständiga ritningar, som han kunde leverera
i oktober 1876.29 Rit ningarna skilde sig inte från skissen,
och det är dessa vi ska betrakta närmare. (596, 597) Planen
visade en långhuskyrka med tvärskepp, ljust kor och en låg
absid rundel för kapell och sakristia. Hela kyrkan var tänkt
valvslagen. Mittkvadraten hade stjärnvalv, medan övriga
valv hade åtta valvribbor, det vill säga även i kappornas mitt.
Det gav en överlagrad nätverkan, särskilt som valvribbornas
tegel skulle exponeras. Med en tolkning av valvstrålarna
som kraftlinjer var detta oortodoxt, men Zettervall använde
istället valvstrålarna som ett dekorativt förtydligande av
valvkappornas brytningslinjer. Korpartiet skulle vara sam -
mansatt av fyra olika valvhöjder med gemensam anfangs -
höjd. Tvärhusets höjd och ljus gav dynamik åt kyrko rum -
mets korparti.

Norrköpings kyrka var det enda av Zettervalls stora
kyrkoprojekt till vilket han gjorde ett interiörperspektiv.
(599) Vi ser hur valven landar på de rikt blommande
kapitälen, vilka vilar på kraftiga pelare och fotställningar.
Pelarna tycks ritade med stendimensioner trots att beskriv -
ningen anger att de skulle gjutas av järn. Tvär sek tionen
visar en fristående altaruppbyggnad och en predik stol med
siktlinjerna redovisade. Läktarna av trä löpte i kyrkans hela
längd och hade plan undersida; de skulle förses med enkelt
dekorationsmåleri.

Zettervalls förslagsritningar omfattade laverade fasader
och ett exteriörperspektiv. (598, 600, 601) Ytter fasaden
skulle muras av gult tegel med band av rött. Fönster, listverk
och kröningar skulle gjutas av betongblock och inmuras
som natursten. Taket skulle enligt beskrivningen täckas av
engelskt skiffer och ha nockkammar av järn. Av längd -
sektionen framgår en stor konstruktiv märkvärdighet – hela
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597:  Matteus kyrka i Norrköping. Sektioner 1876.

598:  Matteus kyrka i Norrköping. Långfasad 1876.
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599:  Matteus kyrka i Norrköping. Interiörperspektiv 1876. 600:  Matteus kyrka i Norrköping. Perspektiv 1876.
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601:  Matteus kyrka i Norrköping. Huvudfasad 1876.



602:  Matteus kyrka i Norrköping. Alternativa placeringar 1876.
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tornet inklusive spiran skulle muras hela vägen upp och kläs
med glaserat tegel – en brandsäker men fuktkänslig lösning.
Med murverkets hjälp hade detaljeringens tyngd punkt
flyttats högre upp, och skillnaden mellan murkropp och
spira kunde lättare överbryggas. Slutpunkten, kors blomman,
skulle gjutas av betong.

Förslagets första blad var en studie av tre olika place -
ringar. (602) Det är det enda exemplet vi har på att Zetter -
vall överlät beslut om placering genom att visa alternativ.
Frågan hade engagerat församlingen. Väster är uppåt på
kartan, och staden nedåt: hur än kyrkan vändes verkade en
lösning med koret mot staden och en västfront mot de
öppna fälten i väster omöjlig. Kyrkan blev därmed inte i
något av förslagen orienterad: en sådan placering tycks inte
ens ha diskuterats. Istället ser vi förslag med kor mot
nordväst, väst och norr. Det var den stadsbyggnads mässiga
anblicken, särskilt från Slottsgatan, som studerades. I alla
exemplen ser vi kyrkan fritt placerad, med stort avstånd till
de lekfullt illustrerade planteringarna. 

Mottagandet

Församlingen fann förslaget »utmärkt vackert« och kost -
naden, 381 470 riksdaler, hög.30 Kyrkoherde Liljeblad var
också orolig för kostnadsförslagets trovärdighet och sökte
kontakt med Scholander, som svarade diplomatiskt att
Zettervall hade den ovanliga förmågan att skaffa billiga
priser, men att andra byggmästare aldrig lyckades komma
till lika prisbilligt resultat.31

Arkitekten Glosmeijer skrev ett tackbrev till Zettervall
som ger oss en ovanligt detaljerad inblick i det kollegiala
samtalet kring arkitektonisk form.32 Efter att ha berömt
plan och sektion uppehöll sig Glosmeijer vid det yttre: 
Är inte tornet väl högt? Borde inte galleriet på tornets
framsida löpa lika format runt hela tornet? Är inte oket över
tornuret för klent? Är inte tvärhusets mittpelare bara
dekoration? Är det inte väl tomt kring det stora runda
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fönstret? Vi får förmoda att kritiken fackmän emellan hade
denna detal jeringsnivå, även om kommentarerna sällan
finns bevarade.

Zettervalls förslag diskuterades också offentligt på kyrko -
stämman i maj 1877, och synpunkterna refererades noggrant
i pressen.33 Arkitekten G. E. Zander tyckte att tornet var för
högt och ville se en modell byggd.34 Kyrkonämndens vice
ordförande, Erik Swartz, tyckte inte att kyrkan var tillräckligt
imponerande, han tyckte till exempel att fönstren var för
vardagliga. Många ifrågasatte också basilikaformens lämplig -
het för en evangelisk kyrka. 

Alla inkomna synpunkter vidarebefordrades till Zettervall
som gavs tillfälle att förklara.35 För anmärkningar på den
yttre formen, som tornets höjd, hänvisade han helt kort till
sitt eget konstnärliga omdöme: tornet »står enligt mitt
förmenande i god samklang med kyrkans övriga propor -
tioner«. Men frågan om planformen utvecklar han med
teologiska argument. »Vore det endast fråga om en lokal för
bön, psalmsång och predikan, så kunde med fördel vilken
hörsalsform som helst givas åt rummet, men någon Kyrka
i ordets rätta bemärkelse gällde det då icke, utan blott en
hörsal. Nu fordrar emellertid den Luther ska liturgin även
andra handlingar, varav Nattvarden är höjdpunkten, och att
denna handling icke kan enligt ritualen ske mitt inne bland
den icke direkt i handlingen deltagande menigheten vet var
och en. Skepp och kor är därför nödvändiga, och basilike -
formen på grund därav given.« Zettervalls något mästrande
svarsbrev lästes upp på den beslutande kyrkostämman i
september. Efter en lång diskussion kunde Liljeblad i triumf
telegrafera till Zettervall i Lund: »dina ritningar nu oföränd -
rade utan votering antagna«.36

Trots beslutet att bygga den nya kyrkan vid Oxbacken
startade en tidnings   dis kus sion om kyrkans placering: en
debatt där skönhet sattes mot bekvämlighet, det fria öppna
läget mot en placering inne i staden.37 Den beslutade
placeringen överklagades till och med till Kungl. Maj:t – som
dock bara bekräftade det tidigare beslutet.
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603:  Matteus kyrka i Norrköping. Alternativ II. Planer och tvärsektion
1880.

Församlingen hade nu haft dispens från kyrkobygg nads -
kravet i över tio år, men byggbeslutet drog ändå ut på tiden.
Det sena 1870-talets ekonomiska depression drabbade
Norrköping särskilt hårt, och församlingen beslöt att begära
ännu ett uppskov. Liljeblad kämpade för Zettervalls förslag
och höll honom underrättad om alla turerna inom försam -
lingen. I september 1879 kunde Liljeblad rapportera om, vad
han kallade, »Swartz’ olyckliga resa till Malmö«. Swartz hade
nämligen där fått se de billiga kyrkor som Emil Langlet ritat
för Caroli och S:t Pauli i Malmö.38 Swartz bjuder in Langlet
till Norrköping och Langlet erbjuder sig att rita en ny kyrka
som bara skulle kosta 225 000 kronor. 

Men Liljeblad agerade med kraft både mot auditorie -
rumsprincipen och mot att riva upp det lagligt fattade
beslutet. När Liljeblad såg sin auktoritet beskuren valde han
att helt skilja sig från ärendet. När kyrkostämman till sist
bestämde sig för att avfärda Zettervalls projekt lämnade de
ändå en öppning i det de önskade få se flera nya billigare
förslag jämte Langlets. Arkitekten Melander ombads också
sända skisser. Liljeblad vädjade privat till Zettervall om att
han också måtte göra en alternativskiss med ett enklare
utförande. Zettervall antydde att han redan hade funderat
på två alternativ: en »götisk« och en »romansk« kyrka. Den
senare hade han gjort mest »på skämt« och inte tänkt visa.
Liljeblad uppmuntrade dock Zettervall att visa båda, så att
kyrkostyrelsen skulle få något att välja mellan. 

Två alternativförslag

Hösten 1880 lämnade Zettervall skisser till två nya, helt
olika, kyrkobyggnader för Norrköping. Det förslag han
kallar »Alternativ II« visar i två blad en hallkyrka med tak -
konstruk tioner av trä.39 (603) Långhuset hade en kon ti nu -
erlig sektion med ett treledstak, och långhusmurarna hade
enkla spetsbågiga valvslag. Till detta hade Zettervall lagt ett
kor utan omgång med sakristian inrymd bakom altar -
uppsatsen. Kyrkorummet hade en vinkelställd läktare i hela
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605:  Matteus kyrka i Norrköping. Alternativ III. Plan och fasad 1880.

604:  Matteus kyrka i Norrköping. Alternativ II. Långfasad 1880. 

sin längd. Koret, kyrkans enda valvslagna del, var en  direkt
förläng ning av långhuset. Kyrkans längdsträckning var där -
med starkt betonad. 

Kyrkans yttre visar jämfört med det tidigare förslaget ett
enklare utseende. (604) Långhusets tak innefattade både
mittskepp och kor, långhusets fönster kopplade samman de
två våningarna, trapphusen var behandlade som adderade
delar och tornets spira flankerades av fyra småspiror.
Proportionering, detaljbehandling och grupperingen av
volymerna var behandlade på ett nytt sätt. Zettervall
markerade korets betydelse genom höga murade spiror
som, tillsammans med trapphusarrangemanget, bildade ett
förmedlande balanserat parti mellan långhus och kor.

Den skiss i ett blad som Zettervall kallade »Alternativ III«
hade en helt annan lösning: det var en romansk basilika
med plant trätak.40 (605) Kyrkorummet var högt och form -
fast, lång hus murarna bestod av rundbågiga valv på smäckra
pelare, klerestorievåningens höga fönster skulle ha givit ett
rikt släpljus över den plana kassettindelade takytan. Korets
fönster var högt satta, trots att det här, som i många andra av
Zetter valls kyrkor, inte var tekniskt nödvändigt att hålla
dem över en sakristieutbyggnad. Långhuset avslutades med
ett brett lågt torn med sadeltak. Koret anslöt som en egen
byggnadskropp med en halvrund absid, också det med ett
plant trätak. I kyrkans alla hörn fanns murade torn. Om
kyrkan var tänkt för tegel synligt i fasad eller skulle putsas
framgår inte av ritningen. Men den yttre dekoren var varia -
tioner av rundbågsteman. Detta förslag diskuteras inte av
församlingen. Zettervall verkar ha gjort förslaget för att visa
att en konsekvens av ytterligare förenklingar var helt andra,
mindre krävande, byggnadssätt. 

Bland Zettervalls skisser finns en ännu enklare variant som
inte ens  visades för församlingen. Den kallas »Norr köping,
alternativ III, system II«. (606) Det är en ren hallkyrka:
borta är kler estorie våningen och pelaravståndet är ökat till
det dubbla. En så enkel konstruktion hade Zettervall
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606:  Matteus kyrka i Norrköping. Alternativ III. Sektioner 1880.

tidigare aldrig försökt sig på. Om inte annat kan den få oss
att förstå på vilket allvar han tog hotet från de billiga korlösa
kyrkorna.

Kyrkonämnden tillsatte en grupp sakkunniga för att utvär -
dera de fyra nya förslagen.41 Melanders ritningar avfördes
genast på grund av tekniska brister. Langlets förslag kriti -
serades för auditorieformen, men man fann också att
Langlets förslag inte var mycket billigare än Zetter valls
»Alternativ II«.42 De sakkunniga förordade Zettervalls 
nya  förslag för dess »förtjänster i praktiskt avseende, på
samma gång skönhetens fordringar blivit tillgodosedda«.43

I september 1880 antog också kyrkostämman Zettervalls
förslag. Stämman beslöt att beställa fullständiga ritningar,
söka stadfästelse, tillsätta en byggnadsstyrelse och att ta 
upp lån.

Zettervall hade haft stort stöd av byggfackmännen och
kyrkans folk. Själv hade han ovanligt högstämt och idea -
listiskt fört arkitekturens och kyrkans talan. I ett förkla -
rande följebrev hade Zettervall skrivit: »Kyrkostil och
gudstjänstliv kan ej skiljas från varandra« och vidare att en
kyrkobyggnad måste »från grunden till alla dess minsta
delar äga karaktären av ett Guds hus, den måste vara
liturgisk från början till slut«.44

De slutgiltiga ritningarna

I juni 1881 kunde Zettervall leverera de färdiga ritningarna
i åtta stora blad.45 (607, 608, 609) De utarbetade ritning  arna
var trogna skissen, men trätaket var nyutvecklat. Taket hade
en lätt bågform med en rik dekor. Skissen hade genom -
gående visat träbjälklag, nu föreslog Zettervall slagna valv i
både vapenhus och trapphus. Han vågade sig på att något
höja standarden, men tillsammans med rationella ekonomi -
seringar. Exempel: På halva sin höjd hölls granit pelarna
samman av en järnknut som var förbunden med järnbalkar
i både längdled och tvärled mot ytterväggens murverk. Järn -
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608:  Matteus kyrka i Norrköping. Längdsektion 1881.

607:  Matteus kyrka i Norrköping. Plan 1881. 609:  Matteus kyrka i Norrköping. Tvärsektion 1881.



konstruktionen skulle bekläs med trä och samtidigt vara
läktarnas stomme.

I det yttre hade Zettervall i än högre grad ökat rikedomen
och detaljeringsnivån. (610, 611) Tornet var snarast ny -
gestaltat med en gördel på spiran, sirade småtorn och fler
överlagrade motiv – motsvarande formtendenser som vi kan
påminna oss vid utvecklandet av spirorna för Uppsala
domkyrka. Långhusfasaderna hade under bearbetningen
givits en större dynamik – en större skillnad mellan stort och
smått. Rosettmotivet i långhusfönstren har nu tänjts ut i
storlek mot det omfattande listverket.

Bygget 1887–1891

Det skulle ta ytterligare sex år innan bygget kunde komma
igång. Åter var det stadens starka män som i kraft av sina
många röster på de årliga kyrkostämmorna förhalade igång -
 sättning med hänvisning till kostnaderna, åter ifråga sattes
tomtvalet och åter begärdes uppskov hos Kungl. Maj:t. Men
1886 fattade till sist stämman beslut att bygga.

För administrationen av bygget utsågs en byggnads sty -
relse med fabrikören Fredrik Blombergh som ordförande.46

Efter en noggrann genomgång av entreprenad anbuden, ett
arbete där Zettervall deltog, antogs byggmäs taren P.  J.
Pettersson från Skövde.47 Eftersom byggnads styrelsen ville
ha en sammanhållen entreprenad och arbetet var stort, var
det bara två som vågade lämna anbud, och P. J. Pettersson
hade lämnat det lägsta.48 Zettervall var hårt bunden av sina
uppdrag i Stockholm och därför hölls start mötet med
byggmästaren på Zettervalls sommarställe Hamndalen på
hösten 1887.

Som beställarens kontrollant på platsen utsågs på
Zettervalls förslag byggmästaren C. J. Nylander.49 Nylander
hade vunnit Zettervalls förtroende för sin noggrannhet vid
de nyss avslutade arbetena vid Linköpings domkyrka.
Nylander skulle svara för tillsynen av bygget, men som vid
det samtidigt pågående stora kyrkbygget i Lund, skulle
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610:  Matteus kyrka i Norrköping. Östra fasaden 1881.
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611:  Matteus kyrka i Norrköping. Långfasad 1881.
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612:  Matteus kyrka i Norrköping. Arbetsritning. Läktarnas detaljer.

613:  Matteus kyrka i Norrköping. Arbetsritning. Kapitäl i koret.

Zettervall svara för den konstnärliga samordningen och
själv rita alla för bygget nödvändiga detaljer. Hundratals
detaljritningar finns bevarade från byggnadstiden.50

Kyrkan i Norrköping byggdes inte bara samtidigt som
de nya kyrkorna för Lund och Göteborg, utan byggtiden
sammanföll också med de stora restaureringsarbetena av
Uppsala och Skara domkyrkor. Tillsam mans innebar detta
en väldig arbetsbelastning där tusentals arbetsritningar fort
skulle tas fram. För första gången i Zettervalls karriär måste
byggmästaren i Norrköping upprepade gånger begära de
nödvändiga detaljritningarna. 

Bygget pågick under fyra byggsäsonger, från september
1888 till slutet av 1891. Zettervall hade på byggnads -
styrelsens anmodan gjort en arbetsplan, som med några
mindre ändringar följdes. Av de bevarade handlingarna och
brevväxlingen framgår att bygget bedrevs metodiskt och
utan större problem. 

Första året, 1888, grävdes för grunden i den lättarbetade
sandåsen. Grundmurarna och granitsockeln murades.

Andra året, 1889, murades kyrkans stomme till full höjd
med tegel från Hargs bruk på Upplandskusten. Byggnads -
styrelsen slopade på eget bevåg de föreskrivna inslagen av
glaserat tegel och beställde allt fasadtegel från Börringe i
Skåne.51 Fönsterpartier, portaler och listverk av betong göts
på byggplatsen av betonggjutaren N. Månsson. De åtta paren
stora granitpelare, levererade av Graversfors i Kolmården,
restes och förbands med väggarnas murpelare med järn -
balkar till ett styvt förband som sedan kläddes med trä.
(612) Pettersson frågade Zettervall om han fick förbilliga
järnkon   struk tionen genom att använda valsade profiler,
vilket dock skulle medföra synliga diagonalstag. Zettervall sa
nej, och konstruktionen utfördes enligt ritningarna. Järn -
arbetena utfördes av verkstaden Vulcan i Norrköping. 

Pelarkapitälen göts av betong kring en järnkärna efter
Zettervalls fullskaleritningar. Ritningarna visar kapitälen i
koret, både ett element och en sammanfogning. (613, 614)
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614:  Matteus kyrka i Norrköping. Arbetsritning. Korkapitälens
sammanfogning.

615:  Matteus kyrka i Norrköping. Arbtesritning. Långhusets 
mindre kapitäl. 
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Lång   husets stora kapitäl hade storskaligt friskurna blom -
mande former, de minsta, mellan långhus och kor, var mer
knoppande. (615) 

De medeltida dekorformerna var inte typiserade som de
antika. Till sin grundform var de alla korintiska, där den
bärande leden gestaltades med växtmotiv. Varje kapitältyp
var unikt formad med omtolkningar av stänglar, blad,
knoppar, blommor och frukter. Floran, där liljan var vanlig,
kommer oftare från Nordeuropa än från Medelhavs -
området.

Tredje året, 1890, besökte Zettervall byggplatsen i maj,
bland annat för att ta ställning till en färgsättningsfråga.
Den föreskrivna fogstrykningen av tegelfasaderna med
oblandat bruk tedde sig ljusare än de gjutna betong -
detaljerna. Skulle man färga in bruket till samma kulör som
dessa, eller skulle man foga med svart bruk? Nylander
talade för den mörka fogen eftersom den på håll tog fram
teglets lyster, men erkände att det såg omotiverat ut på nära
håll. Efter provmurning beslutade man att färga fogarna i
betongens kulör.

Detta tredje byggår timrades takstolarna och spiran. De
tre kyrkklockorna, gjutna av Bergholtz, monterades på
järnstativ med hjälp av specialgjutna lager av järn som
Zettervall konstruerat. (616) Då yttertaken skulle beställas
beslöt byggnadsstyrelsen att ersätta den föreskrivna
kopparplåten på långhuset med skiffer, som var mycket
billigare. Det mörka skiffret levererades från Grythyttan,
det röda som lades som dekoration var franskt. Men spiran
och de flacka sidoskeppen belades med koppar från
Granefors och Skultuna. De invändiga snickeriarbetena för
tak och läktare utfördes detta år; så också invändigt sten-
och putsarbete. Golven lades med plattor av cementmosaik
från Stock holms mosaikbolag. Zettervall hade föreskrivit
ett mönster i klart gult och rött. Byggnadsstyrelsen var
orolig för att det skulle kräva så mycket pigment att
hållfastheten även tyrades och valde därför blekare färger. 

Trots en noggrann och systematisk måttsättning, en

616:  Matteus kyrka i Norrköping. Arbetsritning.
Lager för kyrkklockornas upphängning.

617:  Matteus kyrka i Norrköping. Arbetsritning. Fönsteromfattning.
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förut sättning för de många färdigtillverkade elementen,
upp kommer ändå alltid unika problem. Ritningen visar en
putsad fönsteromfattning där Zettervall givit anvisningar
om hur en asymmetri kunde lösas av muraren på plats. (617)

Byggnadsstyrelsen tog initiativ till besparingar men
också till fördyrande kvalitetshöjningar. Detta år bad de
Zettervall ta ställning till tanken att förse koret med målade
glasfönster. Zettervall var positiv och förmedlade kontakt
med Svante Thulin i Lund, som snabbt gjorde kartonger 
efter vilka sju stycken, nio meter höga, glasmålningar beställ -
des från Tiroler Glasmalerei und Cathedralen-Glashütte i
Innsbruck. Övriga fönster försågs med blyinfattat katedral -
glas med en enkel färgmönstring levererade av Stockholms
glas mål nings anstalt och Neumann & Vogel.

Fjärde året, 1891, utfördes vägg- och dekormåleriet av
målarmästaren L. Westman. Färgsättning och förlagor till
dekormåleriet hade utvecklats av arkitekten Agi Lindegren
i Stockholm i samråd med Zettervall. 

Snickerierna för läktarbalustrader, bänkar och dörrar
målades i mörk ekfärg. Zettervalls detaljritning visar dörren
till sakristian i altaruppsatsen. (618) Altaruppsats, predik -
stol och orgelfasad utfördes av bonad svensk ek. Altar -
uppsatsen var formad som ett tabernakel med fialer och
båg öppningar. Predikstolens sex snidade figurer hade ut -
förts av skulptören C. J. Dyfverman. All inredning ritades av
Zetter vall och tillverkades av C. G. Svenssons mekaniska
snickeri fabrik i Norrköping. 

De fyra ljuskronorna, gjutna av P. A. Carlstein i Söder -
köping, var kopior av en krona från 1400-talet i Funbo
kyrka i Uppland. Det framgår inte av handlingarna vem
som föreslog denna återanvändning av form. Men detta år
var både Zettervall och Agi Lindegren ivrigt sysselsatta med
studier av uppländska kyrkor för Uppsala domkyrkas
 dekorprogram. För kyrksilvrets utformning hade Zettervall
förmedlat kontakten med sin son Folke, som ritade.

I kyrkan installerades ett ångvärmesystem levererat av
Vulcans mekaniska verkstäder. Ångpannan var placerad i

618:  Matteus kyrka i Norrköping. Arbetsritning.
Snickeriritning.



källarrummet under koret och ångvärmeledningarna löpte
under hela kyrkgolvet. Kyrkan försågs med gasbelysning.
En gasledning drogs ner till varje ljuskrona med tjugofyra
lågor, och till fyrtio lampetter jämnt fördelade i kyrko -
rummet. Orgeln, från Åkerlund & Lund i Stockholm, och
inpassningen av de målade kyrkfönstren var de sista
installationerna som utfördes. 

I oktober 1891, efter fyra års byggtid, kunde kyrkan slut -
besiktigas. Besiktningsmännen var fulla av beundran för de
omsorgsfullt och noggrant utförda arbetena och gav all
heder åt entreprenören.52 Byggnadsstyrelsen hade haft
femtiosex byggmöten och lyckats hålla kostnaderna.
Matteus kyrka invigdes den 8 maj 1892 under stora festlig -
heter och med tre biskopar närvarande. Zettervall skulle ha
varit hedersgäst men hade fått förhinder.53

Kyrkans yttre 

Matteus kyrka ligger på en svag höjdsträckning mellan
Norra kyrkogården och Norra Esplanaden. Den ligger i
fonden av Slotts gatan, som leder från Karl Johans torg
parallellt med Norra Esplana den. Kyrkan vänder tornet mot
staden och öster; koret är mot väster och ett öppet landskap.
Trettio år och nio olika förslag hade passerat innan kyrkan
var på plats.

Matteus kyrka är idag till det yttre väl bevarad, men vi
ska ändå börja studera ett fotografi taget då kyrkan var helt
ny.54 (619) Mittskeppets skifferklädda tak med sin nockkam
av järnsmide sammanfattar både långhus och kor. Koret
reser sig direkt från marken och står fram högt och rankt.
Sidoskeppen är fogade till långhuset som adderade delar.
Sidoskeppens fönster är formade som korets, men är kortare
och har en enklare omfattning. Kontrefor terna springer upp
över takfoten. Sidoskeppen flankeras av tvärställda
trapphusbyggnader med höga takresningar och gavelprydda
portar. Trapphusen vid koret är intrikat sam man vävda:

468 Kyrkor
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619:  Matteus kyrka i Norrköping. Fotografi före 1896.
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förstugan ligger utanför sidoskeppet, men volymen är
gemensam med sidoskeppets sista travé. Trappan ligger i en
egen volym i kyrkans längdriktning, och mellan trapphus
och sidoskepp reser sig spiror, som rymmer skorstenarna.
Detta parti ger en bra bild av Zetter valls sätt att komponera.
De tvärställda murmassorna behövs för att staga hela
byggnadens pelarstruktur. För att ge en tyngd punkt åt det
viktiga korpartiet har han brutit ner delarna till renodlade
byggnadselement som kompone rats samman för att
intressemässigt balansera tornet. 

Matteus kyrktorn är Zettervalls mest utarbetade. Vi
känner igen element från den övriga kyrkan: gavelstyckena,
omfattningarna, kontreforterna och småtornen. Men ele -
menten har givits rikare detaljering och är tätt symmetriskt
sammanhållna till en gestalt. På spirans halva höjd är en
hängkrans under vilken den åttkantiga spiran veckar sig till
den stjärnform som möter murkroppen. Matteus kyrka får
på detta sätt en hög visuell tyngdpunkt.

De yttre detaljerna är av betongsten med stor skärpa.
Lister, kapitäl och kröningar är inmurade i tegel murverket.
(620, 621) En del detaljer, som tornets tunna kolonnetter, är
helt underskurna. För exteriören är denna precisa kon trast
mellan de hela tegelröda murytorna och de inflätade ljusgrå
stendetaljerna avgörande för helheten. Zettervall har
uppnått den stora rikedomen med ett strängt urval former,
varierade i en familjelikhet. 

Kyrkans inre

Kyrkorummet hade ett flödande ljus från det uppglasade
koret. Ljuskontrasterna var stora och hade en upplöst och
flimrande verkan med ett spel av glansdagrar och upp -
brutna former. (622) Färgsättningen är ändrad sedan
färdigställandet, så vi får förlita oss på beskrivningar och
nyare fotografier för de delar som inte ändrats.55 Låt oss
börja uppifrån. Trätaket var blankt oljemålat i gult, trä -
panelen var överlagrad med en finmaskig träbrodyr. Valv -

620:  Matteus kyrka i Norrköping. Kapitäl. 

621:  Matteus kyrka i Norrköping. Detaljer. 
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622:  Matteus kyrka i Norrköping mot koret. Fotografi före 1896.
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626:  Matteus kyrka i Norrköping. Altaruppsatsen. 

625:  Matteus kyrka i Norrköping. Kapitäl och valvbågar. 

624:  Matteus kyrka i Norrköping. Sidoskeppets tak. 

623:  Matteus kyrka i Norrköping. Korets tak.  
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627:  Matteus kyrka i Norrköping. Predikstolen.  

bågarna tecknade ut den välvda formen och dekorens
förtätning bröt ner den stora ytan. Korets valv var slaget av
tegel, där absidens halva tiohörning förlängts med en travé.
(623) Valvribborna av betong var förgyllda vid valvsluten,
och valvkapporna var målade mörkt blå och översållade
med små gyllene stjärnor. Sidoskeppens tak hade öppna
tak stolar med dragstag. (624) Balkarna var lätt bågformade
och försedda med dubbla lager av garneringar som i för -
kort ning gav en överlagrat rik verkan. Mitt skepps murarna
var målade med kvadrar och konturmålade i klara färger
som betonade de konstruktiva formerna. Bågfälten hade
ett rankmönster, mustigt målat i rött, gult och grönt på blå
botten. Kapitälen av betong hade förstärkta skuggor i rött,
gröna stjälkar och förgyllda knoppar; de bars upp av de
polerade granitkolonnerna. (625)

Korfönstrens glasmåleri var koncentrerat till ett band
med bilder innefattade i höggotiska arkitekturmotiv. I en
tunn men klar infärgning ser vi bilder ur Jesu liv enligt
Matteus.56

Altaruppsatsen, som avgränsar mot sakristian, hade
Zettervall ut format som en gotisk fantasibyggnad med
fönster, fialer och branta tak. (626) Agi Lindegren målade
de infällda bilderna. Altarfronten tornade upp sig mot ett
högt tabernakel över krucifixet.57

Predikstolen av bonad ek, efter Zettervalls ritningar,
svävade som en kalk på sin stam. (627) Det fritt hängande
ljud taket var genombrutet och format som en stiliserad
krönt törnekrans.58 De sex figurerna kring predikstolen var
skulpterade av Dyfverman.59 Zettervall eftersträvade denna
balans mellan de praktiska kraven och kultens: predikstolen
var placerad för bästa hörbarhet och synkontakt från
kyrkans alla platser, medan altaret var rummets fokus. 

Projektet för Matteus kyrka visar hur de ekonomiska kraven
tvingade fram nya former och lösningar. Zettervall försökte
att med träteknik fånga gotikens rikedomssträvan – men
inte stenefterbildande, utan på träets villkor.
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Allhelgonakyrkan i Lund

Domkapitlet i Lund beställde 1876 ritningar till en ny kyrka
för Lund rymmande minst två tusen personer. Zettervall
föreslog en treskeppig hallkyrka av tegel, vilket omedelbart
antogs. Efter tio års väntan på finansiering byggs kyrkan
1887 till 1891 och får namnet Allhelgona kyrkan.60 Kyrkan
blev en av Zettervalls mest genomarbetade nya stora kyrko -
byggnader.61

Redan 1860 fanns ett stort behov av en ny kyrka i Lund. Vi
har tidigare sett att Zettervall som nybliven domkyrko -
arkitekt då också gjorde ett förslag. År 1866 aktualiserades
åter frågan om en ny kyrka i Lund vars folkmängd nu hade
ökat ytterligare, till elva tusen – domkyrkans ett tusen
fem hundra platser förslog inte långt. En kommitté bildades,
men efter beslutet 1868 att påbörja ombyggnadsarbetena
vid domkyrkan gick alla resurser dit, och ärendet av -
stannade.62 När domkyrkan började bli klar 1876 togs
frågan upp på nytt och en ny kommitté tillsattes, som
inledde sitt arbete med studier av möjliga platser.63 Tio olika
lägen diskuterades innan en tomt omedelbart norr om den
gamla stadsvallen, vid Norrtull, befanns vara bäst. Den hade
varit platsen för ett medeltida kloster, vars murar stått kvar
in på 1600-talet.

Förslaget 1876 

I mars 1876, samma månad som Zettervall får uppdragen
för kyrkorna i både Karlskrona och Norrköping, får han
också i uppdrag att lämna förslag till den nya kyrkan i Lund.
Zettervall gjorde inga skisser utan gick direkt på ritningarna.
Han gavs fullt förtroende. I februari 1877 var ritningar,
beskrivning och kostnadsberäkning klara.64 Planen var
strikt rektangulär: en hallkyrka med tre nästan likhöga
skepp och slanka pelare. (628, 629, 630, 631) Mot väster
anslöt torn och trapp hus, mot öster absid med en envånig

628:  Allhelgonakyrkan i Lund. Längdsektion 1876.

629:  Allhelgonakyrkan i Lund. Tvärsektion 1876. 
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630:  Allhelgonakyrkan i Lund. Nedre plan 1876. 631:  Allhelgonakyrkan i Lund. Övre plan 1876. 
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632:  Allhelgonakyrkan i Lund. Norra fasaden 1876.

633:  Allhelgonakyrkan i Lund. Västra fasaden 1876.

omgång samt trapphus. Mittskeppet hade sex travéer och
hela kyrkorummet en total bredd på tjugotre meter.
Tvärsektionen visar hall kyrkans höga sidoskepp, där
läktarna var infästade på ett sätt som betonade det stora
rummets helhet. Valvkonstruk tionen underströk också
rummets enhet: gördel bågarna var, som i Uppsala och
Norrköping, ut formade lika tunt som valvstrålarna, vilket
gav valven ett samman hängande ut tryck. Men här var också
hjälm valven mellan mittskepp och sidoskepp formade på
samma vis – höjdskillnaden var knappt märkbar och hela
taket blir till en sammanhängande böljande yta. Till denna
verkan bidrog också valvstrålarna i valvens mittlinjer,
samma dekorativa förtydligande som han använt för
Norrköpings kyrkans valv. Konstruktionen hade ingen
hjärtmur i vanlig mening, det skulle ha tyngt de spröda
hjälmbågarna, men av tvärsektionen framgår att långhusets
takfot skulle bäras upp av valvsprång mellan pelarstöden.

Det stora ljuset kom högt uppifrån och kyrkorummets
»huvudvåning« var läktarnivån. Det var där de stora och
högt bearbetade fönstren var, både i långhus och i kor. Den
valda volymgrupperingen möjliggjorde fönster mot öster
på den högre nivån, men blinderade sidoskeppsfönstren i
travén närmast koret. Kyrkan kunde rymma totalt två tusen
tre hundra sittande. 

Altare och predikstol bildade en enhet i det rymliga
koret. Sikt barheten ökades av att koret var upphöjt sex steg.
I den låga sjudelade kryssvälvda absidrundeln var sakristian
placerad. Den skulle få sin öppning till kyrkorummet rakt
bakom altaret. Sakristian hade också en egen ingång från det
fria genom en förstuga varifrån man också nådde värme -
kammaren under koret. I den låga absiden fanns också två
små kapell som man bara kunde nå från sidoskeppen; ett
begravningskapell och ett dopkapell.

Enligt beskrivningen skulle pelarna utföras av gjutjärn.
Läktarna skulle bidra till deras stagning. Med långhusets
materialminimerade och labila konstruktionssätt behöv des
fasta tunga byggnadsdelar för avstyvningen: trapphusen
hade den uppgiften och fungerade som kontreforter i den
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634:  Allhelgonakyrkan i Lund. Östra fasaden 1876. 

större skalan. Av längdsektionen framgår att tornet, som i
Norrköping, skulle muras hela vägen upp.

Sidoskepp och absidrundel hade mycket flacka takfall, de
var närmast behandlade som avtäckningar, medan mitt -
skepp och trapphus hade branta och väl synliga tak. (632,
633, 634) De yttre volymerna avspeglade inte de tre
skeppens nästan lika höjd, men det gjorde fasaderna. Sido -
skeppens fasader var mycket resliga med sina övre stora
fönster och rika masverk. Kontreforterna sprang tydligt ut
runt hela byggnaden och klingade av uppåt i tre steg för att
avslutas över takfoten med små sadeltak. Absidens takfot
var en fortsättning av sidoskeppens. Den lägre nivåns
fönster löpte runt hela byggnaden, de fullföljde samma
tema men förtätades i absiden. De till långhuskroppen
adderade trapphusen hade trappgavlar som givits olika
utdragen proportion. Lång husets avslutning mot öster visar
oss trappgavel motivet i sin rikaste form. Den östra fasaden
samlade upp och förtätade de motiv vi mött i den övriga
exteriören, bara de runda fönstren är unika.

Västfasaden hade genom de högt uppdragna trapphusen
fått en balanserad proportion: fönstren markerade den stora
skalan och tornet trädde fram som en massiv volym.
Mittportiken, öppen mot det fria, ledde till en förhall där de
egentliga kyrkportarna var.

Byggnaden skulle utföras av tegelmurverk, och i de övre
delarna var konstruktionen tunn: det handlade snarast om
stagade murade master. Vi möter ett renodlat material -
minimerat kraftlinjetänkande. De anslutande volymerna var
tunga och stödjande, vilket också den yttre utform ningen
uttryckte. Förslaget visade en fast och kärv kon struk tiv gotik
med många hela murytor, inte den yppiga höggotik vi mött
i Uppsala eller i Zettervalls första förslag för Lund 1860.

Kostnadsberäkningen visade på en kostnad av 360 000
kronor inklusive ställningar, redskap och arkitektarvode.
Totalkostnad inklusive klockor, tornur, orgel, värme, belys -
ning, yttre anordningar och planteringar beräknades till
445 000 kronor.
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En välbesökt kyrkostämma i april 1877 beslöt enhälligt att
låta bygga kyrkan efter Zettervalls ritningar, och att omedel -
bart ansöka om ritningarnas stadfästelse. Man beslöt vidare
att medel ur församlingskassan fick brukas. Beslutet var väl
förberett i tidningsartiklar, som argumenterade för förslaget,
införda dagarna före stämman. Som på beställ ning tar
exempelvis en av artiklarna avstånd från kyrkor byggda i
»cirkus och teaterstilen såsom Beskowska kyrkan i Stock -
holm«.65 Efter beslutet kom det ändå att dröja tio år, till
1887, innan finansieringen var ordnad och bygget kunde
sätta igång.66

Zettervall hade placerat kyrkan så att västfasaden skulle
ligga i fonden av Sankt Laurentiigatan, den nyanlagda
esplanaden från Clemens torget och stationen. Enligt en
propå 1884 borde istället kyrkan orienteras, förläggas strikt
i öst och väst, en 45-gradig vinkeländring. Den ursprung -
liga placeringen var stadsbildsmässig, det var också sådana
argument Zettervall använde då han godtog ändringen. I
domkyrkoprotokollet står att Zettervall »för sin del var nöjd
om kyrkan finge ett sådant läge att hon från den nya gatan
tedde sig ungefär på samma sätt som domkyrkan från
Klostergatan där den mynnar ut till Stora Kyrkogatan«.67

Bygget 1887–1891 

Inför byggstarten tillsattes en handlingskraftig byggherre -
grupp.68 Dess uppdrag var att se till att Zettervalls ritningar
följdes samt att »av honom under arbetets gång erhålla alla
erforderliga konstruktiva och ornamentala arbets- och
detaljritningar«, samt att under byggnadstiden skriftligen
eller muntligen av honom inhämta råd och upplysningar
»avseende övervakandet av arbetets konstnär liga ut fö -
rande«.69 Här fick alltså Zettervall den position han alltid
önskade för sina större byggen. 

Sedan 1881 var Zettervall överintendent och bosatt i
Stockholm. Hans mångåriga biträde i Lund, arkitekten
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Henrik Sjöström, utsågs till ställföreträdare på platsen och
de båda hade en omfattande, ibland daglig, korrespondens.70

Hundratals arbets- och detaljritningar finns bevarade, de
flesta uppgjorda av Zettervall, och alla synade och god kända
av honom.71 Till ledare för byggnadsarbetena antogs
byggnadskonduktören Magnus Svensson som hade Zetter -
valls förtroende genom insatserna vid byggandet av Univer -
sitets huset som gick mot sitt färdigställande. 

Bygget pågick under fem byggsäsonger. Grundstenen
lades i april 1887 och kyrkan kunde invigas i november 1891.
Byggtiden sammanföll alltså med byggarbetena för både
Skara, Uppsala och Norrköping. Grundläggningen krävde i
Lund schaktning till tre  meters djup till fast sandlera, för
tornet ner till fyra och en halv meters djup och blålera.72

Sockeln av granit höggs av Schannongs stenhuggeri i Lund.
Den murade stommen kläddes på in- och utsidan av
maskin slaget formtegel. Det röda och svarta teglet levere -
rades av Börringe tegelbruk, men det gula teglet, som bara
användes invändigt, importerades från Liegnitz i Schlesien.
För det delvis komplicerade mönstermureriet gjordes
mängder av detaljritningar, de flesta ritade i fjärdedels skala.
(635, 636) Ritningarna visar en del av västra trapphuset samt
den norra tegelspiran. Skånska cementgjuteriet levererade
fasadens alla stenelement av betong: bandstenar och profiler
men också komplicerade delar som alla fönster med masverk
och bladornament och kolonnetterna vid västfasaden med
sina skarpa vegetativa former. (637, 638)

Konstruktion och bygge av tornet var ett avancerat
företag: inte bara tornet utan också spiran murades till dess
fulla sjuttiotvå meters höjd. Det bör ha varit Sveriges högsta
murade konstruktion. Spiran kläddes med eldfast rödgult
glaserat tegel med mönstermurade band av grönt och brunt,
allt levererat av Höganäs. (639) Spirans murade kon
avslutades av en korsblomma av massiv granit, huggen i
Uddevalla av Kullgrens. Tornet kröntes till sist av ett över
fyra meter högt järnkors smitt av Rasmussen i Lund. För att
stabilisera denna konstruktion drogs ett fyrtiofem milli -
meter tjockt järnstag genom hela spiran. Det var direkt

635:  Allhelgonakyrkan i Lund. Arbetsritning. Mönstermurning.

636:  Allhelgonakyrkan i Lund. Arbetsritning. Hörnpelare.
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637:  Allhelgonakyrkan i Lund. Arbetsritning. Fönsterdetalj.

638:  Allhelgonakyrkan i Lund. Arbetsritning. Kapitäl.

förbundet med korset och förankrat vid spirans bas. Det var
på flera ställen gängat och efterspändes till en samverkande
styv kon struktion. (640)

Zettervall hade föreslagit att de inre pelarna skulle
utföras av gjutjärn, men församlingen önskade sig natur -
sten. Zettervall ökade då dimensionerna något och fick dem
utförda av bohusgranit: huggna, slipade och polerade hög -
blanka av Kullgrens. Pelarnas kalkformade kapitäl göts av
betong kring en järnkärna. Läktarna, som var av trä, vilade
på de järnbalkar som stagade pelarna.

Kyrkans installationer var i många stycken tekniskt
avancerade. Uppvärmning och ventilation skedde med
Kockums varmluftsystem som Zettervall alltid förordade.
Från en värmekammare under det förhöjda koret leddes
den varma luften upp genom golvgaller, dels vid koret och
dels genom kulvertar till galler i kyrkans västra del. Efter en
särskild utredning installerades elektrisk belysning från en
egen gasdriven generator i kyrkans källare.73 Anläggningen
var konstruerad och levererad av Luth & Rosén i Stockholm.
Istället för kyrkklockor monterades så kallade Tubular Bells
från Harrington, Latham & Co. i London: det var en serie
mässings rör på vilka man från en klaviatur kunde spela
melodier.74

Den stora mängden detaljritningar som Zettervall
utfört vittnar om en mycket noggrann projektering, och
det faktum att han inte släppte någon del av utförandet
trots att han inte kunde vara tillgänglig på bygget för att 
ge direkta instruktioner. Det sammansatta golvmönstret av
cement mosaik har han förstås komponerat, men också
exem pelvis alla de ventilationsgaller som är samordnade
med dessa. (641) Smides detaljer och mindre järnarbeten
ut fördes av Ludvig Rössel i Malmö och Joseph Leja i
Stockholm. En ritning visar: »Järngallret bakom sido -
partiers figur bärande konsoler uppritat i sin helhet.«
(642) Tappstäl let med utslagsvask och kran mot kyrkans
vesti bul är nog grant uppritat och utfördes efter denna
ritning. (643) Snickeri arbetena utfördes av tre olika
tillverkare: altare, predikstol och nummertavlor utfördes av 
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639:  Allhelgonakyrkan i Lund. Arbetsritning. Spiran.

640:  Allhelgonakyrkan i Lund. Arbetsritning. Spirans stag.



642:  Allhelgonakyrkan i Lund. Arbetsritning.
Järngaller.

643:  Allhelgonakyrkan i Lund. Arbetsritning. Tappställe.
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641:  Allhelgonakyrkan i Lund. Arbetsritning.
Ventilationsgaller.

644:  Allhelgonakyrkan i Lund. Arbetsritning. Bänkar.
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Jönköpings mekaniska snickeri fabrik; möblemanget i
sakris tian av N. Håkansson i Lund; dörrar, bänkar och
andra inred nings arbeten utför des av Säfsjöströms bruk.
När Zettervall ritade kyrk bänkarna för Allhelgonakyrkan
hade han ritat åtminstone trettio kyrkbänkar tidigare, och
de blev alla olika. Ritning arna här visar tydligt med vilken
själv  klarhet han håller isär bänkens funktionella sittprofil
från dess fasad i rummet. (644) Vi ser också hur han
arbetade med släktskaps former, hur formen för radens
sista bänk var härledd som en adderad variant av
normalbänken, samtidigt som den fortfarande var en hel
gestalt i sig. I kyrkoarkivet finns en studieskiss för den
mycket elabo rerade predikstolen, och i marginalen till
denna ritning finns en av de få bevarade skisserna som kan
visa hur Zettervall sökte form. (645) Det är en studie av
elva olika sätt att dekorativt indela en åttkantig grundform,
det gällde här ljudtakets undersida. Inget av dessa valde
han sedan.

Den länge efterlängtade kyrkan invigdes den 1 november
1891, på allhel gonadagen. Kyrkan, som dittills alltid kallats
Nya kyrkan, fick nu namnet Allhelgonakyrkan.  Totalkost -
naden blev 593 431 kronor. Förbindelsen med domkyrkan,
och en jämförelse i ambition dem emellan, låg nära till
hands. Invigningsceremonin inleddes också med en sam -
ling i domkyrkan, och hela följet, två tusen personer med
biskop Flensburg i spetsen, gick så i procession längs
Kyrkogatan och Bredgatan upp till den nya kyrkans invig -
ningsgudstjänst. Efter invigningen utgavs en grundlig
beskrivning av kyrkan.75

Kyrkans yttre 

Allhelgonakyrkan reste sig högt och fritt på sin åsrygg,
synlig från alla håll. Placeringen vid korsvägen vid den
norra utfarten förankrade den till staden.76 (646) Foto -
grafiet från väster visar den anblick från Sankt Laurentii -

645:  Allhelgonakyrkan i Lund. Arbetsritning. Studier av predikstolen.

646:  Allhelgonakyrkan i Lund. Vy från sydost före 1896.
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647:  Allhelgonakyrkan i Lund. Vy från sydväst. Äldre fotografi.
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gatan som Zettervall accepterade fast han egentligen tänkt
sig den rent frontal från detta håll. (647)

Kyrkan har en massiv verkan från väst, med tornet som
den stora dominant till vilken de övriga byggnadsdelarna
fogats – de smala tornflyglarna är högt uppdragna och
bildar en västfront. Tornet växer upp i flera steg och är
indelat i fyra våningar. Kontreforterna i hörnen växlar
mellan att vara adderade stöd och att vara förkroppningar
av tornets massa. Vi kan följa kontreforternas avslutningar
nerifrån och upp: fasning,  pyramidtak, sadeltak, fasning,
sadel tak, och till sist förgrenar sig kontreforterna till den
stora krona som innefattar den blanka spiran av glaserat
tegel. Vi kan se tornet som både sammansatt av fyra
fasadskivor med glipor i hörnen, och som en massiv kon -
struktion där hörnen binder samman sidorna. Uppbygg -
naden var inte benhårt logisk, utan det övergri pande målet
var livfullhet och rikedom – medlen var variation, avsteg,
kontrast och sinnlig materialitet. Relatio nen mellan teglet
och de ljusa, geometriskt skarpa, betong ytorna är noggrant
avvägd. Över det enhetligt matta rödgrå takskiffret gnistrar
den blanka spiran.

Västfasadens portiker är lagda framför fasaden och skär
delvis över fasadens element, som vi har sett att Zettervall
gärna gjorde för att kunna frikoppla betydelsebärande delar
från byggnadens ordning. (648) Huvudportiken stod med
tre låga steg i öppen utomhusförbindelse, som om förhallen
var en verklig portik, en stadsport.77

Allhelgonakyrkan har ett motsägelsefullt förhållande
mellan plan och yttre volymer. Kyrkorummet var en hall
med nästan lika höga valv, men i det yttre var mittskeppet
förhöjt till en basilikaartad sektion. I viljan att skapa närhet
och hålla samman rummen blev dessa breda. I det yttre ville
Zettervall motverka denna breddverkan genom att betona
höjden. På bilderna ser vi hur sidoskeppens flacka tak och
markerade takfot perspektiviskt vävdes samman med mitt -
skeppet till en uppåtsträvande enhet. De stora fönstrens
höga placering bidrog ytterligare till denna verkan.

648:  Allhelgonakyrkan i Lund. Västportiken. Äldre fotografi.

649:  Allhelgonakyrkan i Lund. Södra fasaden. 
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652:  Allhelgonakyrkan i Lund. Spiran under renoveringen. 

653:  Allhelgonakyrkan i Lund. Hörnpelare. 

650:  Allhelgonakyrkan i Lund. Absiden med absidrundel. 

651:  Allhelgonakyrkan i Lund. Detalj av trapphuset. 
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654:  Allhelgonakyrkan i Lund mot koret. 

655:  Allhelgonakyrkan i Lund. Valv. 

Kyrkobyggnaden var sammansatt av lätt avläsbara del -
volymer: torn, västtrapphus, mittskepp, sidoskepp, absid,
öst trapphus och absidrundel. Deras utformning följde
ingen strikt konsekvens i förhållande till planen. De västra
trapphusen avslutade, tillsammans med tornet, långhusets
tunna pelarhall medan de östra trapphusen var lagda
utanför sidoskeppens fasadyta. Delarna hölls samman av
materialen, men också av de ingående elementens likhet
och av den genomgående detaljeringen. (649, 650, 651) 

Sidoskeppens fyrdelade fönster återkom tredelade i väst -
fasaden och tvådelade i  absiden. Sidoskeppens sadel taks -
krönta kontreforter fortsatte till tornet men också till
absiden, där de står så tätt att de bildade en ny kronlik form.
Mittskeppet, trapphusen och i viss mån tornet avslutades
med trappgavlar som alla lösgjort sig från sina respektive
tak. Spiran hade en egen ordning och egna dekorformer
med korset som tema.78 (652) 

I plan var absiden en direkt fortsättning av mittskeppet,
och den låga absidrundeln var en direkt fortsättning av
sidoskeppen. Absidens fasad var som vi sett en samman -
trängd fortsättning av sidoskeppens övre fönsterrad, medan
den låga absidrundelns fasad och fönster var en direkt
fortsättning av sidoskeppens lägre del. Det var som om
sidoskeppsfasaden spjälkats på mitten vid övergången. Men
i verkligheten var denna skarv inte påtaglig eftersom det
östra trapphuset täckte denna gräns. 

Vi har noterat en ambivalens mellan plan och volym.
Zettervall har prioriterat verkan och effekt snarare än
tektonisk konsekvens, och i synnerhet, som vi ska se, den
rumsliga verkan. Men i detaljformerna utnyttjade Zettervall
gärna »logisk konsekvens« för att formge svåra sammansatta
punkter, som här vid sidoskeppets enda fria hörn.79 (653) 

Kyrkans inre 

Allhelgonakyrkans inre är varmt omslutande med en
rikedom av lyster och färg. (654) Kyrkorummet får en
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markerad breddverkan genom att blicken höjs mot de stora
fönstrens och valvens nivå. Valven bildar kontinuerliga
svävande skal i både mittskepp och sidoskepp. (655)
Valvstrålarna i valvkap pornas mitt hindrar oss från att se
strålarna som ett bärande skelett; istället frammanas en
helhetsverkan, där valv kapporna ter sig som spända tält -
dukar. Takmåleriet ut fördes av Svante Thulin i varmt
lysande kulörer. I långhuset: mönster av stjärnartade
rosetter på varmt mattgul botten. I koret: blått översållat
med stjärnor i vitt och gult. Över orgelläktaren: mörkgrönt
med ljusare stiliserade korsmotiv. I jordfästningskapellet,
rankor och vita rosor. I dopkapellet, bladslingor och blå
liljor och i sakristian, gröna växtmotiv. Den precisa dekoren
framträder först efter ett tag – ljusfö ringen är dunkel. 

Pelarnas blanka ytor avmaterialiserar deras stödjande
verkan. Läktarna är behandlade som svävande element utan
markerade knutpunkter, som om de inte ingick i rummets
ursprungliga proportionering. (656, 657) Väggarnas mön -
ster  murning med band av gult och svart har en närmast
textil karaktär. Överallt i materialmöten och uppbyggnad
ser vi denna verkan av »sammansatthet« där elementen
tycks vara valda för de bidrag de ger till rummets helhet. 

Detaljutformningen talar samma språk. Altaret är, som
nästan alltid hos Zettervall, litet men intensivt. (659) Det är
av oslipad betong och altaruppsatsen har upplösta tunna
former mot den omslutande fönsterlösa väggen. Vi kan se
hur den är uppbyggd av stänger och fyllningar, egna former
utan direkt referens till kyrkans övriga. Skulp tu rerna,
utförda av C. J. Dyfverman, föreställer Kristus, Maria,
Johannes och Lammet med segerfanan.80 Altaruppsatsen var
inte organiskt sammanvävd med kyrkans former – men
framhäver dessa genom sin koncentration och fingradighet.
Likadant med predikstolen: den är sammansatt av del -
element som är ganska lösligt förbundna med varandra.
(658) Det är som om vi kan fokusera varje enskild del och
betrakta den som något avslutat helt.

Sakristian i absidrundeln gavs en noggrann utform ning
efter Zettervalls ritningar, med möblerna utförda av N.

656:  Allhelgonakyrkan i Lund. Sidoskeppet under läktaren. 

657:  Allhelgonakyrkan i Lund. Pelarled. 
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659:  Allhelgonakyrkan i Lund. Altare och altaruppsats. 

658:  Allhelgonakyrkan i Lund. Predikstol. 

660:  Allhelgonakyrkan i Lund. Sakristian. Äldre fotografi.

661:  Allhelgonakyrkan i Lund mot väster. Äldre fotografi.
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Håkansson i Lund. (660) Notera hur för en stol kon struk -
tivt betingade diagonalstöttor används som rent formtema
även för bordet! 

Dopfunten utfördes av slipad betong efter Zettervalls
ritningar. Kyrkbänkarna var utförda av verklig och imiterad
ek. Golvet lades i plattor av mönstrad färgrik cement mosaik.
Orgeln, bakom Zettervalls fasad, byggdes av firman
Åkerman & Lund.81 (661) Ljuskronorna i svart och guld var
utförda i smide.82 Vid pelarna, under läktarna, sitter i
anslutningspunkten elektriska armaturer formade som
demoner. Kyrkfönstren utfördes efter Thulins förslag och
tillverkades av Tiroler Glasmalerei und Cathedralen-
Glashütte i Innsbruck. Sidoskeppens fönster hade olika slags
geometriska och vegetativa mönster. De sju korfönstren var
fyllda med figurmålningar formade som en typologisk serie
ur apostlagärningarna, med Kristi himmelsfärd i centrum.83

I Allhelgonakyrkan möter vi materialrikedom och lyster,
exponerat tegel och materialens egenfärger. Detta var ett
mål som Zettervall strävade efter men sällan fick möjlighet
att utföra.84

S:t Pauli kyrka i Malmö

Helgo Zettervall gjorde 1877 två förslag, och troligen dess-
u tom en utredningsskiss, till ny kyrka för S:t Pauli försam -
ling i Malmö.85 Inget av detta ledde till bygge. 

Malmö hade vid denna tid två församlingskyrkor: den
gotiska 1300-talskyrkan S:t Petri och den senkarolinska
central kyrkan Caroli, också kallad Tyska kyrkan, invigd
1693. Dessa båda var alldeles för små för den snabbt växande
staden, vilket påpekats vid många biskopsvisitationer. 

År 1869 beslutades att Caroli församling skulle delas
och att en ny kyrka skulle byggas för den nya försam lingen
med namnet S:t Pauli. Caroli kyrka i stadskärnan, skulle
byggas till med nya korsarmar för att ge sexton hundra
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663:  S:t Pauli kyrka i Malmö. Första förslaget. Tvärsektion 1877.

662:  Rörsjöstaden. Stadsplan 1872. 

platser istället för de befintliga sexhundra femtio. Den nya
kyrkan S:t Pauli skulle uppföras i den nya södra stadsdelen
Rörsjöstaden. I stadsplanen från 1872 fanns en kyrka
markerad som planens centralpunkt i skärningen mellan
de båda esplanaderna. (662) De två berörda försam -
lingarnas gemensamma kyrkoråd hade diskuterat att
anordna en arkitekttävling, men till sist, i september 1876,
vände man sig direkt till Helgo Zettervall i Lund och
 beställde en skiss till en ny kyrka för minst två  tusen
personer. Zettervall var just då sysselsatt med att rita
kyrkorna i Norrköping, Lund och Karlskrona, uppdrag han
hade fått under året men ännu inte hunnit presentera.
Kanske var det med kunskap om hur dessa uppdrag var
formulerade som beställarna för Malmö poängterade att
kyrkan i Malmö »inte bör fördyras genom bemödande att
åstadkomma någon monumentalbyggnad«.86

Första förslaget

I januari 1877 kunde han överlämna en skiss.87 Men det var
just en monumentalkyrka Zettervall ritat – en kyrka som
inte stod Lunds långt efter i ambition. Förslaget finns
bevarat i två skissblad. (663, 664) Det var en treskeppig
hallkyrka där mittskeppet hade samma höjd i kyrkans hela
längd. Kor och absid var inskrivna i denna volym. Kyrkans
grundplan var uppbyggd som Zettervalls första förslag för
Norrköping, men det finns skillnader. I Malmö var valv -
kapporna enklare, de har till exempel inga mittvalvribbor.
Men som i Norrköpingsförslaget var mittskepp och sido -
skepp kraftigt betonade. Kyrkorummet hade ett centrum i
korsmittens stjärnvalv. Skillnaden mot Lunds mer samman -
hängande valvslagning var däremot tydlig. 

Sidoskeppen, ända fram till kor och tvärskepp, hade
läktare. Under dessa var fönstren små, kyrkorummets
belysning skulle komma från de stora fönstren på läktar -
nivån. Absiden var femkantig, utan fönster i den låga nivån
kring altaret, men med höga fönster åt alla fem håll. Altaret664:  S:t Pauli kyrka i Malmö. Första förslaget. Plan 1877.



skulle stå mycket ljust. Sidoskeppen avslutades mot öster på
södra sidan av ett begravningskapell och på den norra av
ett dopkapell. Sakristian låg i den låga kransen av kvadra -
tiska och triangulära valv kring absiden. 

Kyrkan var beräknad att rymma 2 300 sittande, men
Zettervall antecknade att om bänkarna sattes tätare, och om
man räknade med ståplatser, så skulle kyrkan kunna
rymma 3 086 personer. Detta var enda gången han gjorde
en sådan kommentar om ekonomin. Möjligen ville han
med dessa uppgifter visa att en  tillbygg nad av Carolikyrkan,
som just var tänkt att ge ett  tusen nya platser, inte var
omedelbart nödvändig.

Den yttre volymuppbyggnaden hade många likheter
med Norrköping. (665) Tvärhus, trapphus och torn hade
trapp gavlar, men fialerna var lägre och snett avskurna. De
båda kyrkorna är intressanta att jämföra – de har samma
volymuppbyggnad men olika dekorsystem. S:t Pauli har för
sin dekor mer likheter med den mer skånska kyrkan i Lund.
Det är också svårt att inte se förbindelsen med den gamla S:t
Petri kyrka i Malmö då det gäller storlek, dekor och
ambitionsnivå. Det är uppenbart att Zettervall ville göra en
kyrka i paritet med stadens befintliga. Han hade, tvärtemot
beställningen, bemödat sig om att göra en monumental -
byggnad. Kostnaden beräknade Zettervall till 300  000
kronor – något lägre än för Lund. Kyrkorådets ordförande
A. Olin tackade i maj för ritningen som man hade funnit
»utomordentligt tilltalande« men »alltför storslagen för att
kunna till utförande ifrågakomma«.88 Brevet avslutades
med ett önskemål om en ny skiss i enklare stil, med trätak,
för att minska kostnaderna men också för att nå bättre
akustik.

Andra förslaget

I december 1877 lämnade Zettervall en ny skiss, kallad
»Alternativ No. 2«.89 Kyrkan var med sina två tusen platser
något mindre än det första förslaget. (666, 667) Det var en
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666:  S:t Pauli kyrka i Malmö. Andra förslaget. Plan 1877.

665:  S:t Pauli kyrka i Malmö. Första förslaget. Långfasad 1877.
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667:  S:t Pauli kyrka i Malmö. Andra förslaget. Tvärsektion 1877. 

668:  S:t Pauli kyrka i Malmö. Andra förslaget. Långfasad 1877. 

ren hall kyrka utan tvärskepp. Planen hade många likheter
med Allhelgonakyrkan: de västra trapphusen låg på ömse
sidor om tornet och de östra utanför sidoskeppen, absiden
var en halvrundel och den låga kringbyggnaden för
sakristian var ett cirkelslag. Även detta kyrkorum hade
läktare i hela sin längd. 

Vestibulen under tornet var valvslagen, men i övrigt var
hela takkonstruktionen av trä. Mittskeppet hade en treleds -
takstol med genombrutna trädekorationer. Sidoskeppen
hade enkla öppna takstolar. Tyvärr saknar vi för denna skiss
en längdsektion som skulle kunna berätta om hur absiden
var tänkt, men troligen skulle den välvas. Ljussättningen
skilde sig från det första förslaget – här var även sido -
skeppen under läktarna rikt belysta. Kyrkans lägre delar
betonades med denna fönstersättning och takytorna skulle
te sig dunkla i kontrast mot de stora fönsteröppningarna.

I det yttre var det stora temat just långhusets fönster.
(668) De båda våningarnas fönster var sammanfattade och
bara delade av poster. Trapphusen var behandlade som
adderade delar och tornet hade enkla hela ytor där
mittspiran flankerades av fyra småtorn.

Av sektionen framgick tydligt den ytterst materialsnåla
konstruktionen, där bärverket i princip bara var ett skelett
mellan fönsteröppningarna. Trots denna minimering är det
förvånande att den av Zettervall beräknade kostnaden ändå
blev så hög som 275 000 kronor, obetydligt billigare än det
första förslaget.90 Så långt i enkelhet som i denna skiss hade
Zettervall aldrig tidigare sträckt sig. Se exempelvis den
ytterligt enkla takkonstruktionen för sidoskeppstaken. 

Samtidigt som Zettervall anmodats att göra ett enklare
förslag beställdes ritningar från två andra arkitekter: från
bröderna Kumlien i Stockholm och från stadsarkitekten i
Malmö, William Klein.91 Kyrkorådet fann att Zettervalls
förslag hade »ett avgjort företräde i stil och prydlighet« men
att kostnaderna fortfarande var för höga – kyrkorådet
kunde inte ta beslut.92 Ärendet vilade till början av år 1878
då Emil Langlet på eget initiativ visade förslag till två
nybyggda kyrkor enligt hans centralkyrkoidé. Dessa skulle



tillsammans kosta lika mycket som Zettervalls första
förslag.93 Langlets kyrkor godkänns av alla instanser med
stöd av kyrkorådets ordförande Olin. I Malmö hade
Zettervall inget stöd av prästerna och fackmännen som i
Norrköping.

Ytterligare skisser

Bland Zettervalls bevarade ritningar finns ytterligare ett
blad med skisser.94 Det är påtecknat »System för S:t Pauli«
och skisserna kallas »system I« respektive »system II«. (669)
Bladet kan vara felsorterat, för det omnämns aldrig i
handlingarna. Men vi ska ändå  studera dem i detta
sammanhang. Skisserna visar förslag till två alternativa
koravslutningar till en och samma kyrkoplan. Långhuset var
uppbyggt som en centralkyrka kring en valvslagen
korsmitt – det var nästan en korskyrka med förlängt
långhus. Denna förening av centralkyrka och långhuskyrka
var ett försök i samma riktning som vi kunnat studera i
förslaget för Karlskrona. Skisserna visade dock fullt
utvecklade kor till de samlade planerna. Det var ett försök
att motverka det Zettervall uppfattade som centralkyrkans
stora brist: avsaknaden av kor. Till ett femkantigt högkor
anslöt han en lägre kapellkrans innehållande sakristia samt
troligen dop- och bisättningskapell. »System I« har
rektangulära kapell med inskjutna triangelformade delar.
»System II« har femkantiga kapell som med passbitar
anpassats till korets geometri. Han har till och med prövat
att infoga läktartrappan i kapellsystemet. Dessa experiment
stannade på pappret. Senare ska Zettervall för kyrkan i
Göteborg lösa detta på ytterligare ett sätt.
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669:  S:t Pauli kyrka i Malmö. Skiss »system I och II«. Plan.
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Oscar Fredriks kyrka i Göteborg 

Oscar Fredriks kyrka i Göteborg blev Zettervalls sista
kyrkobyggnadsprojekt.95 Den ritades tio år efter de stora
kyrkorna för Lund och Norrköping, men byggdes samtidigt
med dessa. Jämfört med de tidigare stora kyrkoärenden vi
studerat gick planering, beslut och bygge i Göteborg raskt
och utan tvekan – nästan forcerat. Oscar Fredriks kyrka är
en av Zettervalls konstruktivt mest avancerade byggnader.
Kyrkorummet har en förtunnad lätthet i en fritt kompo -
nerad yttre ram.

Helgo Zettervall blev 1886 tillfrågad om han ville lämna
förslag till en ny stor kyrka för Göteborg. Kyrkan skulle
ligga i Masthugget, på en utlöpare av det mäktiga Stigberget
– högt och fritt. Den skulle ha plats för två tusen fem
hundra till tre tusen personer. I den församlingsdelning
som hade genomförts i Göteborg 1883 var det bara den ny -
bildade Masthuggets församling som saknade egen för -
samlingskyrka.96 Efter att bygg mästaren F. O. Peterson
undersökt tre möjliga tomter biföll kyrkonämnd och kyr ko       -
fullmäktige den plats han föreslog – det så kallade
Dahlinska berget.97 Kyrkofullmäktige köpte tomten för att
där låta uppföra en ny långhuskyrka av tegel.  Vidare beslöt
fullmäktige att utlysa en arkitekttävling och tillsätta en
byggnads kommitté för att sköta ärendet. Kommitténs första
beslut blev dock, på initiativ av dess medlem arkitekten
Axel Kumlien, att överge tanken på en tävling för att istället
ge uppdraget direkt till överintendenten Helgo Zettervall.98

Detta är det enda nya kyrkouppdrag som Zettervall tar
sig an sedan han blivit överintendent.99 Uppdragen för de
övriga stora kyrkorna hade inletts under hans tid i Lund,
även om detaljritningarna gjordes senare. Det är osäkert
om det var Helgo Zettervall eller överintendenten som till -
frågades. Hur som helst behandlade Zettervall uppdraget
som sitt privata, på inget sätt annorlunda än han gjort
tidigare.
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671:  Oscar Fredriks kyrka i Göteborg. Nedre plan 1887. 

670:  Oscar Fredriks kyrka i Göteborg. Övre plan 1887.

Förslaget 1886

Zettervall besökte Göteborg i maj 1886 och i september var
skissen klar. För att bara vara en skiss var den ovanligt
detaljerad och utförd i fem blad med beskrivning och en
kostnadsuppskattning: 350 000 kronor.100 Zettervalls förslag
antogs omedelbart och han fick i uppdrag att genast ut -
arbeta fullständiga ritningar efter några mindre justeringar
av mått och höjdsättning.

Det tog Zettervall ett halvår att utföra de fullständiga
ritningarna. I juli kunde han leverera de åtta stora bladen.101

Då hade kapten Åqvist i kommittén upprepade gånger
begärt att få dem. Åqvist ville åka upp till Stockholm för att
se dem under arbete. Han ville till och med att Zettervall
först skulle skicka bara planen så att han kunde börja
beställa sockelsten, detta innan alla ritningar var klara, än
mindre godkända.102 Zettervall avvärjde, men hans följe -
brev till ritningarna är fullt av ursäkter för tidsåtgången:
»jag har grymt ångrat att jag tog så knapp tid på mig, jag
hade glömt att jag inte längre hade arkitektkontor med
specialritare till mitt förfogande«.103

Ritningarna visar en treskeppig hallkyrka med tvär -
skepp, kor med kapellkrans och ett asymmetriskt placerat
torn – allt sammansatt på ett nytt sätt. (670, 671, 672, 673,
674) Sidoskeppen vidgade sig och dubblerades i anslut -
ningen till tvärskeppet. Läktarna följde ytterväggarna men
lämnade travéerna närmast korskvadraten fria. Hela tvär -
huset öppnades mot långhuset, vilket ytterligare under -
ströks av det förhöjda stjärnvalvet. Mot detta intressefokus
balanserade koret. Det var behandlat enligt ett eget system:
en avskuren tiosiding med en adderad kapellkrans. Tornet
och den motstående portiken var också behandlade som
självständiga element. 

Mittskeppet var nio meter brett och sidoskeppet fyra
och en halv. Hela kyrkan hade slagna tegelvalv med gördel -
bågar formade som valvstrålar. Sidoskeppens valvkappor
mot mittskeppet var uppdragna och anslöt direkt till hjälm 
valvens form. Detta gav takytan en hel och kontinuerlig
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672:  Oscar Fredriks kyrka i Göteborg. Längdsektion 1887.

673:  Oscar Fredriks kyrka i Göteborg. Tvärsektion 1887. 
674:  Oscar Fredriks kyrka i Göteborg. Tvärsektion 1887.
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676:  Oscar Fredriks kyrka i Göteborg. Norra fasaden 1887.

675:  Oscar Fredriks kyrka i Göteborg. Situationsplan 1886. 

verkan trots valvens gemensamma anfangshöjd. Enligt
samma princip anslöt tvärskeppets yttre valvkappor mot
gavel fönstren. De fick olika form, eftersom fönstren var
olika. Alla invändiga väggar skulle kläs med rött tegel med
band i avvikande färg, över vilka de slätputsade valven
skulle sväva.

Konstruktionen var ytterst materialsnål med stora fönster -
öppningar, kontreforter utanför fasad och strävbågar in lagda
i sidoskeppsvindarna. Alla pelare skulle gjutas av järn. 

Kyrkan hade sex entréer där de norra, de som vette mot
staden, var de viktigaste. Den yttre kompositionen tog sin
utgångspunkt i platsens förutsättningar. (575, 675, 676, 677,
678) Långhusets sektion känner vi igen från Zettervalls
andra stora kyrkor. Mittskeppet hade också här hög tak -
resning mot sido skeppens flackare, men sidoskeppen var
uppdelade i en rad gavlar som sprang upp över takfoten. Vi
kan erinra oss denna lösning från det första förslaget för
Lund. Kor, torn, tvärhusgavel och korsmittens spira var be -
hand lade som självständiga byggnadsdelar som tillsammans
gav en koncentration åt öster. De västra och södra fasaderna
var nedskurna i berget mot smala passager. Koret däremot
låg i fonden av Prinsgatan och fasaden mot norr var fond
mot Värm landsgatan och älven. Från detta håll skulle besök -
aren mötas av en stor fritrappa inflätad under det ranka
tornets pelare. Mot söder, som en pendang till det upplyfta
tornet, var en öppen körbar portik.

Fasaderna skulle kläs med rött tegel med svarta band,
taken med galvad plåt och tornet med koppar. Alla
fönstrens poster och masverk skulle gjutas av betong, likaså
band, lister, avtäckningar, kröningar och det fristående
spjälverket mellan sidoskeppens gavlar. Den rika utform -
ningen förutsatte billiga material och enkla tillverknings -
metoder. Oscars Fredriks kyrka skulle byggas av tegel, järn
och betong. Men takstolar och spiror föreslogs traditionellt
utformade av timmer. (679, 680) Av Zettervalls kyrko -
 projekt hade Göteborgskyrkan de mest avancerade kon -
struk tionerna och den rikaste yttre utformningen. Den vilja
till rikedom och variation som vi kan se i volymerna
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677:  Oscar Fredriks kyrka i Göteborg. Korfasden 1887. 678:  Oscar Fredriks kyrka i Göteborg. Södra tvärhuset 1887.
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680:  Oscar Fredriks kyrka i Göteborg. Arbetsritning för valvslagningen 1888.

679:  Oscar Fredriks kyrka i Göteborg.
Spiran 1887. 
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fortsatte ner i detaljbehandlingen, som exempelvis att tvär -
husets två stora gavelfönster är olika utformade. 

Till det uppritade förslaget hörde en kostnadsberäkning
som var mer finräknad än skissens. Zettervall kunde i sitt
följebrev med tillfredsställelse visa att den givna kostnads -
ramen räckte. För 350 000 kronor blir det inga problem,
skriver han. Järnarbetena blev betydligt dyrare än i skissens
antaganden, men snickeri och annat var »märkligt billi -
gare«. Inom kostnadsramen vågade han föreslå både
målade glasfönster, fullt klockspel, åskledare och vatten -
ledning. Zettervall skriver att någon Göteborgs mecenat
kanske skulle kunna skänka pelare och kolonner av polerad
granit så att kyrkan »i denna punkt kunde bliva likställd
med de nya präktiga kyrkorna i Lund och Norrköping«. Det
skulpterade fältet över portiken kunde vara en annan
lämplig gåva, föreslog han.104

Zettervall var så säker på att kyrkan skulle byggas att han
inte ens inväntade byggnadskommitténs godkännande
innan han börjar med detaljritningarna. Han avslutade
förslagets följebrev: »sockeln skola vi nu ta itu med men
måste först vila några dagar«. På Zettervalls rekommen -
dation anställde byggnadskommittén Johan Emil  Billing
som arkitekt och kontrollant på byggplatsen. Zettervall
accepterade rollen som »över arkitekt«. Han skulle, som för
Allhelgonakyrkan och Matteus kyrka, svara för den konst -
närliga ledningen och skulle förse bygget med detaljrit -
ningar och rådgivning. Zettervall försäkrade sig om Henrik
Sjöströms assistans för ritarbetet. Denne var redan fullt
sysselsatt med de två andra stora kyrkorna och hade för
detta avsagt sig sina egna uppdrag, men han accepterade
efter Zettervalls vädjan.105

Zettervall föreslog i detta bygge, för första gången, att
låta göra ljuskopior av byggnadsritningarna för att under -
lätta upphandlingen.106

Bara ett entreprenadanbud kom in och det låg nästan
100 000 kronor över kalkylen. En missmodig Åqvist ber
Zetter vall om råd: ska vi begära mer anslag, göra förenk -
lingar, bygga i egen regi eller ta fram ett nytt billigare förslag?



Zettervall föreslog en komplettering av huvudhandlingarna
med detaljritningar och en ny mer detaljerad kostnads -
beräkning som byggmästaren skulle ha att följa mot räkning.
Zettervall och Sjöström ägnade mycket arbete år 1888 åt att
upprätta dessa kompletterande handlingar och en ny auk -
tion utlystes. Den gav ett bättre resultat: byggmästaren F. O.
Peterson antogs som entreprenör och bygget kunde sätta
igång, efter två års väntan.

Bygget 1889–1893

Bygget pågick under fyra år, från grundläggning i juli 1889
till invigning i april 1893. Den byggdes därmed två år
senare än Zettervalls kyrkor i Norrköping och Lund.
Lärdomar från de byggena kunde användas i Göteborg,
men exempel på efterbildningar vad gäller utformnings -
detaljer är få. Förutsättningarna var också olika: i Göteborg
krävdes mycket sprängning och stora schaktarbeten.
Detaljeringen i Göteborgskyrkan har en utdragen organisk
spenslighet som skiljer den från Lund och Norrköping.
(681) De cirka fyra hundra detaljritningarna utfördes av
Zettervall och Sjöström, men även kontrollanten Billing
ritade vissa detaljer.107 Byggnadskommittén pressade hela
tiden på för att få dem levererade. Zettervalls brev inne -
håller ständiga ursäkter för förseningar. Mot slutet av
byggtiden skickade Sjöström sina ritningar direkt till kon -
trollanten Billing för att vinna tid. Som Zettervalls gamla
elever bör de båda ha varit införstådda med Zettervalls vilja. 

Redan innan entreprenadkontraktet upprättades hade, på
Billings förslag, en omfördelning gjorts inom kostnads -
ramen. Taktäckningen byttes från plåt till skiffer. Synligt
tegel som inre väggbeklädnad byttes mot puts, som var
billigare. Järnpelarna byttes mot granit, som var dyrare. Alla
ändringar gick alltså i konventionell riktning. När pelarna
skulle huggas föreslog Billing att den dyra fyrpassformen
skulle ändras till helt runda, vilket dock inte Zettervall
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681:  Oscar Fredriks kyrka i Göteborg. Arbetsritning.
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accepterade. Billing var en noggrann kontrollant, vilket
också senare skulle komma att uppmärksammas.108 Från ett
besök på cementgjuteriet rapporterade han exempelvis till
Zettervall att han sett att fönsterkolonnerna göts i lim- och
gipsformar och inte stampades som föreskrivits. 

Fasadteglet levererades, som till de andra byggena, från
Börringe i Skåne: det röda, men också det svarta, som de
nu kunde tillverka. Pelarna levererades av Graversfors sten -
huggeri i Kolmården. Målnings arbetet utfördes av måleri -
bo laget S.  A. Wahlström. Konstnären Karl Reinhold
Callmander i Göteborg gjorde skisserna till färgsättningen
och utförde det dekorativa måleriarbetet.109 Callmander
gjorde också skisserna till glasmålningarna som utfördes av
det bolag han bildat för sådana arbeten: Svenska glasmåleri -
aktiebolaget. 

Snickeriarbetet utfördes av Elfvin & Co, med undantag
av dörrar som togs från Jönköpings mekaniska snickeri -
bolag, liksom altare, altarring och predikstol i massiv ek.
Figurerna skars av firman Junghänel och Richter. Altaret
skulpterades av bildhuggaren Fallstedt. Smidesarbetena
utfördes av smeden Olof Olsson vid Rasmussen & Co.

Orgeln, med tre manualer, utfördes av Molander & Co.
Värme anläggningen installerades med pannor för hög -
trycks ånga av Göte borgs mekaniska verkstad enligt ett
program utarbetat av civilingenjören O. E. Westin i Stock -
holm. Kyrkorummet ventilerades genom en evakuerings -
trumma som mynnade i korsmittens valvring och löpte i en
kanal byggd av bräder till tornet. Gasledningen installerades
av firman Ramberg och Baur, mekanici. Klockorna göts av
Eriksbergs mekaniska verkstad.

Oscar Fredriks kyrka invigdes den 2 april 1893.110 Vissa
yttre arbeten återstod då ännu att färdigställa. Den stora
yttre fritrappan av granit, huggen av Kullgrens i Uddevalla,
hann inte bli klar till invigningen. Kostnadskalkylen hade
inte kunnat hållas: byggnadskommittén hade sista bygg -
nads året måst begära 131 500 kronor i extra anslag. 
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Resultatet 

Oscar Fredriks kyrka kröner en delvis sprängd och delvis
utfylld platå. Komposi tionen ger ett intryck av att vara fritt
grupperad på bergskanten, med silhuetten beräknad från
de anslutande gatorna. Kyrkan reser sig högt och rikt
artikulerad med en låg  kapellkrans kring koret, som är
anläggningens fokus. (682, 683) Tvärskeppsgaveln, det
ranka tornet med sitt entrévalv, korsmittens spira och
fritrappan är tätt sammanfogade kring östpartiet. Kompo -
sitionen gavs av den trånga och kuperade tomten, och
utnyttjades för att ge en dynamiskt balanserad lösning med
landskapet som förutsättning. Dessa  kvaliteter uppfattades
också av samtiden. Signaturen A. U. B. skriver högstämt
efter invigningen: »Långskeppets luftiga spetsgavlar fram -
träda verkningsfullt mot bergets mörka bakgrund, en den
moderna svenska konstens tanke förverkligad på klipporna
i västerhavet«. Hanteringen av den trånga tomten med
tornet placerat mot öster får lovord, eftersom bygg platsen »i
väster begränsas av en lodrät bergvägg som just ej synes så
särdeles villig att ytterligare vika«.111 Den fria asym metriska
»pittoreska«  kompositionen var inget mål i sig: hade tomten
varit plan och öppen hade troligen bygg nads delarna
förlagts på konventionellt sätt. Det var de pressande yttre
omstän digheterna som gav avstegen från en etablerad
ordning. Det finns inget asymmetriskt eller dyna miskt i en
kyrkas rumsprogram, till skillnad från exempel vis
bostädernas.

Fasaderna hade en hög detaljeringsgrad med många
teman och mönster lagda sida vid sida och på varandra.
(684) De olika byggnadsdelarna var avläsbara som egna
hela delar: kor, absid, torn, portik, tvärskepp och lång hus.
Samtidigt löper enande former kring hela byggnaden,
tydligast med hjälp av det tvåfärgade teglet, men också med
hjälp av den fingradiga ornamentiken i den minsta skalan.
Det fristå ende listverket mellan  sidoskeppens gavlar åter -
kom kring koret med en tunn men pregnant horisontal.112

682:  Oscar Fredriks kyrka i Göteborg norrifrån. Fotografi före 1896.
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684:  Oscar Fredriks kyrka i Göteborg. Del av norra fasaden. 

683:  Oscar Fredriks kyrka i Göteborg från nordost. Fotografi före 1896.
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685:  Oscar Fredriks kyrka i Göteborg mot koret. Fotografi före 1896.

686:  Oscar Fredriks kyrka i Göteborg mot väster.
Fotografi före 1896.

687:  Oscar Fredriks kyrka i Göteborg.
Fönsteromfattning. 
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Kyrkorummet

Kyrkorummet, som de flesta besökare nådde från sido -
ingångarna vid koret, var tunt, luftigt och upplöst i ett lågt
allomfattande ljus. (685, 686) Den utvidgade kors mitten,
med de ut vinklade sidoskeppen, gav ett samlat kyrkorum.
Den åt skillnad mellan byggnads delarna som vi noterat i det
yttre motsvarades i det inre av en sammanvävd organisk
rums lighet. Valven hade en gemensam anfangs höjd men
olika hjässhöjd. Valven möttes utan gördelbågar, bara med
valv strålar. Allt detta bidrog till att taket blev till rytmiskt
böljande ytor. Förtätningen mot koret framgår tydligt av
fotografierna mot väster och öster. Omfatt ningar och
övergångar mellan fönster, vägg och valvstrålar var utförda
med djupa, kraftigt underskurna former med rik skugg -
verkan. (687) 

Läktarvåningen följde med korets utvinkling och lämna -
de därmed korsmitten fri och hög. Läktarna var behand  lade
som adderade inredningselement: de var indragna i sido -
skeppen och skurna kring huvudpelarna. (688) Läktarnas
synliga bärverk avslutades en bit från fasaden och vinklades
upp för att inte ta bort ljus.

Måleriet hade en lätthet som förstärkte arkitekturens
ordning. Valven var putsade i ljust gult omfattat av bårder,
valvbågarna var målade med bladverks slingor i röd färgton
med omväxlande motiv från tistel, ros och passions blomma.
Pelarkapitälen av betong hade sina blad och frukter för -
gyllda, förhöjt av den tunna kälningens lila och den bredares
klara blå färg. (689) Väggarna var ljust målade med en
bröstning i bladgrönt och en bård som löpte runt hela
kyrkorummet. (690) De två sidokapellen i koret, bisätt nings -
 kapellet åt söder och dopkapellet mot norr, var målade i
mörkbrunt respektive ljust grönaktigt, med pelarna i
kontrasterande kulör. Bisättningskapellets dekoration utgick
från vallmon, dopkapellets från rosen. Korets fönsterlösa
väggar hade målade gröna draperier.113

Konstnären Reinhold Callmander stod för det dekora -
tiva programmet men utförde också kyrkfönstren som688:  Oscar Fredriks kyrka i Göteborg. Läktaren. 
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689:  Oscar Fredriks kyrka i Göteborg. Valv. 

690:  Oscar Fredriks kyrka i Göteborg. Dekorbård. 

691:  Oscar Fredriks kyrka i Göteborg. Golvmosaik. 

692:  Oscar Fredriks kyrka i Göteborg. Nummertavla. 
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sattes direkt i omfattningarnas betongfals. Tvärskepps -
fönstren hade enkla arkitektoniska motiv, medan absiden
hade figurmåleri. Den centrala bilden föreställde Kristi
födelse flankerad av lärjungarna.

Pelarna utfördes av granit som slipades utan polering; de
står därmed som rummets ljusaste material. Kyrkans enklare
trappor var av granit, medan de mer synliga och kyrkorum -
mets golv är utförda av den exklusivare cement mosaiken.
(691) Golvet var lagt med plattor i ett flätmönster i fyra
kulörer.

Zettervall ritade altare, predikstol och bänkar. Inred -
ningen utfördes i ek som delvis målades. In i de minsta
detaljerna möter vi Zettervalls formvärld. (692) Altaret var,
som vanligt för Zettervall, litet men intensivt detaljerat.
Altar stycket hade en skuren Kristusbild inom en spetsbåge
mellan mindre sidostycken. Predikstolen, på ett stjälkformat
skaft, var skulpterad i en djup relief med fyra figurer
omfattade av spetsbågar och vegetativa ornament. (693)
Ljud taket var frihängande och avslutades av en gotisk
arkitektur fantasi. Ljuskronorna var formade som stora
genom brutna tunn band av förgyllt smidesjärn.

Kyrkorummet som helhet präglades av lätthet, öppenhet
och fri rymd i vilken inredningselementen stod mörkt.
Rummet var tredelat i höjdutsträckningen: en mörkt blad -
grön botten, en sval mellannivå som fick sin karaktär av
pelarna och en varmt gul rymd av valvkappor med precisa
växtrankor.114

Slutkommentar

För 1600-talsstaden Karlskrona föreslog Zettervall en klassi -
cistiskt uppbyggd kyrka. Den skulle ingå i den tessinska
byggnadsgruppen vid torget, där den skulle ha fått det
dominerande läget. Men för de andra svenska städerna
föreslog Zettervall gotiskt  uppbyggda kyrkor. Trappgavlarna
på kyrkorna för Lund och Malmö anspelade på de regionala



byggnadsformerna. I Malmö fanns en relation till den
befintliga äldsta kyrkan, S:t Petri, men i Lund var den nya
kyrkan snarast domkyrkans motsats. I de  övriga städerna
fanns inga sådana referenser: Norrköping var bara en by
under  medeltiden och Göteborg fanns inte alls. Här går det
inte att hitta kontextuella motiv till att Zettervall favoriserade
gotiken. Motiven fanns i sambandet mellan gotiken och den
kristna byggnadskonstens guldålder: gotiken som hela
byggnadskonstens guldålder, både rumsligt och konstruk -
tivt. Bortser vi från skisserna för Stockholm, Berlin,
Karlskrona och Norrköping »Alternativ III«, var de övriga
tio förslagen vi har undersökt alla variationer inom det
gotiska systemet. De var dock sinsemellan olika till både
rumslig idé och konstruktion.

Det var bara det första förslaget för Lund 1860 som hade
en basilikasektion, med högt sittande fönster i mittskepps -
murarna. I en basilika får sidoskeppen en underordnad roll.
Krävde programmet dessutom så många sittplatser att
läktare behövdes blev måtten pressade. I alla andra kyrkor
brukade Zettervall hallkyrkoprincipen: han  strävade efter
att få de tre skeppen lika höga för att få dem att rumsligt
samverka. Han strävade exempelvis efter att få valv kapporna
att förenas till upplevelsen av samman hängande takytor. 
I samtliga fall får pelarna små dimen sioner av samma skäl.
Han  utnyttjade läktarna för att försträva konstruktionen. De
murade trapphusen stagade de ranka pelarstommarna. På
så vis kan konstruktionernas dimensioner och material -
åtgång hållas nere. Konstruktivt strävar Zettervall efter att
låta en sak ha flera funktioner.

Den fullständigt valvslagna kyrkobyggnaden var Zetter -
valls mål. De första förslagen för Norrköping och Malmö var
sinsemellan lika, och dessutom de mest konventionella:
långhuskyrkor med mittskeppshöga tvärskepp, korsmitt och
en låg kapellkrans. Men Allhelgonakyrkan har en helt annan
skapnad. Den har en kontinuerlig sektion som  ansluter
direkt till absiden och den halvcirkelformade kapellkransen.
Koret är en del av långhuset. Oscar Fredriks kyrka var åter
helt annorlunda. Den hade ett fullhögt tvärskepp, men
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693:  Oscar Fredriks kyrka i Göteborg. Predikstolen. 
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sidoskeppen som ansluter mot detta ger en karaktär av
central rum. Till detta fogas så ett kor med kapellkrans som
en egen byggnadsdel.

När församlingarna önskade pressa kostnaderna ritade
han alternativ med trätak. Det blev helt nya förslag med
kontinuerliga sektioner och utsirade träkonstruktioner.
Malmös förenklade förslag hade en ytlig likhet med All -
helgonakyrkans plan. Det  förenklade Norrköp ings förslaget
saknade kapellkrans kring koret; det var den enda kyrkan
där koret reste sig direkt från marken. De nya kyrkorna var
inte kopior av någon annan eller av varandra, vi ser ingen
vilja till typisering. Trots att de första förslagen för Norr -
köping och Malmö var uppbyggda på snarlika planer var
volymer, dekor och  atmosfär helt skilda.115

Zettervalls ideal med invändiga väggar klädda med tegel
kunde bara förverkligas i Allhelgonakyrkan. Han föreslog
det alltid, men det ströks vid kostnadsöversynerna. Det var
av ekonomiska skäl han undan tagslöst föreslog pelare av
järn, men då han erbjöds att använda natursten tackade han
alltid omedelbart ja. Detsamma gällde dekorationsdetaljer,
lister och fönster för vilka han alltid föreskrev betong för
att säkerställa den dekorativa nivån. Valet av betong som
byggnadsmaterial ifrågasattes aldrig för de nya kyrkorna.
Zettervall använde moderna konstruktioner och material
för att det var billigt och praktiskt. De murade spirorna i
Norrköping och Lund var brandsäkra; betongen skulle –
sådan var hans tillit till det nya materialet – skydda dem
från fukt. Vi ser inga tendenser till att Zettervall vill visa
upp eller uttrycka den moderna tekniken. Men de använda
materialen skulle användas konsekvent – den precision som
den moderna byggnadstekniken hade uppnått skulle
uttryckas. Fogar och ytor är alla utförda med högsta möjliga
finish.

Ett gemensamt problem för dessa stora kyrkor var att de
skulle inpassas i etablerade stadsplaner, medan domkyr -
korna genom århundradena hade byggt upp ett stads -
mönster kring sig. I Karlskrona var den ungefärliga platsen



ha varit förtroendefullt. Alla projekt höll sina tidplaner. Alla
projekt klarade i princip sina kalkylerade kostnader. I några
fall begärde byggnadsstyrelserna kvalitetshöjande och
fördy rande tillägg.

Dessa goda förhållanden var inte självklara. Många andra
stora samtida byggnadsprojekt led av osämja, ouppklarade
ansvarsförhållanden, dålig samordning och tekniska fel -
beräkningar. Många stora byggen avstannade, ändrade
inriktning eller spräckte kalkylerna. Som vi sett åtföljdes
Zettervalls förslag, även skisserna, alltid av kostnads beräk -
ningar som arkitekten gjorde samtidigt med ritning arna.
Dessa var anpassade till lokala priser som varierade högst
väsentligt. Eftersom kyrkorna var ungefär lika stora är de
möjliga att jämföra: Norrköping 230 000, Allhelgona kyrkan
590 000 och Göteborg 430 000 kronor.116 Som jäm förelse
kan nämnas att den samtidigt byggda Johannes kyrka i
Stockholm kostade 800 000. Vi har noterat att Zettervall
själv var förvånad över att byggkostnaderna i Göteborg var
så låga.

Byggnadsverk som Allhelgonakyrkan, Matteuskyrkan och
Oscar Fredriks kyrka kallas ofta för nygotiska. Och ja, den
grundläggande konstruktionen, detaljformerna och syste -
ma tiken har den gotiska arkitekturen som utgångspunkt.
Men vi har sett hur Zettervall i sina stora kyrkorum gått
mycket långt från källorna. (694) Han har utvecklat rum av
en helt ny, och aldrig skådad art. Stora sammanhängande
rumsbildningar med ett alldeles särskilt konturupplösande,
»flimrande« och lätt ljus. De bär på en för svensk arkitektur
unik rumsuppfattning. 
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given i den gamla stadsplanen, och i Malmö fanns platsen
anvisad i en stadsplan man ännu inte börjat bygga efter.
Varken i Karlskrona eller i Norrköping placerades kyrkorna
med koren mot öster, utan stadsbildsmotiv och stadens
rörelsemönster prioriterades. Allhelgonakyrkan i Lund hade
Zettervall också ursprungligen placerat stadsbilds mässigt,
innan den just före byggandet lades i strikt öst-västlig
riktning. Matteuskyrkan i Norrköping flyttades i det sista av
samma stadsbildsskäl. I Göteborg löste Zettervall problemet
med den  kuperade tomten och kontakten med anslutande
gator genom att tona ner kyrkans västfasad för att istället
betona koret och förlägga både torn och de viktigaste entré -
erna dit. I fria och öppna lägen hade säkert disposi tionerna
blivit konventionellare. De unika platserna tvingande fram
unika lösningar. 

Vi har sett att genomförandet av projekten skilde sig åt.
I Lund var Zettervalls  ställning så stark och förtroendet för
honom så stort att ritningarna beställdes direkt – utan den
kontrollstation som skissen utgjorde. Därefter inväntade
man att finansieringen löstes. I Norrköping beställdes allt
billigare och enklare förslag som alla granskades i kon -
kurrens med andra arkitekters ritningar. Kyrkobygget kunde
till slut genomföras genom Zettervalls engagemang och
goda för bin delser med kyrkans folk på platsen. I Malmö
beställde man, som i Norrköping, allt billigare förslag. Men
där sak nade han helt talesmän inom församlingen, och till
sist be ställdes en ännu billigare kyrka av en annan arkitekt. 
I Göte borg var hanteringen snabb och tveklös med skiss,
ritning och utförande i en snabb följd. Där var det snarast
Zettervalls tid för ritarbetet som var den begränsande
faktorn.

Man får intrycket av att de tre stora kyrkobyggnads -
företagen genomfördes effektivt och skickligt – trots att det
i många stycken var nya och oprövade konstruktioner och
att projekten var stora. Stor möda lades ner på att hitta
kunniga och engagerade entreprenörer och kontrollanter.
Sam arbetet mellan församlingarnas byggnadsstyrelser,
byggare, kontrollanter och arkitekt tycks i samtliga projekt
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694:  Nya stora kyrkor. Lund, Norrköping och Göteborg.
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längdgenomskärning, VIII tvärgenomskärning, IX genom -
skärning, X detaljer, kupolen m.m.; Krigsarkivet. Ritningar, 10
blad kopior på väv; Örlogsvarvet i Karlskrona.
Träkyrkan Ulrica Pia tillskriven Erik Dahlbergh invigdes 1685.
Fredrikskyrkan ritades av Nicodemus Tessin d. y. 1690 och
byggdes 1720–1758. Trefaldighetskyrkans tillkomst är mer oklar,
den påbörjades 1697 och blev provisoriskt invigd men drabbades
senare av en brand, först 1802 var den helt klar med Tempelmans
kupol.
Av arkitekterna Schantz och Wijnbladh.
Helgo Zettervall: Föreläsningsanteckningar från Konstakademien
1881–1882, otryckt; KB. Allmänna anvisningar rörande
kyrkobyggnader på nådig befallning sammanfattade af Kongl.
Öfverintendents-Embetet, 1887.
Brev till Zettervall från Blix 27 november 1876; KB. Blix
refererade till två kyrkor ritade av A. W. Edelsvärd: Hagakyrkan i
Göteborg, som stod klar 1859, och Trollhättans kyrka, invigd
1862. Hagakyrkan hade ett halvår tidigare förekommit i debatten
om Allhelgonakyrkan (jämför avsnittet om denna).
Men drömmen om en stor stenkyrka bestod. När järnvägen 1887
hade dragits i tunnel under Kungsgatan väcktes frågan åter till liv.
År 1892 anordnades en tävling som gav dåligt resultat. Fem år
senare, 1897, utlystes en ny tävling till vilken tio förslag lämnades
in. Juryn, med Carl Möller, Isak Gustaf Clason och Gustaf Dahl,
fann dock att inget kunde användas. Därefter var saken definitivt
utagerad.
Under planeringstiden kallades den Norra församlingens kyrka;
den fick namnet Matteus 1885. Norra församlingen i Norrköping.
Några minnesblad med anledning av församlingens femtioåriga
tillvaro, 1935. Gunnar Lindqvist: Matteus kyrka i Norrköping,
Linköpings stifts kyrkor, Norrköpings kontrakt, 1967. Jörn
Svensson: Norrköpings historia 5. Tiden 1870–1914, 1972. Ingvar
Kalm: Församlingen Nordantill. Norrköpings Matteus församling
sedan dess tillkomst 1885, 1982.
Brev till Zettervall från Glosmeijer 22 oktober 1875; KB. Totalt
finns 10 brev till Zettervall 1875–1879 bevarade; KB. Theodor
Glosmeijer (1832–1886): arkitekt i Norrköping, har bl.a. ritat
Norrköpings lasarett. 
Brev till Zettervall från Liljeblad 17 februari 1876; KB. Totalt finns
28 brev till Zettervall 1876–1881 bevarade; KB. Bengt Liljeblad
(1834–1882): kyrkoherde i Norrköping.
Brev till Zettervall från Liljeblad 26 februari 1876; KB.
Kritiken av tomtvalet kom, som vi ska se, att följa hela projektet.
Ritningar, 3 blad skisser (blyerts på kartong) 1876; HZA i ArkDes. 
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Riktvärdet från 1857, att hälften av den vuxna befolkningen i
städerna skulle rymmas i kyrkan, gällde fortfarande.
Brev från Zettervall till Gellerstedt 13 juli 1863; KB.
Ritningar, 2 blad skisser för en stor kyrka, sorterat tillsammans
med projektet för Berlin; HZA i ArkDes.
A. W. Wallströms och A. E. Rudbergs förslag till gatureglering av
malmarna 1863, respektive »De 1866 års kommitterades« förslag. 
Deutsche Bauzeitung, 1869. Zeitschrift für Bildende Kunst, 1869.
Carl-Wolfgang Schümann: »Der Berliner Dom in 19.
Jahrhundert«, Die Bauwerke und Kunst denkmäler von Berlin,
1980. Karl-Heinz Klingenburg: Der Berliner Dom, 1987.
Något om mig sjelf, s. 104.
Ritningar, 2 blad skisser: planer; HZA i ArkDes. Ritningar, 3
blad: plan, fasad, sektion; HZA i ArkDes.
Den fullständiga listan i Deutsche Bauzeitung, 1869.
Bland de tyska arkitekterna fanns Strack, Hitzig, Hase, Lübke och
Salzenberg. Den senare hade under 1840-talet ritat ett gotiskt
förslag.
Carl-Wolfgang Schümann: »Der Berliner Dom in 19.
Jahrhundert«, Die Bauwerke und Kunst denkmäler von Berlin,
1980, s. 242. Troligen ej direktcitat.
Vilket motsvarade 398,86 riksdaler som Zettervall noterar i
Hufvudconto.
Få utländska förslag lämnades: österrikaren Otto Wagner, två
franska, ett belgiskt och ett svenskt, inget engelskt.
Svårt skadad 1944 och restaurerad 1975–1983. 
William Anderson, Lars-Göran Kindström och Sigurd Curman:
Amiralitetskyrkan i Karlskrona. Konsthistoriskt inventarium,
Sveriges kyrkor, 1959. Krister Malmström: Centralkyrkor inom
svenska kyrkan 1820–1920. Med en byggnadsantikvarisk
inventering, Diss., 1990. Benkt Olén: Rymlighetens evangelium.
Helgo Zettervall som kyrkoarkitekt i Lunds stift i ljuset av samtida
kyrkoliv, Diss., 1987.
Abraham Blix (1835–1884): kapten, byggmästare vid Karlskrona
örlogsstation. Han hade några år tidigare av Zettervall beställt
ritningar till ett stort hotell för Karlskrona, av vilket inget blev av.
Tjugoen brev finns bevarade från Blix till Zettervall 1874–1877.
Brev till Zettervall från Blix 4 mars 1876; KB.
Ritningar, 4 blad skisser 1876: situationsplan, huvudfasad,
norrfasad, plan; HZA i ArkDes. Ritningar, 10 blad original: 
I situationsplan, II nedre plan, III övre plan, (IV huvudfasad
saknas), V sidofasad, VI korfasad och genomskärning, VII



Andersson och G. Ohlander i förening. Deras anbud var 278 000,
Petterssons var 228 000 kr.
Brev till Zettervall från Nylander; KB. Totalt finns 6 brev från
Nylander 1887–1890; KB.
Detaljritningar med förteckning; Norra församlingens arkiv,
Norrköping. Zettervall noterade i Hufvudconto leveranser av
detaljritningar 1887–1890 till en totalkostnad av 6 000 kr.
Brev till Zettervall från Lönegren 9 oktober 1887; KB. Totalt finns
5 brev från Lönegren 1887; KB. Lönegren var ledamot i
kyrkonämnden.
Besiktningsmän var stadsingenjören, stadsarkitekten,
kontrollanten Nylander samt Gustaf Filip Olander som en gång
varit Zettervalls studiekamrat på Konstakademien innan han blev
byggmästare i Norrköping.
Östergötlands Dagblad 9 maj 1892. Kyrkan presenterades också i
»Den nya Matteuskyrkan i Norrköping«, Ny illustrerad tidning,
1892.
Några år efter invigningen monterades skyddsnät över fönstren.
På 1950-talet byttes takets skiffer mot koppar och nockräckena
togs ner. Oskyddade betongdelar kläddes med plåt, vilket delvis
har förryckt proportionerna. Nu står kyrkan i en parkmiljö med
höga träd.
Kring år 1900 installerades elljusramper i valvbågarna, de grova
gasrörspendlarna till ljuskronorna ersattes med klenare för el.
Den inre restaureringen 1927, av arkitekt Erik Fant, var
genomgripande: varmluftssystemet ersattes med vattenburen
värme och radiatorerna bilades in i ytterväggarna, sidoskeppens
gavelfönster sattes igen, katedralglas sattes in i långhuset,
läktarbalustraderna gjordes täta, predikstolen sänktes och
byggdes om och pelarnas belysningsarmaturer ersattes med nya;
efter förslag av målaren Filip Månsson fick kyrkorummet en ny
färgsättning där de lägre delarna målades »mindre brokigt« i ljusa
toner och valvbågarna målades om. Månsson målade också nya
altarbilder. En ny inre restaurering under 1960-talet, arkitekt
Kurt von Schmalensee, innebar mindre förändringar: altaret
byttes ut, tvärskeppets bänkar togs bort och övriga målades i ny
kulör, en ny sakristia byggdes i södra sidoskeppet. Vid dessa
arbeten tillkom också en ny glasmålning bakom dopfunten.
Glasfönstren från vänster till höger: Frestelsen, Bestraffningen av
de skriftlärda, Fängslandet; i mitten Uppståndelsen; och vidare:
Dopet, Jesus med barnen och I Getsemane. 
Agi Lindegrens ursprungliga målningar, Lammet med segerfanan
och evangelisternas djursymboler, ersattes 1927. Tabernaklet togs
bort och ett nytt altare tillkom 1960. 

De nya katedralerna 515

Ritningar, 10 blad original 1876: I situationsplan (tre alternativ), II
inre och yttre perspektiv, III nedre plan, IV övre plan, V
huvudfasad, VI sidofasad, VII korfasad, VIII längdsektion, IX
tvärsektion, X diverse detaljritningar; Norra församlingens arkiv,
Norrköping.
Församlingens sakkunniga hade nödgats lägga till 23 000 kr till
Zettervalls kostnadsberäkningar med hänsyn till de lokala priserna.
Liljeblad refererar Scholanders svar i brev till Zettervall 4
september 1877; KB. 
Brev till Zettervall från Glosmeijer 20 maj 1876. Egentligen gällde
kommentaren skissen, men kunde ha gällt ritningarna.
Norrköpings Tidningar 31 maj 1877.
Zander hade varit Zettervalls studiekamrat på Konstakademien.
Brev från Zettervall till byggnadskommittén 14 september 1877; S:t
Olai kyrkoarkiv. Markeringarna i citatet är Zettervalls.
Telegram till Zettervall från Liljeblad 26 september 1877; KB.
Norrköpings Tidningar 8 och 9 januari 1878.
Zettervall hade ritat två förslag för S:t Pauli kyrka i Malmö, som vi
kommer att studera senare. Langlet hade där uppvaktat
församlingen med sina förslag till billiga kyrkor, som där antogs.
Ritningar, 2 blad maj 1880; Norra församlingens arkiv, Norrköping.
Ritningar, underlagsskisser; HZA i ArkDes.
Ritning, 1 blad skiss; Norra församlingens arkiv, Norrköping.
Ritningar, 2 blad skisser: »Alternativ III«, »Alternativ III, system I
och II«; HZA i ArkDes. 
Arkitekterna Glosmeijer, Zander och Malm samt stadsingenjör
Hellström.
Langlets kyrka 230 000 kr, Zettervalls 287 000 kr. 
Kyrkonämndens protokoll 17 april 1880; Norra församlingens
arkiv, Norrköping. 
Brev från Zettervall till byggnadskommittén 14 september 1877; S:t
Olai kyrkoarkiv. 
Ritningar, 8 blad 1881; Norra församlingens arkiv, Norrköping.
Ritningar, 10 blad: nedre plan, övre plan, längdsektion, två
tvärsektioner, sidofasad, korfasad, fasad mot öster och detaljer, torn
och detaljer, orgelfasad, predikstol; gillade 15 augusti 1881; RA.
Ritning, 1 blad: tornet i stor skala; HZA i ArkDes.
Brev till Zettervall från Blombergh; KB. Totalt finns 18 brev från
Blombergh 1888–1891 bevarade; KB. Fredrik Blombergh (1823–
1903): fabrikör i Norrköping, ordförande i byggnadsstyrelsen för
uppförandet av Norrköpings nya kyrka. 
Brev till Zettervall från P. J. Pettersson; KB: Totalt finns 10 brev
från Pettersson 1887–1890 bevarade; KB. 
Det andra anbudet kom från Norrköpingsbyggmästarna C. J.
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Predikstolen är nu sänkt och ljudtaket är fästat på en konsol från
pelaren och dess överbyggnad borttagen.
Predikstolens skulpturer: Kristus, Paulus och de fyra
evangelisterna. 
Ewert Wrangel: Allhelgonakyrkan i Lund. Det gamla och det nya
templet skildrade. Med biskop Flensburgs tal vid invigningen d. 1
nov. 1891, 1893. Ernst Newman: »Lunds domkyrkas historia
1811–1893«, Lunds domkyrkas historia 1145–1945, red. Ernst
Newman, 1946. Siegrun Fernlund: Ett herranom värdigt tempel.
Kyrkorivningar och kyrkobyggen i Skåne 1812–1912, Diss., 1982.
Benkt Olén: Rymlighetens evangelium. Helgo Zettervall som
kyrkoarkitekt i Lunds stift i ljuset av samtida kyrkoliv, Diss., 1987,
s. 60.
Dessutom den bäst bevarade.
I debatten om domkyrkans restaurering användes behovet av en
ny kyrka som argument av de som ville minska omfattningen av
arbetena vid domkyrkan, som Domkyrkoförsamlingen och
Brunius.
Kommittén bestod av rektor G. M. Sommelius, professor N.
Tengberg, godsägare G. Warholm, rektor C. L. Wåhlin och
byggmästare P. C. Sörensen. 
Ritningar, 8 blad original 1877: I nedre plan, II övre plan, III
västfasad, IV norrfasad, V östfasad, VI längdsektion, VII
tvärsektioner, VIII yttre detaljer; Lunds Allhelgonaförsamlings
arkiv. Ritningar, 8 blad kopior I–VIII enligt ovan, samt orgelfasad
och inredning; ÖIÄA i RA.
Lunds Weckoblad 12 och 13 april 1877. Artiklarna är mycket
initierade, bl.a. refereras med avseende på kostnaderna till att
Hagakyrkan i Göteborg hade kostat 200 000 kr för tjugo år sedan,
och att den bara hade plats för 800. Med Beskowska kyrkan
avsågs den numera rivna Blasieholmskyrkan, en auditoriekyrka
som var en av 1800-talets dittills största kyrkobyggnader.
Zettervalls arvode bestämdes till 5 000 kr exklusive resor, utöver
de 2 000 man redan betalat för förslagsritningarna.
Zettervall citerad i domkyrkoprotokoll, citerat i Ewert Wrangel:
Allhelgonakyrkan i Lund. Det gamla och det nya templet skildrade.
Med biskop Flensburgs tal vid invigningen d. 1 nov. 1891, 1893, s.
13.
Byggnadskommittén bestod av rådman Thomas Möller,
godsägare Gottfrid Warholm, seminariets rektor Peter Wingren,
handlande Gustaf Olin och pastor Olaus Peter Segerberg, med
drätselkamrer J. Palm som sekreterare.
Byggnadskommitténs protokoll, citerat i Ewert Wrangel:
Allhelgonakyrkan i Lund. Det gamla och det nya templet skildrade.
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Med biskop Flensburgs tal vid invigningen d. 1 nov. 1891, 1893, 
s. 13.
Sjöström hade motsvarande position vid de delvis samtidigt
pågående byggena av kyrkorna i Norrköping och Göteborg.
Johannes kyrka i Stockholm, ritad av Carl Möller, uppfördes
också samtidigt, och Zettervall bidrar med många erfarenheter
från det bygget. Totalt finns 217 brev från Sjöström till Zettervall
1885–1891 bevarade; KB. Brev till Zettervall från Warholm, 1885,
med lägesrapport finns också bevarat; KB. 
Bevarade i fem mappar och tiotalet ritningstuber; Lunds
Allhelgonaförsamlings arkiv.
Under schaktningsarbetena påträffades gravar från det gamla
klostret; de flyttades till en ny begravningsplats.
Någon kommunal elektricitet fanns ännu inte i Lund. En kalkyl
visade att gasdriven elbelysning skulle kosta 2,10 kr per timme,
mot 10 kr per timme om man använt gasen direkt.
Byggnadskommittén hade hört dem i Köpenhamn.
Ewert Wrangel: Allhelgonakyrkan i Lund. Det gamla och det nya
templet skildrade. Med biskop Flensburgs tal vid invigningen d. 1
nov. 1891, 1893. Ewert Wrangel (1863–1940) var professor i
estetik. Med sina 38 sidor och 8 bilder är skriften den mest
detaljerade samtida beskrivningen vi har av en Zettervallkyrka.
Skriften är saklig medan analysen försöker förankra formen i då
använda begrepp: »Här förhärskar lugna och trygga former,
sådana som tillhör den gotiska stilens första utbildningsperiod,
den s.k. Frühgotiken; bågöppningar och valv erinrar t.o.m. om
övergångsstilens något tyngre karaktär, och trappgavlarna äro
motiv som redan under den romantiska stilens herravälde
uppträtt i Skåne.« Men han skriver också: »Det är nämligen
uppenbart, att denna kyrka icke varit avsedd att troget imitera en
äldre stils praktmonument, utan ett ändamålsenligt, solitt och
prydligt gudstjänsthus, avpassat efter den evangeliska kultens
behov.« Kyrkan presenterades också i »Den nya
Allhelgonakyrkan i Lund«, Ny illustrerad tidning, 1891. Projektet
hade dessutom beskrivits av A. Assarson: »Allhelgonakyrkan i
Lund«, Ny illustrerad tidning, 1888.
Bilden från sydost visar de närmaste grannbyggnaderna, som
Zettervall också hade ritat. Till vänster ser vi tornet till
Quennerstedts villa, byggd 1874, och till höger seminariet, där vi
skymtar Zettervalls auditorietillbyggnad från 1864. 
Senare ombyggnader har förtunnat och delvis förryckt den
verkan som har beskrivits här. Tornet kläddes med koppar 1920
(som förnyades 2001); 1920 ändrades också anslutningen mot
tornkroppen. Tornet avslutas nu med en sammanhållen bandlist
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valvslagningen faktiskt en obetydlig del av totalkostnaden i det
första förslaget. 
Bröderna Axel och Hjalmar Kumlien hade just ritat det nya
läroverket i Malmö. Deras kyrkoförslag var lika dyrt som
Zettervalls första. William Klein var egentligen inkallad som
sakkunnig men gjorde ett eget förslag tillsammans med
byggmästaren Djurberg; deras kyrka skulle kosta 230 000 kr.
Klein och Djurberg lämnade också förslag till ombyggnad,
eventuellt nybyggnad, av Caroli, kostnadsberäknad till 156 000
kr. 
Kyrkorådsprotokoll 13 december 1877.
Langlet var dessa år bosatt i Malmö. Han kostnadsberäknade
kyrkorna till 200 000 respektive 80 000 kr. Båda kyrkorna
byggdes efter hans ritningar: gamla Caroli revs och den nya
kunde invigas 1880, slutkostnad 194 000 kr. S:t Pauli invigdes
1882, slutkostnad 122 000 kr.
Ritning, 1 blad skiss, »System för S:t Pauli«; HZA i ArkDes.
Under hela bygget kallades kyrkan Masthuggets kyrka, sitt nya
namn fick den, med kung Oscars tillåtelse, vid invigningen.
Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning 1 april 1893 innehåller två
illustrerade artiklar signerade: »A. U. B.« respektive Axel Ramm. 
Börje Blomé: Kyrkorestaurering i teori och praxis. Den italienska
restaureringsdoktrinen och dess tillämpning vid restaurering av tre
svenska kyrkor 1966–77, Diss., 1977. Den i avhandlingen
beskrivna fotograferingen och littereringen av arkivmaterial
genomfördes inte.
Behovet hade funnits länge. S:t Johannes kyrka, ritad av
arkitekten J. A. Westerberg, hade på privat initiativ byggts i
området 1866. Edelsvärd hade gjort ett förslag på en annan tomt.
F. O. Peterson (1845–1913): byggmästare i Göteborg. De
avfärdade tomterna var »Möllerska plantaget« och platsen mellan
Rangströms- och Nyströmsliderna.
Kumlien var arkitekt vid Medicinalstyrelsen, där han i princip
tog alla uppdrag själv. Kommittén bestod av arkitekterna Axel
Kumlien och J. E. Leo, lektor U. L. Ullman, överste P. Melin och
hamnkassör C. Falck. Senare tillkom kapten Th. Åqvist, konsul
C. A. Kjellberg och arkitekt Adrian Crispin Peterson. (U. L.
Ullman blev biskop i Strängnäs 1889.)
Bland Överintendentsämbetetets arkitekter fanns de som menade
att Zettervall personligen avstyrt en tävling, se Britt-Inger
Johansson: I tidens stil. Arkitekten Agi Lindegrens liv och verk
1858–1927, Diss., 1997, s. 93.
Ritningar, 5 blad skisser september 1886; Göteborgs Masthuggs
församlings arkiv i Landsarkivet i Göteborg. 

över hörn. Många betongytor har klätts med plåt, vilket har givit
en annan proportionering. En fast hel kopparport byggdes 1936.
Bilden togs då spiran reparerades år 2000.
Detaljen är nu förenklad; ursprungligen växte den
diagonalställda skorstenen upp ur pelarens mitt.
Dyfverman hade tidigare utfört domkyrkans bronsportar.
En ny orgel invigdes 1969.
På det äldre fotografiet ser vi att dessa ursprungligen hängde
lägre ner i rummet än idag.
Från vänster till höger: Nattvarden, De döpta åhör apostlarna,
Den helige ande utgjutes (med duvan i fyrpasset), Kristi
himmelsfärd, Lärjungarna förenade i bön, Petrus uppmanar till
bättring och dop, samt sista bilden, Dopet. Sviten kan läsas
kronologiskt och orsaksmässigt från mitten och utåt, men också
parvis från mitten: Nådegåvorna, Ordet och Sakramenten.
En som var helt betagen var biskopen i Strängnäs U. L. Ullman
som besökte kyrkan 1901: »en utomordentlig härlig byggnad«
skrev han. Citerat efter Oloph Bexell: Liturgins teologi hos U. L.
Ullman, Diss., 1987, s. 320. Här såg Ullman mycket av sitt eget
program förverkligat. Kyrkans inre är i det närmaste helt intakt.
Begravnings- och dopkapellen har dock övergivits och
utrymmena framför dem upptas av gångramper. Sakristian är nu
församlingssal. 1966 ersattes klockspelet, Tubular Bells, med
konventionella kyrkklockor. Kyrkan restaurerades invändigt
senast 2009. 
Torkel Eriksson: »Caroli och S:t Pauli«, Elbogen. Malmö
fornminnesförenings årsbok, 1, 1976. Herman Schlyter: »Caroli
nya kyrka«, Elbogen. Malmö fornminnesförenings årsbok, 4, 1980.
Herman Schlyter: »Caroli församlings historia«, Elbogen. Malmö
fornminnesförenings årsbok, 2 och 3, 1983. Benkt Olén:
Rymlighetens evangelium. Helgo Zettervall som kyrkoarkitekt i
Lunds stift i ljuset av samtida kyrkoliv, Diss., 1987, s. 89. Krister
Malmström: Centralkyrkor inom svenska kyrkan 1820–1920. Med
en byggnadsantikvarisk inventering, Diss., 1990, s. 143.
Kyrkostämmoprotokoll 18 maj 1876, citerat av Benkt Olén:
Rymlighetens evangelium. Helgo Zettervall som kyrkoarkitekt i
Lunds stift i ljuset av samtida kyrkoliv, Diss., 1987, s. 90.
Ritningar, 2 blad (blyerts på grov kartong) 1877: plan,
tvärsektion/fasader; Malmö kyrkoförvaltnings arkiv.
Brev till Zettervall från Olin 18 maj 1877; KB. Totalt finns tre
brev från Olin 1877–1878; KB. 
Ritningar, 2 blad (tusch på kartong) 1877: plan/tvärsektion,
fasader; Malmö kyrkoförvaltnings arkiv.
Antingen var kostnadskalkylerna tendentiösa, eller också var
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väggarna ljusare, nya väggmålningar tillkom och predikstolen
flyttades. Under 1930-talet togs glasmålningarna successivt ner
och ersattes med nya mörkare. De ursprungliga är nu lagrade på
kyrkvinden. Vid en genomgripande ombyggnad 1940 revs två
sidoläktare, all dekoration på väggar och kapitäl målades över
och innanfönster av katedralglas insattes i alla fönster; arkitekt
Axel Forssén. Senare har Zettervalls altaruppsats ersatts och ett
kapell anordnats i tvärhuset. Vid en ombyggnad 1978
nygestaltades koret helt, utrymmet under orgelläktaren glasades
in och kapitälens dekorationsmåleri återställdes delvis; arkitekt
Börje Blomé. 
Alla de tre kyrkorna har förändrats sedan byggnadstiden.
Interiört är Allhelgonakyrkan i det närmaste intakt, med måleri
och ljusföring, medan Norrköpings och Göteborgs kyrkorum är
ommålade i ljusa hela ytor. I Göteborg är inredningen kraftigt
förändrad – läktare är rivna och koret nygestaltat. Exteriört har
alla kyrkorna fått ny plåtbeslagning som delvis förryckt
proportionerna. Allhelgonakyrkans torn och tornkropp är
ändrad, i Göteborg har murverk och dekor ändrats mycket. Det
är Norrköpingskyrkan som har mest kvar av sitt ursprung. 
Till Norrköpingskyrkans entreprenadsumma ska läggas 100 000
kr till fullt färdig byggnad.
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Ritningar, 8 blad original 1887; Göteborgs Masthuggs
församlings arkiv i Landsarkivet i Göteborg. Ritningar, 8 blad
kopior 1887: nedre plan, övre läktare, norrfasad, korfasad, västra
och del av södra fasaden, längdsektion, tvärsektioner, sektion
genom tornet m.m.; gillade 24 oktober 1887; ÖIÄA i RA.
Brev till Zettervall från Åqvist 8 juni 1887; KB. Totalt finns 29
brev från Åqvist 1887–1896; KB.
Brev från Zettervall till Åquist 27 juli 1887; Oscar Fredriks
församlings arkiv. Markeringen i citatet är Zettervalls.
Brev från Zettervall till Åquist 27 juli 1887; Oscar Fredriks
församlings arkiv. Markeringen i citatet är Zettervalls.
Brev till Zettervall från Sjöström; KB. Johan Emil Billing (1851–
1915): arkitekt, utbildad vid Konstakademien, 1878–1879 var han
anställd hos Zettervall i Lund, därefter kontrollant vid bygget av
Sofiakyrkan i Jönköping som Dahl ritat. Totalt finns 33 brev från
Billing; KB.
Zettervall kallade dem »ljustryck« eller »blåtryck«. Arbetet
utfördes av fotografen Selma Jacobsson-Norayr, en pionjär på
området.
Detaljritningar i Landsarkivet i Göteborg och i Göteborgs
kyrkliga samfällighets arkiv. Konvolut »angående kyrkans
uppförande 1887–1893« innehåller ett tjugotal protokoll, kvitton
och kontrakt; Göteborgs kyrkliga samfällighets arkiv. 
Han blev 1896 Göteborgs stadsbyggmästare. 
Karl Reinhold Callmander (1840–1922): konstnär. Efter fyra års
utbildning i München bosatte han sig 1877 i Göteborg, där han
bl.a. var lärare i ritning och ornamentmålning. Han
återupplivade glasmåleriet och bildade 1882 Svenska
glasmåleriaktiebolaget i Göteborg, som även levererade några av
fönstren till Uppsala domkyrka.
Referat i Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning 4 april 1893.
Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning, 1 april 1893.
Kyrkans yttre detaljutformning har genomgått stora
förändringar: 1915 förenklades fasaderna genom att
dekorationsbågarna mellan gavelröstena togs ner, fialer och
skorstenar kortades, avtäckningar och lister av betong
kopparbeslogs, vattenutkastarna ersattes med stuprör,
hängrännor och gesimser; arkitekt Gustaf Pettersson. 1975
restaurerades fasaden: skadat tegel byttes och betongpartierna
målades i en skarpt gul silikatfärg; arkitekt Börje Blomé.
Anmälaren i Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning noterar:
»utan tvivel i framtiden tänkta ersatta med frescomålningar«.
Vilket de också snart blev. 
Kyrkans interiör är idag kraftigt förändrad. 1915 målades
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kapitel 12

överintendenten



695:  Skiss till kyrka. En av de få som inte har kunnat identifieras.



Överintendentsämbetet hade ända sedan bil dandet
haft tillsynen över  landets kyrkobyg gande. Trots
det, och trots att det också var ämbetets mest

arbetskrävande uppgift, var kyrkobyggnadsintresset bland
ämbetets arkitekter litet, och debatten nästan obefintlig, 
vid tiden för Zettervalls yrkesinträde 1860.  I ett brev till
Geller stedt 1863 beklagade Zettervall det svenska ointresset
för kyrko arkitektur. Annat var det redan i Danmark: där
fanns en genomtänkt lagstiftning och man kunde till och
med få guldmedalj på Akademien för en spetsbågekyrka.1

Det hade varit otänkbart i Stockholm. Under de kommande
tjugo åren bidrog Helgo Zettervall till att ändra detta för hål -
lande. Hans egen utgångspunkt var förstås engage manget i
Lunds domkyrka och dess följduppdrag. Vi har sett att
Zettervall redan under sitt  första år i Lund gjorde förslag
till en ny gotisk kyrka med högsta ambitionsnivå. Vi har
också sett hur han på sina resor i Tyskland kom i direkt -
kontakt med den kontinentala utvecklingen. 

Under 1860- och 1870-talen hade Scholander varit både
föreståndare för Konst akademiens byggnadsskola och förste
intendent vid Överintendentsämbetet.2 Under dessa tjugo
år var det Zettervalls domkyrkorestaureringar som tilldrog
sig det ojämförligt största engagemanget från Överinten -
dentsämbetet. Scholander författade om  fattande remissvar
till alla dessa ärenden: utlåtanden som sedan låg till grund
för de anslagsframställningar till riksdagen som möjlig -
gjorde deras genomförande. Djupast var förstås studierna
kring de största projekten: Lund, Skara och Uppsala. Över -
intendents ämbetet, det vill säga Scho lander, artikulerade
tydligt sin uppfattning, som nästan alltid stödde och förtyd -
ligade Zettervalls förslag – Uppsala domkyrka var det stora
och enda undantaget. Men inom kyrkobyggandets övriga
områden var det annars mest tekniska frågor som sysselsatte
ämbetsverket: granskning av ritningar, kostnads förslag och
konstruktioner. Någon enstaka gång behandla des princi -
piella frågor, som den översyn av rutinerna som följde på
skandalerna då katolska kyrkan Sankta Eugenia i Stockholm
rasade under  pågående bygge 1866, och upptäckten 1873 av

Överintendenten 523



grava sprickor, som resultat av en feltänkt konstruktion, i den
nyuppförda Hököpinge kyrka.3 Men några uttalade riktlinjer
för kyrko byg gande fanns inte, och några arkitekttävlingar
anordnades inte. 

När Zettervall kring år 1877 kunde visa inte bara
projektet för Karlskrona – Sveriges största kyrka – utan
också de stora kyrkorna för Norrköping, Lund och Malmö
hade han fullständigt tagit den konstnärliga och innovativa
ledningen över landets kyrkobyggande, precis som han gjort
några år tidigare med de stora restaureringsförslagen för
domkyrkorna. Att han också mäktade att genomföra så
stora projekt hade han vid denna tid visserligen bara hunnit
visa med Lunds domkyrka. Ännu skulle det dröja nästan tio
år innan alla de stora kyrkoprojekten – Lund, Norrköping,
Göteborg, Skara och Uppsala – skulle sättas igång. 

Men föresatsen, sprungen ur de starka ung doms -
intrycken, att höja ambitionsnivån för den svenska kyrkliga
arkitekturen, hade Zettervall uppnått.

Förste intendent och överintendent 

När Scholander, 65 år gammal, oväntat och plötsligt avled i
maj 1881 skrev Zettervall att han »bestormades« av brev i
vilka alla önskade att han skulle resa upp till Stockholm och
anmäla sitt intresse för tjänsten som Scholanders efter -
trädare.4 Vännerna Dahl och Gellerstedt skrev, men också
nya vädjande röster hördes, som arkitekten Oskar Erikson,
vilken förde de yngre arkitekternas talan.5 Alla ville de se
Sveriges främste  arkitekt på den främsta posten. Hur äm -
betets äldre arkitekter ställde sig är svårare att veta. Allt
sedan studietiden hade det gått en tydlig gräns mellan de
yngre, Scholanders elever, och de äldre. Scholander oräknad
fanns mycket liten kontakt, vare sig professionellt eller
privat, mellan Zettervalls generation och de som var cirka
tio år äldre, som Åbom, Törnqvist och bröderna Hawerman.
Efter rangordningens och ålderns meriter var det Adolf
Wilhelm Edelsvärd som stod på tur för befordran.6 Men

inte ens en månad efter Scholanders död var det Zettervall
som kallades till tjänsten.

Under nästan tjugo år hade Scholander varit förste
intendent – »intendent för de tekniska ärendena«. Över -
intendent under denna tid hade varit ämbetsmannen Fritz
von Dardel, som sällan uttalade sig i byggnadsfrågor, och då
aldrig utan att ha konsulterat Scholander. Dardel skötte
kontakterna med kungen och hans ministrar – Scholander
skötte arkitekturen. Arbetsfördelningen tycks ha passat dem
utmärkt och hade lång tradition.7 Men drömmen var stark
hos arkitekterna om att någon gång kunna hitta en arkitekt
av Tessins eller Hårlemans kaliber – någon som kunde vara
både konstartens främste utövare och dess officielle huvud -
man.

Zettervall tillträdde intendentstjänsten i oktober 1881,
men redan i februari året efter begärde von Dardel tjänstle -
digt, och Zettervall blev hans ställföreträdare. När von
Dardel begärde avsked i april utnämndes Zettervall till 
hans efterträdare. Valet kan förvåna. Inte sedan Adelcrantz
hade överintendenten varit utövande arkitekt. Inte ens
Fredrik Blom hade varit annat än tillförordnad. Tilliten till
Zettervalls förmåga måste ha varit grundmurad. I sina
minnen skriver Zettervall att han för utnämningen hade fått
stöd av statsministern, Arvid Posse, som »följt min verk -
sam het i Skåne och uppskattade den«.8 Zettervall ordar
inget vidare i saken, men det var uppgjort från början att
han inte bara skulle ersätta Scholander, utan också bli
överintendent. I ett brev till Gellerstedt hade han tidigare
skrivit att han inte tänkte söka Scholanders tjänst, men att
han skulle bli hedrad om han blev kallad, »förutsatt att
chefsposten kommer nästa år, för på intendentstjänsten kan
jag icke leva. Att vara No. 2 är föresten icke överens stämmande
med mitt lynne.«9
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Formsystemen har sina inre lagar, analogt med tekniska
eller geometriska system. Om konstnären förstår detta
system, dessa inre lagar, får denne ett ramverk att arbeta
vidare inom. 

Sjögrens föredrag riktade sig till prästerna i Lunds stift. Det
är till Skånes rika medeltidsarkitektur han hänvisar då han
menar att medeltiden också borde ange grundformerna för
stiftets kyrkoarkitektur. Zettervall byter »stiftet« mot
»landet«, men tillfogar också ett »huvudsakligen«. Ibland,
säger han, kan det vara nödvändigt med kyrkor av trä, eller
i renässans, allt beroende på de särskilda omständigheter
som kan ges av platsens belägenhet, historia, art eller
omgivande byggnader.

Sjögren var hård mot de nyklassicistiska »bygg mäs tar -
kyrkorna« för att de var enahanda och typiserade, men 
han kriti serar också experiment med grundformerna.
Zetter  vall noterar »Brunius aktningsvärda försök med
korsfor made kyrkor«, men  varnar för att de kan bli simpla
audito rier som Langlets centralkyrkor. Dessa är »av i hög
grad konstlad konstruktion, varuti intet element av kristlig
konst ingår och vilka icke hava något rotstöd i vår före -
gående kultur. De hava endast och allenast ett individuellt
påhitt att tacka för sin konstlade tillkomst och få lika lite de
någon framtid som de hundratals försök i samma riktning
som förut bliva gjorda, här och utomlands, då man nöd -
vändigt velat hitta på en ny stil för den evangeliska kyrkan,
tanklöst förglömmande att denna kyrka alldeles icke repre -
senterar en ny religion, utan blott en renad fortsättning av
den gamla.«14 Sjögrens och Lunds dom kapitels uppfattning
känns igen, förstärkt av Zettervalls egna erfarenheter från
diskussionerna i Norrköping och Malmö. Vid denna
tidpunkt, vintern 1880–1881, hade ännu inga beslut fattats
om att bygga någon av hans stora korkyrkor.

Zettervalls föreläsningsserie sätter in den svenska
medel tidsarkitekturen i dess europeiska sammanhang. Mest
detaljerad är han kring förhållandena ute i Europa, men
målet är en ökad förståelse och respekt för de svenska

Föreläsningar om kyrkobyggande 1881–1882

Under de få månader som Zettervall var förste intendent
hade han undervisningsplikt som vice professor vid Konst -
akademiens byggnadsskola – en rest av den personal union
som Scholander upprätthållit. Det passade Zettervall
mycket illa att undervisa; han hade också försäkrat sig om
att plikten skulle upphöra så fort han blev överintendent
och föreslagit hur lärartjänsterna sedan skulle fördelas.10

Föreläsningarna finns bevarade i koncept.11 Av de tretton
föreläsningarna behandlade elva medeltidens arkitektur. Det
var en metodisk genomgång land för land, epok för epok,
med tonvikten lagd på en beskrivning av arkitekturens
politiska förutsättningar. Genomgången av de enskilda
monumenten, troligen utan bilder, var kata log artad och inte
särskilt djup. De ganska opersonliga föreläsningarna hade
formuleringar som uppenbarligen hämtats direkt ur böcker.
Mest levande var de två före läsningar som hade rubriken
Hur ska vi bygga våra kyrkor? Dessa var ett nästan orda -
grant återgivande av Johan Magnus Sjögrens föredrag vid
prästmötet i Lund 1870, Om kyrko-architektur.12 Som vi
tidigare konstaterat innehöll det föredraget också allmän -
giltiga reflexioner kring arki tekturens egenskaper, en upp -
muntran till studiet av landets historiska minnesmärken
och uppfordrande krav på den enskilde arkitekten. Allt
detta fanns med då Zettervall återgav Sjögrens föredrag.
Zettervalls tillägg var få och hade mest karaktären av
förtydliganden och exemplifieringar. 

I sin analys av den romanska arkitekturen hade Sjögren
betonat att den först med korsvalvssystemet hade nått den
höjd till vilken den kunde nå, och att den då förverkligat
sitt ideal. Zettervall ändrade det till: »Sin fulländning nådde
den ej, sitt ideal förverkligade den aldrig ty den avbröts i
sin historiska utveckling av nya förut okända former« 
– alltså de gotiska.13 Vi möter här en tydligt uttryckt arkitek -
tur syn: en stil kan ses som ett system, något som kan
existera oberoende av dess manifestationer i byggnader.
Detta är idealismens konstuppfattning klart uttryckt.
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hades av Gellerstedt, en arkitekt för kronans hus i Stock -
holm och en för kronans hus i landsorterna. Under
Zettervalls första år innehades dessa tjänster fortfarande av
 Hawerman respektive Åbom, men de skulle snart ersättas
av Dahl och Axel Fredrik  Nyström, den senare de sista åren
ersatt av Jacobsson. Utöver arkitekterna fanns en  administ -
rativ chef, Ekmarck, och en kassör. 

Utöver dessa fast avlönade tjänster fanns den stora
kadern tjänstgörande arkitekter: det var arkitekter inskrivna
vid Överintendentsämbetet, men som bara arvoderades för
de särskilt specificerade uppdrag som ledningen för de -
lade.17 Under Zettervalls tid var det kring tjugo arkitekter
som på detta sätt var tillgängliga för uppdrag.18 När
Zettervall tillträdde 1882 fanns fortfarande de äldre:
Törnqvist, von Rothstein, Langlet och Ludvig Hedin på
listan; Zettervalls jämnåriga fanns där: Axel Fredrik
Nyström, Gustaf Dahl, Ernst Jacobsson och Fredrik
Ekberg; men också åtta yngre arkitekter som vunnit inträde
medan Zettervall var i Lund, arkitekter som han inte lärde
känna förrän nu: Adrian Crispin Peterson, Herman
Holmgren, Oskar Erikson, Claes Grundström, Fritz Eckert,
Ludvig Peterson, Carl Möller och Isak Gustaf Clason. Som
tjänsterna var konstruerade följde ett jämnt tillflöde av
nyutexaminerade arkitekter från Kons t akademien. 1882:
Carl Fredrik Ekholm och Gustaf Pettersson; 1884: Ferdi -
nand Boberg och Aron Johansson; 1885: Agi Lindegren;
1887: Fredrik Liljekvist och Gustaf Lindgren; 1888: Axel
Lindegren, Erik Josephson och Folke Zettervall; 1893: Thor
Thorén och Erik Lallerstedt. Därmed har vi förtecknat alla
de arkitekter som  ämbetet hade till sitt förfogande under
Zettervalls chefstid.

Några av tidens mest anlitade arkitekter, som A.  E.
Melander, bröderna Axel och Hjalmar Kumlien, Valfrid
Karlsson, Magnus Isaeus och Carl Sandahl saknades i
 rullorna. De hade inte den nödvändiga examen från Akade -
mien. Ragnar Östberg och Carl Westman skulle ha kunnat
vinna inträde under Zettervalls tid, men valde långa utlands -
resor istället för att omedelbart ställa sig till förfogande.
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byggnaderna. Zettervalls avskedshälsning till de blivande
arkitekterna, i detta hans första och sista försök som  lärare,
formar sig till en appell: »Använd edra långa sommarferier
för att teckna, uppmäta och studera vad ni påträffar av
medeltidens kvarlevor och ni skola se huru kära dessa
gamla byggnadsrester bliva eder, och vilka stora lärdomar ni
vinner för att sedan låta komma till godo för de verk ni uti
en framtid får eder anförtrodda.«15

Kanske är det viktigaste budskapet i Zettervalls föreläs -
ningar själva ämnesvalet: Zettervall var på Konstakademien
fri att behandla vilka ämnen som helst, men anslog alla
föreläsningar åt medeltid och kyrkobyggande. 

Zettervall och Överintendentsämbetet 

Zettervall var överintendent i femton år, från 1882 till 1897.
I det följande ska vi översiktligt behandla den del av
Zettervalls tjänst som rörde kyrkobyggnader.16 Men först
ska vi påminna oss kronologin för Zettervalls egna kyrko -
arbeten under denna tid. 

Det år, 1882, då Zettervall blev överintendent pågick
arbetena med Linköpings  domkyrka, men Klara, Uppsala
och Skara skulle inte komma igång förrän 1884, 1885 
respektive 1886. De nya kyrkorna för Norrköping och Lund
byggs från 1887 till 1893. Zettervall var under hela ämbets -
mannatiden fortfarande domkyrkoarkitekt i Lund, vars
segdragna målningsarbeten pågick ända till 1893. Alla dessa
projekt hade Zettervall ritat under 1870-talet. Den enda
kyrka han ritade under tiden som överintendent var Oscar
Fredrik i Göteborg. Åren 1885 till 1893 var Zettervall alltså
samtidigt »överarkitekt« för fem mycket stora och krävande
byggen, med mängder av detaljritningar, möten och
korrespondens.

Överintendentsämbetets fasta stab bestod av sex personer:
överintendenten, en intendent för de tekniska ärendena –
Scholanders tjänst – som under hela Zettervalls tid  inne -



För sina egna kyrkouppdrag hade Zettervall stora
möjligheter att påverka valet av biträdande arkitekter: han
valde Langlet, Ekholm och Agi Lindegren för Uppsala
domkyrka, och Liljekvist för Strängnäs domkyrka. Vid
övriga nya kyrkouppdrag var  Zettervalls möjlighet att
påverka mindre.19 Antingen hade församlingarna redan en
arkitekt, eller så anordnade de egna tävlingar, till vilka dock
ämbetet ofta anlitades som sakkunniga. Det är svårt att veta
vilken möjlighet Zettervall hade att fördela de övriga
uppdragen. Ibland skedde det med hjälp av interna skiss -
tävlingar, ibland bara genom intresseanmälningar.

Överintendentsämbetet hade lokaler på Drottninggatan, i
det så kallade Preisiska huset. Lokalerna var små och mörka
skriver Zettervall kritiskt om det ämbete han tar över:
»Arkivet var i en hiskelig röra inrymt i trasiga port följer för
varje län, visserligen i alfabetisk följd, men allt var hop -
skrynk lat och svårt att få reda på, biblioteket mycket klent.
Några gamla föråldrade verk och några tidskrifter var nästan
allt; ingenting av nyare forskning eller nyare studier från vare
sig den ena eller andra perioden ur arkitekturens historia;
inga monografier eller något av de senare decen niernas
litteratur i facket.«20 Efter några år skulle lokalerna komma
att utvidgas betydligt och modern  litteratur köpas in.

Om den första vintern som förste intendent skrev han:
»I ämbetsgöromålen satte jag mig snart in och fann snart
att min tjänst måtte vara en av de lättsköttaste i   världen.
Upprättande av föredragningslistan till tisdagen, då ordi -
narie session hölls, var det viktigaste och ofta voro målen
varken stora eller många.« Några timmar på förmiddagarna
räckte – det fanns gott om tid för egna projekt och egna
initiativ ville han mena. 

Överintendenten 527

De första ärendena 

Redan vid en av de första sessionerna visade Zettervall att
han tänkte använda sin position för att driva sin uppfattning
om kyrkoarkitektur. Till behandling var en kyrka enligt
Langlets centralsystem, för Silleruds församling. Projektet
var redan förberett och godkänt då Zettervall ville avstyrka.
Det blev en reservation som följde med till Kungl. Maj:t.
Zettervall blev uppkallad till slottet, där han fick höra att
det aldrig  tidigare hänt att ett yttrande från Överinten  dents -
ämbetet innehållit reservationer;  förslaget måste god kännas
med hänsyn till att en snarlik kyrka hade godkänts året
förut. Zettervall konkluderade: alla ärenden skulle i fort -
sättningen komma att bli så väl granskade inom ämbetet, att
detta aldrig skulle upprepas. Någon korlös kyrkobyggnad
skulle sedan heller inte lämna ämbetet under hans tid.21

Samma år, 1881, satt Zettervall, tillsammans med Ernst
Jacobsson, i juryn till den öppna tävlingen om en ny kyrka
för Johannes församling i Stockholm.22 Av sex inlämnade
förslag gavs första priset till Carl Möller, som då var tjugo -
fyra år och en av ämbetets yngsta arkitekter; andra pris gick
till den bara några år äldre Ludvig Peterson.23

Möller hade ritat en treskeppig gotisk basilika med
tvärskepp av tegel – en kyrka helt i linje med de som
Zettervall 1877 föreslagit för Norrköping och Malmö. Så
även tekniskt: Johannes kyrka hade ett fullmurat torn och
en interiör av exponerat tegel. Zettervall noterar att
ritningarna då de behandlades av ämbetet genomgick vissa
förändringar, men Zettervall gav Carl Möller stort fortsatt
förtroende. Detsamma gällde Agi Lindegren, som svarade
för dekorationsmåleriet. Zettervall fick alltså redan de första
månaderna på Överintendentsämbetet inte bara möjlighet
att markera hur man inte skulle bygga, det vill säga indi -
viduellt uppfunna korlösa kyrkor, utan också med Johannes
en möjlighet att visa hur man borde bygga. Det bör också ha
glatt Zettervall att den linje han drivit från Lund här i
Stockholm hade anhängare bland de allra yngsta arkitek -
terna. 



Vid sidan av Johannes kyrka i Stockholm var det enda
större nybyggnadskyrko projektet dessa år Sofiakyrkan i
Jönköping.24 Uppdraget gick 1882 till Gustaf Dahl. Han
föreslog en gotisk basilika med tvärskepp och trätak.
Jämfört med Johannes har Sofiakyrkan en enkel och fast
uppbyggnad, men med flödigt rik dekor. 

Kyrkorna i Stockholm och Jönköping började byggas
1884: de kom alltså att föregå Zettervalls egna stora gotiska
kyrkor med ett par år och erfarenheterna kom, som vi sett,
Zettervalls kyrkobyggen till godo, särskilt Oscar Fredrik
som inte ens var ritad då kyrkorna i Stockholm och
Jönköping var halvfärdiga. Kontrollant i Jönköping var Emil
Bil ling som Zettervall sedan värvade till samma roll för
Oscar Fredrik. 

Det var till ämbetets yngsta arkitekter som överinten -
denten anförtrodde de nya kyrkorestaureringsuppdragen.
Carl Fredrik Ekholm arbetade nära Zettervall med Uppsala
domkyrkas ritningar tills han avled ung 1891. Gotlän -
ningen Gustaf Pettersson gjorde de första förslagen till
restaurering av Visbys kyrkoruiner och fortsatte senare med
Visby domkyrka, Varnhem, Vadstena och Gränna kyrkor.
Carl Möller tog hand om Skövde kyrka och Kristine kyrka
i Falun, och Fritz Eckert Skoklosters kyrka. När restau re -
ringarna av de övriga domkyrkorna blev aktuella fördelades
också dessa uppdrag: Fredrik Liljekvist tog hand om
Strängnäs domkyrka, Agi Lindegren Västerås och Folke
Zettervall Kalmar.

Vid sidan av de få stora projekten var det främst mängder
av mindre landskyrkor som skulle granskas, de allra flesta
ritade av lokala byggmästare. Av ämbetets arkitekter var
Ernst Jacobsson en av de flitigaste. Han ritade bland annat
många egensinniga  trä kyrkor för Norrlandsförsam ling -
arna.25

Men alltför många kyrkoförslag måste underkännas av
Överintendentsämbetet. Bland församlingarna växte ett
behov av allmänna riktlinjer för kyrkobyggandet. Konsi s -
toriet i Härnösand hade 1884 skrivit till kungen och begärt
anvisningar. Överintendentsämbetet samlade in material

från olika länder, och synpunkter från övriga konsistorier.
Slutligen begärde man uppdrag av Kungl. Maj:t att få ge ut
anvisningar för kyrkobyggandet. 

Zettervall skriver i sina minnen att han i detta arbete såg
ett första steg för att formulera en ny byggnadsstadga som
skulle samla allt offentligt byggande under en tillsyns -
myndighet. Han tyckte det var orimligt att byggnader för
miljonbelopp – kaserner, fängelser, sjukhus och broar –
passerade utan granskning, medan ämbetet hade att
kontrollera varje ändrad inredningsdetalj i minsta kyrka.26

Anvisningar för kyrkobyggnader 1887

Anvisningarna trycktes 1887, men hade alltså förberetts
under ett par år. De hade  titeln Allmänna anvisningar
rörande kyrkobyggnader på nådig befallning sammanfattade
af Kongl. Öfverintendents-Embetet. Skriften utdelades till
alla pastorat i riket och till alla arkitekter. »Mitt enda arbete
i tryck och ändå icke mitt. Inget storverk just: stor oktav 101
sidor«, antecknade Zettervall.27 Trots att Zettervalls namn
inte nämns råder det inget tvivel om att han personligen var
författaren.

Överintendentsämbetet hade tidigare givit ut anvis -
ningar för särskilda byggnadstyper. Normalritningar för
folkskolebyggnader hade utkommit 1865 och 1878. Det
mest betecknande för skriften om kyrkobyggnader var att
den helt saknade ritningar och exempel. Den saknade
över huvud taget illustrationer och ingår inte i raden av
mönsterböcker. Det var ett medvetet ställningstagande av
Zettervall, som menade att det skulle kunna leda till en
icke önskvärd schablonmässighet. Istället var anvisning -
arna en detaljerad, metodisk och diskuterande genom -
gång av programkraven. Skriften ville ge »ledtrådar«, som
det formulerades i förordet. Innehållsligt kan vi se en rak
linje bakåt från Zettervalls föreläsningar vid Akademien
1881, Sjögrens tryckta föredrag Om kyrko-architektur från
1870 och Eisenachregulativet från 1861. Men Över inten -
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för altaret i en särskild fri del av kyrkan, med gott om plats
för både nattvardsgång, bröllop och begravning, vilket
kräver ett rymligt kor: Zettervall använder till och med ordet
»altarhus«. Kyrkobyggnaden ska i sin utformning återknyta
till vår avklippta kyrkobyggnadstradition: det finns inga
särskilda protestantiska former. Nej, man bör sträva efter att
ge varje sak sin nedärvda karaktäristiska prägel. Men alla
slags utformningar är under speciella omständigheter
möjliga – utom de individuellt uppfunna.

För kyrkans storlek angavs precisa tal efter redovisade
kalkyler. På landet ska en tredjedel av församlingens med lem   -
mar rymmas i kyrkan, i städerna en fjärdedel. Ytåtgången är
uträknad och kopplas till förslag till lämpliga planformer för
de olika storlekarna. Alla anvisningar och regler avslutas
dock med en inskärpning – som Zettervall låtit sätta i kursiv
stil – att det inte handlar om att slaviskt följa detaljerade
stadgar, utan att kyrkobyggandet måste var öppet för
utveckling.

Avsnittet med rubriken Invändiga byggnadsdelar är mer
praktiskt orienterat. Orglarna, och därmed orgelläktarna,
bör hållas nere i storlek. Med fördel kan orgeln istället
placeras nära koret. Läktare i kyrkorummet är en nöd -
lösning. Sakristia bakom altaret är också en lösning som
bör undvikas, med fördel kan den placeras sidoordnat. Hela
kyrkorummet bör ha en stegrad verkan mot koret, som helst
ska vara välvt.  Ideal et är en helt välvd kyrka, men den kan
göras billigare om taket utförs av trä, vilket också gynnar
akustiken. Zettervall refererar till England, men det skulle
kunna vara till sin egen kyrka för Norrköping: han be -
skriver hur ett trätak kan utformas med passande profile -
ring åt sparrar, bjälkband, konsoler, hängkolonnetter och,
framför allt, med  mäktiga spetsbågiga huvudtakstolar. Men
all valvimitation med trä är förkastlig: alla material ska
synas vara vad de verkligen är och icke uppträda som något
annat. 

Avsnittet med rubriken Det yttre utförandet i allmänhet
inleds med att uppfordra till ädla, väl beräknade propor -
tioner och till monumentala konstruktionssätt. Man bör

dents ämbetets Anvisningar var mer teknisk än sina före -
gångare: den behandlade plandispositioner, byggnads sätt,
byggnadsplatser och byggnadstyper. Skriften innehöll
detaljerade avsnitt om invändiga byggnadsdelar, yttre ut -
förande, inredning, inventarier och uppvärm nings system.
Den avslutades med ett kort a vsnitt om restaure ringar.
Skriften var en sammanläggning från många olika källor.
Den var inte särskilt väl disponerad, hade många omtag -
ningar och en skiftande detaljerings nivå.

Minns vi Sjögrens föredrag och Zettervalls föreläsningar
känner vi igen både uppläggningen och uppfattningarna:
det är glädjande att det byggs många kyrkor, men de nya
saknar överlag arkitektonisk värdighet; allmänheten, och
byggmästarna, har ingen kunskap om, eller intresse för,
kyrkobyggnadskonsten; det allvarligt strävande behöver
inte vara dyrare än det karaktärslösa. Vi får hänvisningar
till den högre nivån i England och Danmark. Zettervall
refererade nu direkt till ny facklitteratur.28 Nästan varje till
Överintendentsämbetet inkommet förslag måste ritas om,
skriver han. Men ämbetet får enligt sina instruktioner inte
ändra mer än att det i huvudsak överensstämmer med det
inkomna, och det får inte fördyras. Det är en omöjlig upp -
gift, så därför måste församlingarna presentera förslag av
högre kvalitet. Detta är det klart formulerade målet för
Överintendentsämbetets Anvisningar.

Det historiska avsnittet var mycket förkortat jämfört med
tidigare framställningar. Zettervall hänvisade istället direkt
till de nu på svenska tillgängliga huvudverken. Vi känner
igen argumenten för medeltidsarkitekturen som den av hävd
speciellt kyrkliga. Det är medeltidsarkitekturen som mest
skiljer sig från det borgerligt profana byggandet. Kyrkan
måste vara något annat än det vardagliga – kyrkobyggnaden
ska inte bara erbjuda det nödvändiga kyrkorummet, utan
också »innesluta uttrycken för desamma«.29 Formuleringen
att kyrkan ska vara »liturgisk från början till slut« tycks vara
återanvänd från det brev Zettervall skrev till Norrköping tio
år tidigare som argument mot auditoriekyrkorna.30 Dessa
kan inte accepteras, de är bara hörsalar. En kyrka ska ha plats
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sträva efter »konstruktioner i öppen dag«.31 Hela kyrkans
väsen ska sträva efter sanning; gjutjärn ska till exempel inte
förmås se ut som sten. Om ytskikt är nödvändiga ska de ha
frändskap med det underliggande materialet. Natur -
material, till vilka  Zettervall inte bara räknar tegel utan även
betong, ska eftersträvas istället för puts. Kyrktornen
behandlas ingående, vilket troligen beror på att det bara var
fyrtio år sedan de var förbjudna – nu var de istället
påbjudna. Tumregeln var att de bör göras lika höga som
kyrkan är lång. Konstruktionen av spiror beskrivs noga
efter nya tyska erfarenheter. De blir billigast och starkast
om de utförs utan hjärtstock, men med förstärkta sidor.
Ännu mer detaljerat beskriver han konstruktionen av
klockstolarna och de olika metoder som finns för att
minska vibrationerna i murverket. 

I avsnittet om kyrkans inredning finner vi det mesta
nyskrivna materialet. Åter börjar Zettervall med en
hänvisning till huvudmålet: »byggnadens bestämmelse
måste finnas utpräglad i rums- liksom formgestaltningen«,
innan han tränger ner i detaljerna.32 Beskriv ningen av
altarets historiska utveckling, och de erfarenheter man kan
dra av denna, upptar inte mindre än fjorton sidor.
Motsvarande genomgång av predik stolar och dopfuntar är
nästan lika noggranna. Altare, predikstol och dopfunt ska
ha fasta, oföränderliga platser i kyrkan. De ska vara
omgivna av fri rymd men behöver inte vara stora. De ska ha
balans i förhållande till varandra och till rummet: en balans
där altaret är tydligast förbundet med kyrkorummets
ordning. Predikstolen ska vara sido ordnad. Visserligen är
den mer möbel än altaret, men dess relation till altaret
måste komponeras noga. Ljudskärmar över den är bra 
för hörbarheten, men nyttan ska inte överdrivas. Den
historiska genomgången tycks syfta till att komma bort 
från reformationens herravälde och öppna för en diskus -
sion om de ursprungliga funktionerna. Så beskrivs exem -
pel vis barockens stora altaruppsatser som en avvikelse 
från altarets egentliga syfte. Hela kyrkan ska präglas av ett
allvar som dock ibland måste jämkas med andra krav.

Kyrkbänkarna ska exempelvis vara bra att sitta i. De behö -
ver inte vara bekväma »enligt salongsbegrepp«, men heller
inte vara som trädgårdssoffor eller konsertsalsbänkar.33

Ett avsnitt avhandlar inredningsdetaljer och ger material -
tekniska råd: cementmosaik   plattor för golven, det billiga
grönaktiga buteljglaset för fönstren, lagerupp hängning av
klockbockarna, gjutstål för kyrkklockorna, betong för lister
och fönster poster. Skriften informerar om de nya bygg -
nadsmaterialens fördelar. Centraluppvärmning var en
självklarhet – de olika systemens fördelar och problem
redovisas. Då det gäller belysningen vurmas för de gamla
ljuskronorna, och skriften ger råd för hur dessa lätt kan
apteras för gas och elektricitet. Avsnittet om målning talar
innerligt för bruket av kraftiga och livliga färger. En
»blaserad modern åskådning« har stämplat sådana försök
med namn som brokigt och bondgrant, skriver Zettervall,
men det är en hållning som nu är på tillbakagång. Med
modern tycks Zettervall i detta sammanhang mena upp -
lysningstid och reformation, ty annars är skriften en lovsång
till samtiden: »Först åt vår tid, som visat sig äga kunskap om
och aktning för alla konstperioder, har det blivit förbehållet
att fullfölja vad reformationen försummat eller av tidsför -
håll andena hindrats att genomföra, och är det därföre som
vi nu gå tillbaka till de typer, som de före reformationen
utvecklade kyrkobyggnadsstilarna hava frambragt, för att
genom studiet av dessa söka uppnå idealformer för den
evangeliska kyrkan.«34

Det sista avsnittet i Anvisningarna har rubriken Restau -
rering. Om det är lätt att, punkt för punkt, se förbindelser
mellan Zettervalls traktat och hans egna nya kyrkor, så är
sambandet inte lika uppenbart då det gäller de fem sidor
han skriver om restaurering. Zettervall inleder med en
historisk begreppsgenomgång som avslutas med en hyll -
ning till nuet.

Från antiken till för ungefär femtio år sedan »reparerade«
man bara, skriver Zettervall. Man gjorde tillbyggnader och
ombyggnader i det för tillfället rådande byggnadssättet utan

530 Kyrkor



nyanser som kan spåras i det enskilda verket. Arkitektens
metod blir då att sätta sig in i det arkitektoniska tänkande
som låg till grund för de gamla byggmästarna. Arkitekten
ska gå tillväga som den förste mästaren skulle ha gjort om
denne »hade haft samma uppgift att lösa och till sitt
förfogande vår tids tekniska resurser«.

Denna stränga begreppsbestämning följer mycket nära
den definition Viollet-le-Duc ger i Dictionnaire raisonné
från 1866.38 Vissa formuleringar är till och med ordagrant
översatta, men det är tveksamt om Zettervall läst texten i
original, han har troligen mött den förmedlad. De gånger
Zettervall refererar till Viollet-le-Duc gäller det hans verk
– Notre-Dame och Clunymuseet. Det var också Viollet-le-
Duc som Zettervall föreslog som sakkunnig att bedöma
restau re rings förslaget för Uppsala domkyrka. 

Definitionen ställer höga krav på en restaurering. Vi kan
påminna oss hans  beskrivning till det första ombygg -
nadsförslaget för Lunds domkyrka, där han redovisade tre
möjliga hållningar eller åtgärdsnivåer: från rekonstruktion
av ett äldre troligt utseende till ett jämkande med de
existerande delarna. Den första stränga vägen  avskrev han
för Lund på grund av osäkerheten och bristerna i den äldre
dokumentationen. I Anvisningarna är det den enda meto -
den värd att kallas »restaurering«. Vi har av verk genom -
gångarna – i Zettervalls »teori genom exempel« – kunnat
se att han själv utsträckte kravet att förstå den enskilda
byggnaden till att också omfatta en analys av monumentets
grad av enhetlighet. Uppsala och Skara dom kyrkor hade en
sådan enhetlig grundform att de kunde restaureras enligt
den stränga definitionen. Lund, Linkö ping och Strängnäs
var sammansatta av delar från skilda tider – då bevarade
han det.

Zettervall berör i avsnittet också de rumsliga aspekter som
vi, genom våra verk   genomgångar, vet var vägledande för hans
egen gestaltning. Apropå kyrkans inredning talar han om
vikten av balans och om hur ömtåligt det kan vara att behöva
föreslå förändringar av altare, predikstol och epitafier för att
nå de övergripande målen. Zettervall använder begreppet

intresse för det gamlas egenart. En extrem form kallar han
»restitution«: när man medvetet utplånar det äldre för att
sätta sin egen tids stämpel. Det betecknande för denna äldre
hållning var att de olika byggnadernas unika karaktärer
aldrig utnyttjades.35

Med liknande resonemang som vi mött då det gäller
nybyggnad skriver han: »Ensamt vår tid har det däremot
varit förbehållet att ställa sig ansikte mot ansikte med det
förflutna, söka intränga däruti och göra sig förtrogen med
alla dess kulturskeden. Man har analyserat, jämfört, klas si -
fice  rat för att bilda sig en verklig konsthistoria , följande steg
för steg den arkitektoniska utvecklingsgången, och sålunda
har man slutligen kommit därhän, att man lärt sig förstå
och respektera förra tiders civilisation även på hithörande
områden.«36

Den utveckling som pågått sedan 1830-talet av de »arki -
tektonisk-arkeologiska« restau reringarna har dock inte varit
utan problem, skriver han, många missgrepp och ex peri -
menterande hugskott har också gjorts i namn av restau rering.
Vi kan påminna oss om de många hårda omdömen Zettervall
fällde över en del av det han såg på sin Tysklands resa.

Den definition av restaurering Zettervall använder i
Anvisningarna har citerats flitigt. »Att restaurera en gammal
byggnad är icke detsamma som att reparera eller förnya,
och allraminst som att ›förändra och ombygga‹ densamma
efter den enas eller den andras uteslutande individuella
konstuppfattning och fantasi, utan bör med ordet restaurera
menas att återställa en förfallen och defekt byggnad i
komplett skick, till en helhet, sådan den måhända aldrig på
en gång har ägt, men som den vid någon viss tidpunkt har
kunnat och bort äga, om den blivit fullföljd i sin egen stil.«
Han exemplifierar vidare: den restaurerade byggnaden ska
vara fri från »alla moderna hugskott« och all jakt efter
»obehöriga pittoreska effekter«. Den ska stå över dagens
mode och dess begrepp om vackert och fult.37

Detta förhållningssätt ställer mycket höga krav på
arkitekten. Denne ska inte bara vara fullkomligt herre över
den stil byggnaden tillhör, utan också över de speciella
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»skala«, men snarast i betydelsen »byggnadens ursprungliga
grundordning«, som något arkitekten måste förstå. När en
gammal kyrka ska utvidgas, skriver han, så bör detta ske på
samma sätt som om det gällde att komplettera felande delar,
så att man uppnår »ett logiskt sammanhang mellan de
gamla och de nya delarna i en harmonisk skala«.39

Vi har många gånger kunnat notera hur nära Anvisningarna
följer Sjögrens Om kyrko-architektur. Men nu är skriften för
Lunds stift utökad för att gälla hela landet. Anvisningarna
avslutades med två sidors direktcitat ur Sjögrens text. Det är
det avsnitt där Sjögren uppmanar att i varje ärende använda
i kyrkobyggnadsfrågor kunniga arki tekter och att helst av
flera arkitekter samtidigt begära skisser i form av en tävlan
för att sedan noga begrunda skisserna med hjälp av sak -
kunniga och slutligen begära fullständigt utförda ritningar. 

Det viktigaste i hela denna Zettervalls enda arkitektur -
traktat var kanske att han vägrade att låta skriften åtföljas av
exempel. Han uppmanade till resor och läsning av arki -
tekturhistoria. Han menade att det var den enskilde
arkitektens ansvar att, efter ett noggrant studium av funk -
tioner och krav, själv tolka varje situation för att ge ett för
omständigheterna unikt svar. Kanske var det för att han så
kraftigt försvarade den enskilde arkitektens ansvar som han
så tydligt måste markera att detta inte var detsamma som
privat uppfattning eller egen uppfinning. 

Zettervall sammanställde Anvisningarna efter tjugofem
års egen direkt erfarenhet av beställande församlingar och
efter att under fem år på Överintendentsämbetet ha
konfronterats med en strid ström av kyrkobyggnadsförslag
som han hade velat under känna men inte fick. Återstod att
argumentera för en höjd ambition hos beställarna, men
också för en större kunskap hos arkitekterna.

Ämbetsutövning 1887–1897 

Om vi vill undersöka det genomslag Anvisningarna hade
på den svenska kyrkobyggnadskonsten i allmänhet borde
vi studera raden av mindre landskyrkor från 1890-talet och
framåt, för vilka ju anvisningarna skrevs. Det skulle bli en
undersökning utanför denna avhandlings avgränsning,
men man kan dock inte undgå att lägga märke till att det
svenska kyrkobyggandet i huvudsak kom att följa de spår
som Anvisningarna anvisade: hävdvunna byggnadstyper,
torn, konstruktiv monumentalitet och öppet redovisade
bygg nads material.40 Vi ska här beröra några av de större
kyrkor som var uppe till behandling under Zettervalls
fortsatta tid som överintendent. Vi följer därmed den
uppräkning han själv gjort i sina minnesanteckningar.

I Umeå inbjöd församlingen 1888 till en arkitekttävling
vars regler väckte arkitektkårens harm: ingen utsatt pris -
summa och inga sakkunniga i juryn. Men det som retade
mest var formuleringen att församlingen inte önskade något
mäster verk. Arkitektkåren bojkottade tävlingen, men åtmin -
stone tre arkitektritade förslag lämnades ändå in – av A. E.
Melander, J. E. Stenberg och Valfrid Karlsson – ingen av dem
dock knuten till Överintendentsämbetet. Försam lingen, som
inte kunde välja något, bad överintendenten om hjälp.
Zettervall skickade Carl Möller som inte heller kunde
förorda något, men själv  ritade ett nytt förslag. Detta var inte
mot ämbetets regler, men väl arkitektkårens.41 Möllers kyrka
ansågs för dyr, och tillsammans med stadsarkitekten F. O.
Lindström  ritade han en billigare. Ritningarna avslutades av
Lindström ensam, och kyrkan kunde invigas 1894. Umeå
kyrka är en gotisk enskeppig valvslagen hallkyrka av tegel
med tvärhus och ett sidoordnat torn. Zettervalls enda insats
var att han valde att skicka den unge Carl Möller för att
representera ämbetets hållning i det inflammerade ärendet.

Tävlingen om Sundsvalls kyrka 1888 var bättre skött.
Församlingen bad överintendenten föreslå sakkunniga till
juryn, och Zettervall utsåg sin förste intendent Gellerstedt
samt Gustaf Dahl och Axel Kumlien. Av tretton inkomna
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där församlingen var på en annan linje än den som ut -
trycktes i Anvisningarna. Församlingen ville inte »släppa sin
gamla dumma plan«, skriver Zettervall. Eksjö byggdes som
en korskyrka i försiktigt klassicerande former. 

Överintendentsämbetet hade också att ta ställning till
kyrkor som inte tillhörde statskyrkan. Zettervall nämner
för år 1889 två kyrkor i Stockholm: S:t Eriks katolska kyrka
på Folkungagatan, ritad av F. A. Gillberg, en rundbågskyrka
av rött tegel med en västgavel med en förgård mot gatan
flankerad av två små kupoltorn; samt den katolsk-apo -
stoliska kyrkan på Odengatan, ritad av A. G. Forsberg. Trots
att den kyrkan också låg på kvartersmark var den en fullt
utbildad gotisk tegelkyrka. Ingen av dessa arkitekter fanns
vid Överinten dentsämbetet utan fick uppdragen direkt från
försam lingarna. 

De två kyrkor som behandlades året därpå, 1890, hade
troligen tillkommit genom att församlingarna vänt sig till
ämbetet för ritningar. Det gällde en ny kyrka för Falken -
berg, som Adrian Crispin Peterson ritade, och en kyrka för
Stockholms garnison, senare kallad Gustav Adolfskyrkan,
som Carl Möller ritade. Båda kyrkorna är gotiska. Falken -
bergs kyrka har en centralplan med sidoordnat torn och
naturstensfasader. Gustaf Adolfskyrkan är en hallkyrka av
rött tegel med stora fönster åt väster och öster, också med
ett sidoställt torn. 

Den sista kyrka som Zettervall nämner från sin
ämbetstid är Oscarskyrkan i Stockholm. Gellerstedt och
Clason satt i juryn som valde Gustaf Hermanssons förslag,
som också byggdes: en gotisk hallkyrka med tvärskepp och
asymmetriskt placerat rankt torn, byggd av natursten.

Efter denna genomgång av samtliga de kyrkor som
Zettervall nämner från sin ämbetstid kan vi sammanfatta.
Överintendentsämbetets   möjlighet att påverka resultatet av
tävlingar var begränsad: bara på direkt anmodan av
församlingarna kunde man föreslå sakkunniga. I samtliga
fall markerar ämbetet frågornas vikt genom att utse sina
mest meriterade arkitekter. Vid den senare granskningen
kunde man bara göra mindre ändringar. Men redan det

projekt valdes Gustaf Hermanssons. Han var bara 24 år och
hade just avslutat studierna vid Konstakademien. Kyrkan
kom att bli inledningen till hans omfattande kyrkoritande.
Sundsvalls kyrka som invigdes 1894 var, som Umeås, en
gotisk enskeppig valvslagen hallkyrka av rött tegel med
tvärhus. Sundsvalls kyrka är symmetriskt komponerad med
torn, trappgavlar och spira över korsmitten. Det vinnande
förslaget måste ha uppskattats av Stockholms arkitekterna,
för vid den lilla utställning som I. G. Clason anordnade på
National museum för att allmänt propagera för arkitekt -
tävlingar var Sundsvallskyrkan ett av de tre projekt som
ställdes ut.42 Överintendentens insats var alltså att utse
sakkunniga till juryn.

Även för Luleå kyrka anordnades en tävling år 1887. Tre
förslag lämnades in, och A. E. Melander fick första pris.
Bygget startade omedelbart, men kostnadsförslaget, som
godkänts av Överintendentsämbetet, visade sig vara för lågt.
Efter byggmästarens konkurs tvingades staden själv att
överta ledningen av bygget som, försenat och till mer än
 fördubblade kostnader, kunde avslutas 1893.43 Den sym -
metriskt upplagda gotiska tvärhuskyrkan hade mer utarbe -
tad dekor och större rikedom än kyrkorna i Umeå och
Sundsvall. 

I tävlingen om Gustav Adolfs kyrka i Helsingborg
segrade åter den unge Gustaf Hermansson. Men försam -
lingen tvekade inför kostnaderna, och då Helsingborgs -
arkitekten Alfred Hellerström presenterade ett billigare
alternativ antogs det av församlingen. Arkitekterna i
Stockholm reagerade och skickade ner Clason och Möller
för att försvara tävlingsresultatet. Om detta initiativ kom
från Arkitektföre ningen eller var privat, och i vilken mån
det stöddes av överintendenten, är svårt att veta. Clason och
Möller var aktiva i båda dessa sammanhang. Aktionen
lyckades och Hermansson fick uppdraget. Hans kyrka
kunde invigas 1897. Åter möter vi en gotisk enskeppig
hallkyrka av rött tegel med tvärskepp. Kyrkan i Helsingborg
är dekorativt återhållen och enkel i sin sammansättning. 

Eksjö är den enda större kyrka som Zettervall nämner
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faktum att nästan alla stora kyrkor tillkom genom arkitekt -
tävlingar var ju en seger för överintendentens linje, som den
uttrycktes i Anvisningarna. Projekten följde vidare troget de
ideal som skriften angav. Om det var ett resultat av Anvis -
ningarnas genomslag, eller för att anvisningarna lyckats
fånga en tendens som ändå fanns i tiden är svårt att avgöra.
Men det faktum att det är de yngsta arkitekterna som lättast
tolkar församlingarnas behov bör Zettervall ha uppskattat. 
I sina minnesanteckningar var Zettervall dock mycket snål
i sina bedömningar av dessa kyrkor. Han noterade egent -
ligen bara att ärendena hade passerat ämbetet, med några
korthuggna undantag. Om Melanders kyrka i Luleå skriver
han: »rätt bra«. Möllers Gustav Adolfs  kyrka får det mest
positiva omdömet: »liten, men bra«. Men om Oscarskyrkan
skriver han: »ett tävlingsförslag föga moget, men antaget
med åtskilliga ändringar«. Oscars kyrkan var Zettervalls sista
kyrkoärende som överinten dent.44

Det är alltså de stora kyrkoprojekten som Zettervall
uppmärksammar när han 1903 skriver sina minnen. Han
nämner inte de många andra kyrkor som ritats av ämbetets
arkitekter. Carl Möllers Orlanda, Herman Holmgrens
Harplinge och Hede, Fritz Eckerts Krokek, Fredrik Ekbergs
Gåxsjö, Gustaf Petterssons Saleby, Gustaf Lindgrens Kare -
su ando, Clasons Skönsmon, Bobergs Alnö och Skagershult
eller Wickmans Nacka.

Zettervall var fullständigt utarbetad efter de våldsamma
ansträngningarna att samtidigt leda arbetena för Uppsala,
Skara, Lund, Norrköping och Göteborgs kyrkor. De första
åren på 1890-talet var alla byggen igång samtidigt och
tusentals arbetsritningar skulle fram, utan att han minskade
ambitionen att känna varje sten av de komplexa bygg -
naderna. Det tycks som om han i rollen som överintendent
haft samma höga  ambitioner: att ta hand om alla ärenden
genom att rationalisera hanteringen och se till att alla
kyrkor kom i goda händer. Motivet för att ge ut centrala
anvisningar var ju att få bättre förslag från början, för att
minska ämbetets ändringsarbeten. 

Troligen hämtade sig Zettervall aldrig från arbets -
belastningen åren kring 1890.45 Vi saknar direkta vittnes -
börd om hur Zettervall fördelade uppdragen och vilka
instruktioner han gav ämbetets arkitekter, men en yngre
generation gjorde i efterhand gällande att han gjorde det
auktoritärt och till och med despotiskt.46 Vad vi däremot
vet är att Zettervall några år in på 1890-talet full ständigt
ledsnade på kyrkofrågorna. Han for inte ens till de egna
kyrkornas invigningar, med undantag för hem bygdens
Skara. Till den stora kyrkobyggnads kon gressen i Berlin
1894 skickade han Langlet och Möller.47

Han borde ha kunnat känna sig mer tillfreds med sina
insatser. Det byggdes många kyrkor och det som byggdes
tilldrog sig stort allmänt intresse. Inför alla större uppgifter
anordnades arkitekttävlingar. Överintendentsämbetets
yngre arkitekter var på Zettervalls linje. Kyrkobyggandet
betraktades nu av arkitekterna som en av de mest krävande
och prestigefyllda byggnadsuppgifterna. Zettervalls konst -
när liga auktoritet var inte ifrågasatt.

I Tyskland utgavs 1893 ett stort samlingsverk med titeln Der
Kirchenbau des Protestantismus von der Reformation bis zur
Gegenwart.48 Med hundratals exempel gör för fattarna en
rundmålning av hela den protestantiska världens kyrko -
byggande. Kapitlet om  Sverige presenterade åtta kyrkor från
de senaste åren. Den längsta enskilda analysen ägnades
Zettervalls Oscar Fredrik. Författaren noterade beundrande
den både måleriska och monumentala inpassningen i det
specifika landskapet. Han beskrev den egenartade  planen
som sammansmälte långhuskyrka med centralkyrka och
den överblick och öppenhet detta skänkte kyrkorummet
med sina höga valv.49

I Sverige utkom 1895 en liten bok, Svenska kyrkor, med
ett urval av tjugotre kyrkor från alla tider. För urval och
texter svarade Gustaf Lindgren. Han valde tre kyrkor från
nyare tid: Johannes i Stockholm, Gustav Adolfskyrkan i
Sundsvall och Oscar Fredrik. Efter några anmärkningar om
att tornet kanske var väl spensligt och att läktarnas
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NOTER: ÖVERINTENDENTEN

Brev från Zettervall till Gellerstedt 20 juli 1863; KB.
Trots Scholanders protester överflyttas Lägre byggnadsskolan
1877 från Konstakademien till Kungliga Tekniska högskolan;
Scholander kvarstod som föreståndare för Högre byggnadsskolan
till sin död 1881. Han var förste intendent vid Överintendents -
ämbetet från 1863 till sin död. En bred redogörelse för
Överintendentsämbets arbetsformer och betydelser finns i
Cathrine Mellander: Arkitektoniska visioner under statligt
förmyndarskap. En studie av Överintendentsämbetets verksamhet
och organisation 1818–1917, Diss., 2008.
Båda kyrkornas konstruktioner hade synats och godkänts av
Överintendentsämbetet. Scholander hade skrivit på Hököpings
ritningar, och han blev skakad då Zettervall, som han sänt som
besiktningsman, kunde meddela att valvens vederlag var för klent
ritade. 
Något om mig sjelf, s. 135.
Arkitekt Oskar Erikson (1845–1887). Två brev till Zettervall från
Erikson 1881; KB. Erikson hade varit kontrollant vid uppförandet
av Bolinderska huset och där lärt känna Zettervalls verk.
Statskalenderns rangordning var välkänd och kommenteras ofta
av Zettervall i hans minnesanteckningar.
År 1879 hade Överintendentsämbetets arbetsuppgifter delvis
ändrats. Kopplingen till Konstakademien och Nationalmuseum
upphörde, vilket renodlade ämbetsverkets ansvar för
byggnadsfrågor och gjorde att sådana meriter vägde tyngre.
Något om mig sjelf, s. 139.
Brev från Zettervall till Gellerstedt 24 maj 1881; KB.
Gellerstedt efter Scholander i Högre byggnadsskolan, Dahl efter
Hawerman i Lägre byggnadsskolan. Brev från Zettervall till
Gellerstedt 5 juni 1881; KB.
Föreläsningar vid Konstakademien 1881–1882, koncept; KB. 
Johan Magnus Sjögren: »Om kyrko-architektur. Föredrag vid
prestmötet i Lund den 24 augusti 1870«, Handlingar rörande
prestmötet i Lund den 23, 24 och 25 augusti 1870, 1870. I det
följande kallad Om kyrko-architektur. Se vidare kapitel 9: Nya
landskyrkor.
Föreläsningar vid Konstakademien 1881–1882, koncept; KB.
Föreläsningar vid Konstakademien 1881–1882, koncept; KB. 
Föreläsningar vid Konstakademien 1881–1882, koncept; KB.
Bland eleverna detta år fanns bland andra Aron Johansson,
Gustaf Wickman och Gustaf Pettersson. De två senare skulle
komma att ägna sig åt kyrkobyggande: Wickman har bl.a. ritat

infästning var oklar  berömde han Oscar Fredriks »fria,
luftiga och behagliga« yttre. Han tog också fasta på den
dramatiska placeringen på klippans första utsprång, där
skärgård mötte stad. I det inre beto  nade han det över -
flödande ljuset – kyrkorummet var ett »ljushav«. Göteborg
har ingen kyrka med ett mer pittoreskt yttre och ett vack -
rare och stiligare inre, avslutade han.50

Från 1890-talets mitt gick de svenska formidealen mot ökad
fasthet, medan Zettervall strävade efter allt mer upplösta
former. Tiden gick mot mer traditionella och tunga
konstruktioner, medan Zettervall strävade efter allt mer
avancerade och lätta. Tiden gick mot mer konventionella
byggnadsmaterial, medan Zettervall experimenterade med
de nya. I Sverige fick den väg Zettervall slagit in på ingen
efterföljd.51
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Nacka och Kiruna kyrkor. Pettersson skulle hela livet sysselsätta
sig med restaureringsarbeten på Gotland.
I kapitlet om de offentliga byggnaderna ska vi behandla det som
kom att bli Zettervalls största arbetsinsats under överintendents -
tiden: projekten för riksdagshus, riksbank och operahus.
Titulaturen varierade över åren: »övertalige tjänstemän med
tjänstgöringsskyldighet« och »arkitekter utom stat«.
Sveriges statskalender 1882, 1890 och 1897.
Vid de statliga profana projekten, som ofta började som
utredningsuppdrag inom ämbetet, var friheten större.
Något om mig sjelf, s. 142.
Mot Överintendentsämbetets vilja stadfästes dock de av Langlet
ritade sexkantiga centralkyrkorna för Sävare 1882 och Örsjö
1884, men först efter att Langlet förstorat koren. Krister
Malmström: Centralkyrkor inom svenska kyrkan 1820–1920. Med
en byggnadsantikvarisk inventering, Diss., 1990, s. 166.
Malmström nämner ytterligare åtta centralkyrkor godkända
under Zettervalls chefstid, men dessa är till planform och
disposition snarast korskyrkor – och alla har korutbyggnader. 
Alice Quensel: Sankt Johannes kyrka och Sankt Stefans kapell i
Stockholm. Konsthistoriskt inventarium, Sveriges kyrkor, 1934.
Rasmus Wærn: Tävlingarnas tid. Arkitekttävlingarnas betydelse i
borgerlighetens Sverige, Diss., 1996, s. 161.
Langlet hade utom tävlan lämnat ett förslag som var uppe till
församlingens omröstning: det fick 6 röster mot Möllers 500.
Carl Oscar Möller (1857–1933): arkitekt, KA och ÖIÄ 1881,
årskurskamrat med Isak Gustaf Clason och Ludvig Peterson.
Studier vid Atelier Gaudet i Paris; förste intendent vid ÖIÄ 1903,
överintendent 1917 och, vid dess omorganisation 1918
generaldirektör för Kungliga byggnadsstyrelsen till 1924. Verk:
Johannes kyrka i Stockholm 1882 efter vunnen tävling, Ignaberga
kyrka 1884, Landala kapell 1885, Orlunda kyrka 1886, Tegneby
kyrka 1888, Skövde kyrka 1888, Johannes folkskola i Stockholm
1888, Eslövs kyrka (Västra Sallerup) 1889, Gustav Adolfskyrkan i
Stockholm 1890, Falu Kristine kyrka restaurering 1892,
Stockholms arbetareinstitut 1893, Mora kyrkas restaurering 1894,
Bäckaby kyrka 1895, Stockholmsutställningen 1897,
Grevesmühlska skolan i Stockholm 1898, Ombyggnad av Villa
Lusthusporten i Stockholm 1898, Landsarkivet i Lund 1900,
Stefanskyrkan i Stockholm 1901, Ombyggnad av Villa Bo 1909.
Istället för att bygga till Kristine kyrka, som Zettervall lämnat
förslag till, beslöts om en församlingsdelning och en ny
kyrkobyggnad.
T.ex. Gladhammar och Jokkmokk.

Av detta blev dock intet under hans tid. 
Något om mig sjelf, s. 156.
Karl Anmilius Jaehn: Das Evangelische Kirchen-Gebäude, 1882,
samt den svenska översättningen av Wilhelm Lübke:
Arkitekturens historia från äldsta till närvarande tid med 396
illustrationer i träsnitt, med tillägget: Svenska byggnadskonsten,
historisk översikt av C. Eichhorn, 1871.
Allmänna anvisningar rörande kyrkobyggnader på nådig
befallning sammanfattade af Kongl. 
Öfverintendents-Embetet, [Helgo Zettervall], 1887, s. 8. 
Allmänna anvisningar rörande kyrkobyggnader på nådig
befallning sammanfattade af Kongl. 
Öfverintendents-Embetet, [Helgo Zettervall], 1887, s. 8.
Allmänna anvisningar rörande kyrkobyggnader på nådig
befallning sammanfattade af Kongl. 
Öfverintendents-Embetet, [Helgo Zettervall], 1887, s. 40. 
Allmänna anvisningar rörande kyrkobyggnader på nådig
befallning sammanfattade af Kongl. 
Öfverintendents-Embetet, [Helgo Zettervall], 1887, s. 55. 
Allmänna anvisningar rörande kyrkobyggnader på nådig
befallning sammanfattade af Kongl. 
Öfverintendents-Embetet, [Helgo Zettervall], 1887, s. 80.
Allmänna anvisningar rörande kyrkobyggnader på nådig
befallning sammanfattade af Kongl. 
Öfverintendents-Embetet, [Helgo Zettervall], 1887, s. 94. 
Som en av pionjärerna för kyrkorestaurering i »vårt historiska
sekel« nämnde Zettervall Karl Alexander von Heideloff (1788–
1865): tysk arkitekt, målare och författare. Heideloff har bl.a.
restaurerat domen i Bamberg och ett mycket stort antal större
och mindre kyrkor, samt ritat en rad nya kyrkor och slott, främst
i södra Tyskland. Har bl.a. utgivit Ornamentik des Mittelalters,
1838; Nürnbergs Baudenkmäler der Vorzeit, 1838–1843; Die Kunst
des Mittelalters in Schwaben, 1855. 
Allmänna anvisningar rörande kyrkobyggnader på nådig
befallning sammanfattade af Kongl. 
Öfverintendents-Embetet, [Helgo Zettervall], 1887, s. 95.
Allmänna anvisningar rörande kyrkobyggnader på nådig
befallning sammanfattade af Kongl. 
Öfverintendents-Embetet, [Helgo Zettervall], 1887, s. 96.
Eugène Viollet-le-Duc: Dictionnaire raisonné de l’architecture
française du XIe au XIVe siècle, Volym VIII, 1866, s. 12-34.
Allmänna anvisningar rörande kyrkobyggnader på nådig
befallning sammanfattade af Kongl. 
Öfverintendents-Embetet, [Helgo Zettervall], 1887, s. 97.

536 Kyrkor

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39



De korlösa »auditorierna« och de därmed sammanhängande
planexperimenten kom istället att förvaltas av frikyrkorna. Under
några få år kring år 1900 får centralkyrkan ett förnyat intresse
inom statskyrkan, men snart är långhuskyrkorna åter. Både
Wahlmans Engelbrektskyrka i Stockholm (1906), Sigurd
Curmans hållning och Gunnar Asplunds analys i Teknisk
tidskrift. Arkitektur (1915) kan sägas fortsätta samma huvudspår
som Anvisningarna. Någon typisering kom inte till stånd. 
Tävlingsreglerna, som de hade antagits av arkitektkåren 1877,
förbjöd de sakkunniga att lämna egna förslag.
Utställning på Nationalmuseum i maj 1889. De övriga projekten
var Museum i Göteborg och Sparbanken i Ystad.
Luleå kyrka blev domkyrka 1906.
Strax efter Zettervalls ämbetstid behandlades tre stora
Stockholmskyrkor tillkomna genom tävlingar: Sofia kyrka 1901,
som Hermansson vann med Clason och Dahl i juryn, Gustav
Vasa 1901, som Agi Lindegren lyckades få rita trots att han suttit i
juryn tillsammans med Dahl, och Engelbrektskyrkan 1906, som
Wahlman vann med Gellerstedt, Ludvig Peterson och Erik
Lallerstedt i juryn. Sofiakyrkan blev lika utskälld som
Engelbrektskyrkan blev beundrad – den formella hanteringen var
dock densamma.
Till vilken vi också ska lägga det stora arbetet i Riksdagshus -
kommittén.
Se t. ex. Göran Kåring: De byggande bröderna. En grupp arkitekter
i Stockholm 1888 och 1889, uppsats i konstvetenskap vid
Stockholms universitet, 1982; Krister Malmström: Centralkyrkor
inom svenska kyrkan 1820–1920. Med en byggnadsantikvarisk
inventering, Diss., 1990, s. 229-293. Britt-Inger Johansson: I tidens
stil. Arkitekten Agi Lindegrens liv och verk 1858–1927, Diss., 1997,
s. 93. Kåring stödjer sig på Ferdinand Bobergs
minnesanteckningar nedskrivna på 1930-talet. Malmström anger
inga källor. Johansson hänvisar till Kåring och ett brev från Agi
Lindegren till I. G. Clason 19 maj 1886, där den i ämbetet
nyinstallerade Lindegren rapporterade att det gruffades »alldeles
förskräckligt mot Zettervall« och att »Ludvig Peterson står i
spetsen för oppositionen.« Lindegren anger som främsta orsak att
Zettervall velat göra Oscar Fredriks kyrka själv utan tävling.
Anordnad av Verein Berliner Architekten.
Der Kirchenbau des Protestantismus von der Reformation bis zur
Gegenwart, 1893; med förord av K. E. O. Fritch.
De övriga nämnda är: Möllers Johanneskyrka, där författaren ser
släktskap med den tyska Hannoverskolan; Adrian Crispin
Petersons Örgryte och Fessberg, som han också karaktäriserar
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som tyska med undantag av trätakstolarna; Gustaf Wickmans
Nacka kyrka där han ser amerikanska ideal och Lindgrens
Karesuando i vilken han finner »urnordiska« influenser. Langlets
centralprincip diskuteras med Malmökyrkorna som exempel. 
Gustaf Lindgren: Svenska kyrkor, 1895, s. 67.
På kontinenten hade Domènech i Barcelona, Horta i Bryssel och
Guimard i Paris alla börjat som nygotiker, men kom att ur
gotikens konstruktiva principer och dekorsystem utveckla en ny
arkitektur.
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696:  Barnsjukhus i Göteborg. Fasaddetalj 1860.



I detta avsnitt ska vi undersöka sex projekt för offentliga
byggnader som Zettervall utförde under och strax efter
akademitiden. Han vinner den första arkitekttävling

han deltar i – om fasader till det nya Teknologiska institutet
i Stockholm. Under sitt praktikarbete i Skara gör Zettervall
förslag till ett nytt stadshus där – ett projekt som han i sam -
råd med beställarna ritar om många gånger efter nya
program. Under 1860-talets första år deltar han i ytter ligare
två tävlingar, båda i Göteborg – men nu utan belöning.
Sockenstugan i Billeberga och läroverket i Helsingborg är
de första byggnader som uppförs efter hans ritningar, läro -
verket dock i ett mycket förenklat skick.1

Fasader till Teknologiska institutet i Stockholm

Under sommaren 1858, när Zettervall var i Västerås för
arbe tena med domkyrkan, deltog han i den allmänna arki -
tekt tävlingen för fasader till det planerade nya Teknologiska
institutet vid Kungsträdgården i Stockholm. Zettervall vann
tävlingen, men när platsen för nybygget ändrades övertog
Scholander uppdraget.2

Teknologiska institutets föreståndare Knut Styffe hade
tillsammans med arkitekten Johan Fredrik Åbom utarbetat
typplaner för en nybyggnad. Riksdagen hade beviljat medel
och Kungl. Maj:t hade erbjudit en tomt omedelbart öster om
Kungliga Teatern – Operahuset. Projektet skulle lösa två
problem: dels ge nya lokaler för de växande tekniska ut -
bildningarna, och dels ordna upp teaterns avslutning mot
Strömmen och Kungsträdgården. Gustav III:s och Carl
Fredrik Adel crantz teaterbyggnad hade aldrig fått någon
planerad fasad mot Kungsträdgården eftersom den var tänkt
att motbyggas; dessutom hade en grovt utformad magasins -
flygel byggts där under 1840-talet. (697) Denna sida av
bygg na den betrak tades allmänt som en skamfläck i stadens
centrala del. Plan ritningarna för den tänkta byggnaden var
godkända men läget för pliktade och krävde extra omsorg.
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697:  C. F. Adelcrantz. Kungliga Teatern i Stockholm. Fotografi kring
1890.



550 Offentligt

698:  Teknologiska institutet i Stockholm. Fasader och perspektiv.
Skiss 1858.

699:  Teknologiska institutet i Stockholm. Situationsplan 1858. 

700:  Teknologiska institutet i Stockholm. Perspektiv 1858.



Överinten dents ämbetet anordnade därför en allmän nordisk
arkitekttävling om den yttre utformningen.

Fyra förslag lämnades in till tävlingen: de var författade
av Helgo Zettervall, Adolf Wilhelm Edelsvärd och Ludvig
Hedin, det fjärde  förslaget har inte identifierats.3 Tävlingen
skulle utföras i två steg och till det andra steget utvaldes
Zettervall och Hedin. Zettervalls första tävlingsskiss, om -
tävlingsförslaget och ytterligare en bearbetning finns beva -
rade.4

Zettervalls första skiss visade de två huvudfasaderna
samt ett perspektiv. (698) Förslagets våningshöjder och
taklist anslöt till teaterns, huvuddispositionen likaså med
sina framspringande mittstycken. Men i övrigt har Zettervall
arbetat i kontrast mot teaterns 1700-talsklassicism: rund -
bågiga fönster mot teaterns raka, djup plastisk fasad verkan
mot teaterns släta infattade ytor, livlighet mot teaterhusets
lugn. Tillbyggnaden är  behandlad som ett självständigt
tillägg. I byggnadens hörn och mot de fram springande
mittstyckena har Zettervall placerat små torn för att ge en
mjuk artikulation. Dessa hörntorn spänner ut fasaden och
betonar byggnadens egenverkan och palats karaktär trots att
den är en del av ett större kvarter. I skarven mot teatern, där
tomten är vinklad, får kompositionen genom tornet ett
markerat slut.

Att ge byggnaden en huvudfasad också mot Strömmen
och slottet, med en bred portik och trappor, var troligen
Zettervalls idé – Hedins byggnad hade visserligen en entré
åt Strömmen, men inget stort portmotiv. Vi kan i Zetter -
valls lösning känna igen museibyggnaden som var under
uppförande på kajen längre österut. För palatsverkan var
det viktigt att fasadlinjen var parallell med kajen och inte
en fortsättning av teaterns fasadliv. (699)

Till fasadernas mjuka modellering bidrar också fönster -
sättningen. Fönsteröppningarna har skiftande storlek i de
olika planen. Huvud våningen är närmast en loggia som
lyfter byggnaden och ger en venetiansk ton.

I tävlingens andra steg förenklade Zettervall och preci -
serade förslaget i fler ritningar. Hörntornen är ersatta med
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fasningar och taklisten är enklare. Pilastrarna är utformade
som förkroppade och krenelerade småtorn: ett medeltids -
tema som Zettervall skulle komma att använda fler gånger.
(700, 701)

Hedins förslag har en stramare hållning och fortsätter mer
direkt Adelcrantz klassicism. (702) Vi ser en återhållsam
mur  verks  arkitektur av den art som byggts på malmarna i
decennier.

Zettervalls förslag vann tävlingen – och det stora priset
om 750 riksdaler.5 Beställaren Knut Styffe var mycket positiv
och lyckönskade Zettervall i flera brev.6 Styffe önskade att
Scholander skulle bli den unge oprövade arkitektens garant,
vilket Scholander lovade. Överintendentsämbetet var,
förutom anmärkningar mot kostnads beräkningen, också
mycket positivt till förslaget. Men när sedan Kungliga
Teatern i sitt remissvar tydligt sade nej sökte man en ny tomt
– och fann en vid Drottninggatans slut. Scholander övertog
då uppdraget i sin helhet och var redan året efter i full gång
med de nya byggnaderna. Zettervall nämnde detta miss bru -
kade mentorskap som en av de första samman stötningarna
med Scholander.7

Zettervalls förslag är intressant av många skäl: redan som
akademielev brädar han de etablerade arkitekterna och –
vilket är anmärkningsvärt – samtiden såg och uppskattade
förslagets kvaliteter: den plasticitet och rikedom som
Zettervall gestaltat skulle egentligen inte få sitt genombrott
i Stockholm förrän långt senare.

I detta projekt kan vi för första gången se hur Zettervall
arbetar i en verklig situation och hur han med stor frihet
omsatte de akademiska lärdomarna för en given plats.
Zettervall visade med sitt förslag en stadsbyggnadsprincip
han skulle förbli trogen. När han trettio år senare på nytt
arbetar med Kungliga Teatern och med slottsom giv ning -
arna framhäver han åter den enskilda byggnadens
självständighet för att förtydliga ett större stadsbyggnads -
sammanhang. 

702:  L. Hedin. Teknologiska institutet i Stockholm.
Fasader 1858. 

703:  Restaurationsbyggnad i Skara. Fasad 1857.

704:  Restaurationsbyggnad i Skara. Plan 1857.
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Stadshus i Skara

Sommaren 1857 bodde Zettervall i Skara som arbetsledare
för biblioteksbygget där. Under denna tid gjorde han många
mindre projekt, bland annat ett klocktorn och andra
 förändringar av läroverksbyggnaden.8 Detta år gjorde han
också en liten skiss till en  restaurationsbyggnad. Under de
kommande åren skulle Zettervall vidareutveckla detta pro -
jekt i tre varianter – och under olika namn: restau rations -
bygg nad, stads hus och  societetshus – utan att något blev
byggt.9

Det var Skaras borgmästare Anders Petter Trybom som
hade tagit initiativet – byggnaden var också tänkt att ligga
på en tomt han ägde vid Skoltorget, omedelbart öster om
domkyrkans kor.10 De tre projekten vi nu ska studera
utnyttjar en allt större del av tomten.11 Skissen från 1857
visade en samlad symmetriskt uppbyggd volym med en stor
danssal på översta våningen, en bottenvåning med butiker
och restaurang samt med bostad och klubbrum i en låg och
sparsamt fönstersatt våning dem emellan. (703, 704)
Fasaderna var putsade och hade en kraftfullt klassicistisk
utformning. 

Två år senare, 1859, då Zettervall var i Västerås för dom -
kyrkan, blev han anmodad att göra ett nytt förslag för Skara
efter ett kraftigt utökat program. Zettervall kallade förslaget
»Stadshus i Skara, Proj. No 1«. (705, 706) Den valvslagna
festsalen låg högst upp mot en terrass. Vägen dit löpte genom
ett intrikat sammanflätat trappsystem. Från bot ten   våningens
breda och höga portik nådde man genom en smal passage 
en första trappa; från vilplanet ledde sedan trappor åt sidorna
till byggnadens mellanvåning. Rakt fram öppnade sig det
tvärställda trapphuset som hade stora fönster mot gårds -
sidan. Detta välberäknade rörelsemönster, från portik till
festsal och terrass med utsikt över dom kyrkan, var bygg -
nadens huvudtema. 

Från den symmetriskt disponerade grundplanen hade
Zettervall låtit den norra  flygeln växa ut så att den följde

705:  Stadshus i Skara. Planer 1859.

706:  Stadshus i Skara. Sektion 1859.



den vinklade Skolgatan. Flygeln var både självständigt
adderad och sammanvuxen med huvudbyggnaden: klar -
heten var underordnad de praktiska kraven. Byggnadens
bottenvåning innehöll butikslokaler och utskänkningsrum,
mellanvåningen rum för resande. Det översta planet, som
inne höll sällskapsrum med salonger för damer och herrar,
flankerade festsalen. Översta våningen hade också plats för
ytterligare några resanderum. 

Fasaden mot Skolgatan skulle putsas, rusticeras, ha rund -
bågiga fönster och en ganska grov dekor. Mellan våningens
små fönster byggde upp en spänning mot övervåningens
stora. Byggnadens hörn och brytpunkter markerades av
kraftiga murpelare, som mot huvudfasaden också fungerade
som skorstenar. Tyvärr saknar vi förslagets huvudfasad, men
där skulle skalskillnaderna framstå ännu tydligare med
portikens höga valv och festsalens rad av fönsterdörrar: ett
stadspalats i relation till domkyrkan, snarare än till stadens
övriga låga bebyggelse.

Av blyertsanteckningarna på förslagets planritning ser
vi att trappan varit föremål för diskussion.12 Ytterligare en
skiss finns i Zettervalls ritningssamling kallad »Stadshus i
Skara«. (707) Med tre fulla våningar är det störst av
förslagen. Med den första skissen och det stora huset som
grund lämnade Zettervall 1860 ett fullständigt  förslag, nu
kallat »Ett societetshus, att uppföras av ett bolag därstädes«.
(708, 709) Förändringarna framgår bäst av sektionen.
Mellanvåningen var bortagen så att festsalen kom att ligga
en trappa upp och utan terrass. Istället var en låg över -
våning insatt på ömse sidor om den höga festsalen. Trapp -
huset hade då kunnat göras mindre och effektivare. Som en
ersättning för trapphusets forna höjd har Zettervall istället
fogat ett burspråk till trappans  vilplan. Detta förslag har
samma volym som den föregående skissen men rymmer
fler hotellrum. Projektets realism var så stor att de olika
butikslokalernas användning var preciserad: en modebutik,
en bokhandel och en biljardsalong. 

Till detta förslag finns huvudfasaden bevarad. Utan
portik och terrass är den förstås mer trivial än det före -
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707:  Stadshus i Skara. Fasad. Alternativ 1859.

708:  Societetshus i Skara. Sektion 1860.

709:  Societetshus i Skara. Fasad 1860.



gående förslaget, men även detaljutformningen är för -
enklad. Fasaderna tycks ha varit tänkta i tegel med inslag
av puts. 

Byggnadens benämning hade ändrats under diskus sio -
nerna – restaurationsbyggnad, stadshus och societetshus –
men det kunde också ha kallats stadshotell med ungefär
oförändrat innehåll. I en del städer möter vi också benäm -
ningen rådhus. Denna  ambivalens speglade städernas
villrådighet inför vad de nya kommunallagarna skulle
medföra för gränsdragningar mellan stadens administ -
ration och dess sociala liv.

Att åskådliggöra verksamhetens betydelse, att betona
byggnadens allmänna utrymmen, att forma det inre rörelse -
mönstret: allt detta hade tränats på Akademien. Dessa
skisser, och särskilt förslaget från 1859, visar att Zettervall
också använde metoderna för att fånga in något för platsen
unikt. 

Femton år senare byggdes ett stadshotell i Skara på annan
plats.13

Barnsjukhus i Göteborg 

I mars 1860, strax efter det att Zettervall lämnat in sitt sista
akademiprojekt – det stora biblioteket – deltog han i
arkitekttävlingen om ett nytt barnsjukhus för Göteborg.14

Tävlingen var utlyst av Göteborgs Vetenskaps- och Vitter -
hetssamhälle. Program och tomtkarta hade förmedlats av
Charles Dickson, föreningens sekreterare.15 Byggnaden,
som skulle uppföras med donationsmedel, kom inte att
utföras efter Zettervalls förslag.

Zettervalls projekt, som finns redovisat på två planscher,
visar en tvåvånig kompakt byggnad på en hög jordvåning.16

(710) Bottenvåningen innehåller mottagningsrum, rum för
läkare och bostad för sjuksköterskorna. Övervåningen, med
fyra meters takhöjd,  innehåller sex sjuksalar möblerade
med sex sängar vardera. 
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710:  Barnsjukhus i Göteborg. Planer, sektion och fasad 1860. 



En fritrappa leder upp till en bred vestibul och vidare
genom ett trapphus vid gårdsfasaden till en övre vestibul. 
De allmänna kommunikationsutrymmena är generöst
formade – de är valvslagna och dekorerade. Sjuksalarna, på
båda sidor om en korridor, blir ensidigt belysta men har
lång sidorna mot fasad. Mellan sjuksalarna ligger tvättrum
och avträden. Bottenvåningens planlösning följer de hårt
styrande sambands  kraven. Jordvåningen innehåller lokaler
för värmeförsörjningen samt en pumpanläggning för vatten
och avlopp.

Byggnadens yttre är en fast formad volym som präglas
av den höga övervåningens resning. Utöver tävlings rit -
ningen finns bevarade ett par laverade ritningar med en
högre detaljeringsnivå.17 (696) Byggnaden var tänkt putsad
med inslag av natursten och tegeldekoration. Vi ser en vilja
att dramatisera fasaden genom överdrivna storleks för skjut -
ningar inom den tydligt fasta volymen. Dekorelementen
utgår från sjukvårdens medeltida klostertradition med
andreaskors och vapensköldar. Byggnaden var tänkt friligg -
ande men med tillbyggnadsmöjligheter mot gavlarna.
Förslaget saknar situationsplan men tomten låg troligen vid
Södra Allégatan i Haga, med fritrappan mot allén omgiven
av planteringar.

Charles Dickson tackar i brev för ritningarna och med -
delar att de ställts ut på allmän exposition i Göteborg. Ett
barnsjukhus efter andra ritningar byggs senare på platsen.18

Zettervall utnyttjade strax därpå sin kontakt med Dickson
för att höra sig för om den just utlysta stads arkitekttjänsten
i Göteborg, efter Kaufmann som avgått. Dickson svarar
förtroligt att Edelsvärd nog inte tänker söka eftersom han
vill till Stockholm och om Kaufmanns medarbetare, von
Gegerfelt, skriver Dickson: »hans bygg nader ha alltid blivit
synnerligen kostsamma och hans byggnadsstil är något
bisarr«.19 Dickson avslutar brevet med en invit: »ett gott ord
skulle betyda mycket«. 

Byggnadsfrågorna var i Göteborg vid denna tid mycket
infekterade med många starka stridande krafter och en
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aktiv offentlighet.20 Till sist utnämndes Hans Jacob Ström -
berg till stadsarkitekt. Han hade varit C. G. Brunius elev i
Lund och därefter varit stadsbyggmästare Göteborg i tio
år.21

Uppenbarligen hade Zettervall lekt med tanken på att
bli stadsarkitekt i Göteborg; kanske hade han sökt tjänsten
om han inte, helt oväntat i november 1860, hade utsetts till
dom kyrkoarkitekt i Lund. 

Det nya läroverket i Helsingborg

Zettervalls position som domkyrkoarkitekt blev en ingång
också till uppdrag som inte gällde kyrkor. Enligt nya regler
från 1859 skulle även nya läroverksbyggnader godkännas av
stiftet. Zettervall hade bara varit i Lund ett halvår när det
första ärendet inkommer: ett nytt läroverk för Helsingborg.
Domkapitlet bad honom rita om ett lokalt uppgjort förslag.
Det nya läroverket kunde, efter Zettervalls ritningar, invigas
till höstterminen 1863. Det blev Zettervalls första byggda
projekt.

Zettervall hade att utgå från redan uppgjorda ritningar
och vid uppförandet förenklades hans förslag mycket.
Läroverket i Helsingborg är därmed inte ett helgjutet verk.
Inte desto mindre blev det mycket omskrivet och publi -
cerat.22 I det följande ska vi mer detaljerat följa byggnadens
tillkomst och verkan. Hanteringen ger en bra bild av ett större
byggnadsföretag i början av Zettervalls bana; dess utom är
handlingarna väl bevarade, även om själva byggna den idag
är mycket förändrad. 

Läroverken

De svenska elementarläroverken kom till genom en reform
1859.23 Enligt bestämmelserna skulle städerna ta initiativet,
kyrkan vara inspektör och godkänna bygg nads planerna,
samt – som vid kyrko byg gandet – skulle Kungl. Maj:t efter
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Överintendentsämbetets hörande i sista instans gilla.
Statsbidrag kunde utgå till en fjärdedel av bygg kost naden
och städerna skulle stå för resten.24 Lokal pro grammen var
statligt standardi serade: ett högre elementar läroverk skulle
innehålla sju klassrum, en sam lings sal för alla elever, en
teckningssal, en musiksal och ett kollegierum, samt bostad
för rektorn, någon lärare och vaktmästare.

Läroverksreformen resulterade i ett intensivt byggande.
Fram till 1878, då nya  regler trädde i kraft, byggdes femtio
läroverk i Sveriges städer. Några typritningar upp rättades
aldrig centralt – typfloran var det första decenniet mycket
rik men stabiliserades kring 1870. Några få städer kunde
bygga till sina gamla läroverk, men för de flesta krävdes
nybyggnader. En läroverksbyggnad enligt de nya reglerna
var en stor kommunal kraftsamling. Det var också en stor
arkitektuppgift. Efter läroverket i  Helsingborg kom Zetter -
vall senare att ge förslag till läroverk i Lund, Lidköping,
Skara, Malmö och Stockholm. 

De första projekten för Helsingborg

År 1860 beviljades Helsingborg statsbidrag för att bygga till
sitt gamla läroverk enligt de nya kraven, men man fann
snart att den gamla byggnaden, ritad av Brunius 1845, inte
kunde bära en påbyggnad med mindre än att grund -
murarna förstärktes. Därför inköptes en ny tomt, högt
ovanför det gamla läroverket – uppe på den då obebyggda
landborgen.25

Staden Helsingborg var vid denna tid koncentrerad till
den plana remsan mellan Öresund och den branta för -
kastningen. (711) Längs huvudgatan, Storgatan, låg kyrka,
läroverk och rådhus. En väg hade 1853 skurits in i branten
upp till den övre platån. Där fanns rester av den gamla
försvarsanläggningen Kärnan, men i övrigt bara åkermark.
En placering av en ny offentlig byggnad där krävde att en ny
kostsam väg anlades.

För detta stora byggnadsärende bildades en kommitté där
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stadens styresmän ingick. Tre ritningsförslag kom att begäras
in. Ett förslag, troligen lämnat av murmästare Lundgren,
förkastades direkt; ett författat av den danske arkitekten Klein
befanns för dyrt.26 Men ett tredje förslag utfört av mur -
mästaren J. F. Murberg kunde kommittén godkänna.27 (712)
Murbergs läroverk hade fasta enkla volymer med jämnt
fördelade fönster. Planen var H-formad med entré i mitten
men också i hörnen, mellan huvudkropp och flyglar. Inom
denna fasta yttre ram var plandispositionen egentligen
behandlad som tre fri   stående byggnader utan inbördes
kommunikation. Samlingssalen var genomgångsrum och
bostadsdelarna i den ena flygeln hade egna entréer. Det var
en oflexibel planlösning utan förbindande neutrala
utrymmen. Murberg hade tidigare gjort ombyggnadsförslag
till Brunius gamla läroverk och många planförhållanden
levde kvar från detta. Om  akademiarkitekturen kan sägas
överbetona gemensamma utrymmen och överblick, så möter
vi här en arkitektur som helt saknar dessa egenskaper.

Murbergs förslag antogs av byggnadskommittén och
skickades till stiftet i Lund för godkännande. Domkapitlet
godkände dock inte, utan lät sin arkitekt Helgo Zettervall
göra ett nytt förslag. Av handlingarna framgår inte i vilken
mån Zettervall påverkat beslutet, men han bör ju, som
stiftets sakkunnige i byggnadsfrågor, ha haft inflytande i
underkännandet.

Zettervalls förslag

Zettervalls förslag finns bevarat i fyra ritningsblad.28 (713)
Planerna utgick från Murbergs men var uppordnade och
mer funktionsstuderade. Ytligt sett har planerna likheter:
en H-formad plan, entré på mitten och vid innerhörn,
samlings sal en trappa upp, skolsalar i två plan och lärar -
bostäder i den högra flygeln. 

Zettervall har bundit samman alla klassrum kring en
korridor, men med viss oklar ordning där den vänstra entrén
har fått karaktär av huvudingång. Från mittentrén nås

560 Offentligt

712:  J. F. Murberg. Helsingborgs läroverk. Planer och fasad 1860.

713:  Helsingborgs läroverk. Planer 1862.



bottenvåningens korridor, ett museirum rakt fram och sam -
lingssalen en trappa upp. Den högra flygeln var en själv -
ständig enhet för lärarbostäderna: den stora rektorsbostaden
en trappa upp samt två mindre adjunktslägenheter och
vaktmästarbostad på bottenvåningen; dessa bostadsplaner
följde de gängse strikta sambandskraven. Skol salarna för klass
ett till tre var större än de övriga och två av klassrummen låg
symmetriskt över innerhörn.

Byggnadens stora märkvärdighet var samlingssalen som
spände från fasad till fasad med stora fönster i gavlarna.
(714) Rummet var överbelyst genom ett glastak under en
lanternin – som i ett konstmuseum. Väldiga spännbockar
avväxlade lasterna över salen. Sektionen visar en klassicistisk
dekorbehandling med pilastrar till arkitraven och marmo -
rerade väggar. Det mjukt svängda innertaket skulle putsas
och salen täckas av ett valmat glas undertak. Detta upplyfta
rum med sin rika ljussättning uttryckte en  tidigare inte
skådad ambition för en allmän kommunal byggnad – både
kvalitativt och tekniskt. Det är ett av de första svenska ex -
emp len på den typ av glastaks konstruk tioner som skulle bli
vanliga först tjugo år senare.

Byggnaden hade med sitt enkelkorridorsystem kunnat
göras smal och Zettervall tänjde ut längden ytterligare
genom att placera envåniga utbyggnader i husets längd -
riktning. Fasaden var komponerad för att undvika likfor mig -
het. (715) Fönsterstorleken var varierad: botten våningens
fönster var små, övervåningens större och samlingssalens
mycket stora – med spröjs av järn. Tendensen att öka skalan
uppåt i byggnaden kan ha motiverats av läget, där botten -
våningen på håll skyms av vegetation medan mittpartiets
uppbyggnader skulle höja sig över trädens kronor.

Mottagandet

Zettervalls förslag blev väl mottaget av byggnadskommittén
i Helsingborg. Man önskade bara vissa planjusteringar i
lägen heterna – samt förslag till kostnadsbesparingar.
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Zettervalls förslag var ännu dyrare än det av kostnadsskäl
tidigare förkastade danska. I ett följe brev angav Zettervall
vad som kunde förenklas: »inredningen av högtids salen och
andra rum« samt »rappning och avputsning på baksidan,
måhända all yttre avputsning«. Zettervall skrev: »inredning
av skolhus kan göras ofantligt enkel. Meddela så kan jag
räkna«. Brevet var tillmötesgående men Zettervall avlutar
uppfordrande: »återstår blott att förskaffa pengarna«.29

Byggnadskommittén gick noggrant tillväga.30 De bad en
utomstående sakkunnig, arkitekten Krösche, att jämföra
Murbergs och Zettervalls förslag.31 Denne fann att båda
förslagen var tillfyllest men att »Zettervalls förslag äger
företräde i arkitektonisk prydlighet och helgjutenhet«.
Kommittén antog Zettervalls förslag med följande för enk -
lingar: mer lösbränt och mindre hårdbränt tegel, ingen yttre
putsning, tak av tegel istället för skiffer samt för enklade
snickeri- och målningsarbeten. Förslaget skick ades så åter
till Domkyrkorådet som godkände och vidare till Överin -
ten dentsämbetet, som stadfäste förslaget.

Staden hade från början haft höga ambitioner för sitt nya
läroverk – både tomtvalet och kontakten med Klein vittnar
om det – men ändå förordat Murbergs anspråkslösa förslag.
Zettervall, tillsammans med den centrala myndigheten, ville
dock att staden siktade högre.

Bygget

Strax innan bygget skulle sätta igång önskade byggnads -
kommittén ett större musikrum – Zettervall förkortade då
trappan upp till samlingssalen, den kom att bli ganska tvär
och brant, men därefter löpte bygget utan ändringar och i
snabb takt. Grundläggningen påbörjades redan innan
ritningarna var formellt godkända i juli 1862. Därefter hand -
lades de olika entreprenaderna upp efter hand. I november
samma år var huset uppmurat och i december var det under
tak. Snickeri arbetena pågick under vintern och våren. Efter
bara ett drygt års byggtid kunde läroverket invigas till
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Materialier
Gråsten (2 428 lass)   2 890
Kalk och cement   3 930
Taksten, mursten och golvsten   12 771
(bl.a. 375 000 tegelsten från nya tegelbruket i Rya)
Timmer   11 622
Räkningar på diverse materialier   1 963

33 176

Arbetslöner
Murare Lundgren   7 000
Timmermännen Lindström och Hartelius    5 311
Kakelugnsmakaren Andersson i Ängelholm    1 632
Snickarna Ek och Wennerberg    1 749
Smeden Ljungberg    1 000
Smederna Rasmussen, Lövegren och Petersson   561
Bleckslagarna Lysholm, Kopparberg och Carlsson    2 921
Garvaren Olander, stenhuggaren Andersson och 

gördelmakaren Lindberg    381
Målarna Luthman och Praetorius    482
Glasmästaren Liedholm   283
Körslor och dagsverken   5 213
Forsellön för läkt och brädor    213
Dragareräkningar   574
Frakt   305
Till vaktmästare Schmidt   30
En snickeriräkning   1

27 655

Diverse räkningar
Räkningar från magister Simonsson   172
Rekommendationsbrev   7
Annonser   4
Lantmätararvoden   11
Lagfartskostnader   30
Arkitekterna Klein och Krösche   220

444

TOTALT   61 275  Riksdaler

termins starten den 23 augusti 1863 med stor högtidlighet:
tal av rektor och en specialskriven traktat.32

I Helsingborgs stadsarkiv finns alla handlingar som rör
bygget. Här finns ännu, i god ordning, alla kontrakt och
verifikat. Uppgifter om vartenda dagsverke och leverans
finns bevarade med kvittenser av hantverkarna på små
papperslappar.33 Den noggranna bokföringen av denna
Zettervalls först uppförda byggnad ger oss möjlighet att
studera de ekonomiska förhållandena för ett bygge uppfört
enligt det nya entreprenadsystemet – cirka tio år efter
skråväsendets upphävande. 

Byggnadskommittén svarade för upphandlingen av de
många yrkesfacken: stenhuggare, murare, timmermän,
snick are, smeder, bleckslagare, stenhuggare, målare, glas -
mästare, gördelmakare, garvare. Gränsdragningen mellan
de olika byggfacken följde de gamla bygg skrånas uppdel -
ningar och definitioner. Namngivna mästare tecknade
avtalen och fördelade sedan arbetet mellan sina gesäller och
lärlingar. Det av arkitekten upp rättade kostnadsförslaget var
uppställt efter yrkesgrupperna och specificerade material -
 åtgång, lokala à-priser och det till materialmängden knutna
arbetet.34

Uppställningen här bredvid visar att materialen kostade
mer än arbetet – men inte mycket. Inom den stora posten
»körslor och dagsverken« finns troligen den huvudsakliga
kostnaden för grundläggningen som oftast utfördes av
byggherren själv i egen regi. Vidare kan vi notera de höga
kostnaderna för timmer till alla bjälk- och taklag, samt de
avsevärda transportkostnaderna – 10 % av byggkostnaden.35

Zettervall noterar i sin egen kassabok ett arvode på 300
riksdaler för sin insats – ett belopp som troligen betalades
av domkapitlet. Möjligen är inte sammanställningen full -
ständig. Det är exempelvis osäkert om den värmepanna
med »hermetiska fyrdörrar enligt skiss av G. Kockum« och
de »fönsterreglar från Lübeck« för vilka räkningar atteste -
rats, är medtagna.
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Den färdiga byggnaden

Läroverket var den första byggnaden som kom att förläggas
uppe på landborgen. (711) Som ett palats tronade den vit i
gröns kan mot himlen, vida synlig över sundet: vid klart
väder var den synlig från Helsingör. (716) Över samlings -
salens stora fönster reste sig ringklockstornet, krönt av en
spira med konstens lyra och högst upp en förgylld stjärna
som fångade solen sista sneda strålar på stadens högsta
punkt. »En gyllene stjärna över Nordens Hellespont«, som
det hög stämt uttrycktes vid invigningstalet.36

Byggnadens detaljering blev dock aldrig fullbordad enligt
förslaget. Fasaderna fick aldrig sitt fina kvadermönster i
putsen och samlingssalen kom aldrig att få den föreslagna
dekora tionen. Troligen förenklades även mycket i skol -
salarnas inredning.37

Ett år efter invigningen presenterades byggnaden
entusiastiskt i arkitekternas facktidskrift med historik, be -
skriv ning och ritningar. Artikeln noterade förenk lingarna
och den branta trappan men höll fram byggnaden som ett
monument värdigt den växande staden Helsing borgs
aspirationer och läroverkens betydelse.38

Sockenstuga för Billeberga

Hösten 1861 gjorde Zettervall ett förslag till en ny socken -
stuga för Billeberga som byggdes direkt efter hans ritningar. 

Fredrik Wilhelm Scholander hade 1854 ritat en ny
församlingskyrka för Billeberga socken.39 När kyrkan var
under byggnad 1861 beslöt sockenstämman att anskaffa
ritningar och kostnadsförslag även till en ny sockenstuga.
Den skulle ersätta den gamla kyrkoladan och innehålla
samlingssal, material- och likvagnsbod. Redan efter två
veckor fanns ett förslag, upprättat av byggmästaren Nils Haf
i Viken, som stämman kunde gilla. Men i sockenstämmo -
protokollet från augusti står det plötsligt: »Herr arki tekten

716: Helsingborgs läroverk. Fotografi troligen kring 1880.



Zettervall i Lund hade blivit anmodad att uppgöra en ny
ritning till socken stuga härstädes, vilken ritning försam -
lingen nu företeddes.«40 Vi vet inte vem som hade tagit
initiativet men Zettervall ritade i detta sammanhang också
kyrkans dopfunt och senare dess orgelfasad.41 I september
beslöt stämman att bygga efter Zettervalls ritning.42

Zettervall har disponerat lokalerna som en portbyggnad
i kyrkans längdaxel mot öster. (717) Denna axel gick
diagonalt över kyrkogårdens yta. Porten mynnade i byns
mitt i sned vinkel mot vägarna. Som en stiglucka var
byggnaden på mitten genombruten av ett spetsbågevalv och
trapp stegs gavlar som delade längan i en del för socken -
stugan och del för förråd. Mot byggnadens kortsidor stod
mindre volymer i byggnadens riktning. Huset var vitputsat
och har nu taktegel, alla gavlar har trappgavlar med
blinderingar.43 Utformningen tog upp motiv och material
från Scholanders kyrka. Men portbyggnaden hade med
Zettervalls utform ning fått en rikare och mer bearbetad
artikulering än själva kyrkan. Kyrkan invigdes nyårsdagen
1862, sockenstugan kan möjligen också ha varit klar då.44

Tullpackhus i Göteborg

I Göteborg utlystes 1863 en arkitekttävling för att få förslag
till färdigställandet av det då redan grundlagda stora Tull -
packhuset.45 Zettervall, som nu bott i Lund i två år, lämnade
ett bidrag. Hans förslag är inte är fullständigt bevarat och
kom inte att utföras. 

»Du har väl hört«, skriver Zettervall i ett brev till Geller -
stedt, »hur Göteborg ger 1 000, 500 och 250 riksdaler åt den
arkitekt som mer eller mindre bra förmår ta dem ur
klämman rörande deras nya packhus?« 46 »Edelsvärd och
Strömberg har gjort var sin usla ritning. Strömbergs blev en
gång antagen och en högst dyrbar grund därefter blivit
byggd […] med denna har övertygelsen växt att ett full -
följande av denna skulle leda åt h-te och sedan insetts att
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717:  Billeberga sockenstuga. 
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Edelsvärds plan var god. Nu är alltså en tävling för att 
lämpa den senares tvådelade plan till den förres tredelade
grund vilket båda hedervärda konstnärer ej själva förmår.«
Zettervall sammanfattade ganska väl ärendet som länge
varit ett stort problem för Göteborg.

Vid denna tid planerades stora tullpackhus i de flesta
större hamnstäder. Det var en krävande och dyr kommunal
satsning. I Göteborg hade ärendet förberetts länge, genom
många studieresor och utredningar. Fem olika förslag hade
sedan 1850-talet prövats på olika tomter innan man beslöt
att det nya pack- och tullhuset skulle uppföras på den ut -
fyllda kajen vid Stora Bommen, där hamnkanalen anslöt till
älven. 

Edelsvärd hade uppdraget och författade 1857 ett förslag
med två fasadvarianter. I en diskussion som i mycket 
kom att handla om fasaduttryck och materialval görs
ytterligare förslag av Frans Heilborn och stadsbygg -
mästaren Hans Jacob Strömberg. Den tvekande beställaren
beslutar 1861 till sist att Strömbergs plan ska gälla men att
 Edelsvärd ska utarbeta fasaderna. Grävning av grund och
pålning är igång och tegel beställt när byggnadskommittén
ändrar förutsättningarna och vill ha putsade fasader –
samtidigt som det beställda fasadteglet anländer. Både
byggnadskommittén och Edelsvärd skiljs från sina upp -
drag. En nytillsatt kommitté utlyser en internationell
arkitekt tävling. 

Av Zettervalls förslag finns inte den laverade huvud -
fasaden bevarad mer än i ett fotografi, men väl under lags -
skisser till fasaderna, en genomskärning och ett perspek -
tiv.47 Förslagets planer har inte återfunnits. Troligen
lämnade Zettervall två förslag, på den bevarade skissen har
han nämligen antecknat: »Detta det andra 256 800«. 

Byggnadsplanen gavs av den redan lagda grunden: de
tävlande skulle föreslå volym gruppering, fasader och detalj -
utformning. (718, 719) Mot älven hade Zettervall en
tvåvånig huvudbyggnad med en trevånig mittdel. Flygel -
bygg naderna, som omslöt kvarteret, var envåniga och av
brand skäl helt separerade från huvudbyggnaden. Fasaderna

718:  Tullpackhus i Göteborg. Sektion och fasad 1863. 



hade små fönster på bottenvåningen och större på över -
våningen. Zettervall avslutade huvudbyggnadens flanker
med sidorisaliter och markerade muröverstycken som på
så vis upprättade ett förhållande till mittstycket. Tak foten
var den bygg nadsdel som hade den högsta detaljerings -
nivån. Flygelbyggnaderna, med sina stora port öppningar,
hade raka takavslutningar. Alla hörn hade förkroppade
åtta kantiga murpelare. Mot stads sidan band han samman
flyglarna med en genombruten mur. Vid utform ningen av
trapp huset förhöll han sig friare till den givna grundlägg -
ningen: övervåningen nås av kvartscirkel formade trapplopp
med en flack stigning som gav trapp huset en karaktäristisk
form.

Perspektivets underlagsskisser visar tydligt hur Zettervall
proportionerat volymerna med horisontaler och verti kaler.
(720) Han undvek fönsterradernas upprepnings effekt
genom att binda dem till avläsbara volymer, men i övrigt
var fasaderna, som troligen var tänkta putsade, sparsamt
dekorerade.

Till tävlingen inkom sjutton förslag, men Zettervalls blev
obelönat. Första pris gick till Frans Heilborn i Göteborg,
efter vars ritningar byggnaden uppfördes.48

Tävlingsformen låg nära det arbetssätt som tränats på
Akademien: förmågan att fånga en uppgift i ett samlat
grepp. Zettervall kom framgent att vara en flitig tävlare,
men utan den framgång han hade i den första tävling, för
Tekno logiska institutet i Stockholm, han deltog i. Senare
skulle han få några pris, men oftast blev hans förslag helt
förbi gångna vid bedömningen. 

Projekten för Skara stadshus, med sina många program -
ändringar och omritningar, visar en arbetsmetod som
passade honom bättre. Zettervall införlivade beredvilligt
nya önskemål och ritade om. Ibland löste han de nya kraven
genom tillägg, men oftare genom att sätta samman ett nytt
förslag efter de nya förutsättningarna. I de nya förslagen kan
vi ändå ofta spåra rester av det tidigare.
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719:  Tullpackhus i Göteborg. Fasader 1863.

720:  Tullpackhus i Göteborg. Perspektiv 1863.
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Läroverket i Helsingborg var Zettervalls första möte med
den byggande verklig heten och det blev på så vis ett slags
lärostycke. Han utgår från användbara delar i ett äldre
förslag men ordnar upp och gör dispositionen mer generell.
Han ger volymerna balanserade proportioner, men med en
tendens som tar fasta på förhållandena på platsen. Men
framförallt introducerar han – med den stora överbelysta
samlingssalen – en märkvärdighet utöver det begärda.
Zettervall höjer ambitionen till en nivå som det dock skulle
ta tid för honom att uppnå i praktiken. Under bygget var
Zettervall påfallande undfallande och tillät många änd -
ringar som försämrade projektet. Senare skulle han önska
full kontroll och alltid sträva efter att också själv få vara
ansvarig byggledare på plats. 



NOTER: DE FÖRSTA OFFENTLIGA BYGGNADERNA

I sin kontobok för åren 1858–1860 antecknar Zettervall ytterligare
två mindre projekt som dock inte har identifierats: »Två
bodinredningar i Stockholm« och »Små stationshus av trä för
små ångbåtarna i Stockholm«. Georg A. Gustavsson och Erik
Hägg: Stockholms ångbåtssjöfart. Anteckningar om huvudstadens
ångbåts flotta jämte redogörelse för dess tillkomst och utveckling.
Ångfartygs-befälhavaresällskapets minnesskrift 1857–1932, 1933.
Minnesskrift vid Stockholms ångslupsaktiebolags 50-årsjubileum 
1913, 1913.
Teknologiska institutet bytte 1877 namn till Kungliga Tekniska
hög skolan–KTH. Pontus Herman Henriques: Skildringar ur Kungl.
Tekniska högskolans historia, I, 1917, s. 266-270. Bo Grandien:
Drömmen om renässansen. Fredrik Wilhelm Scholander som
arkitekt och mångfrestare, 1979. Rasmus Wærn: Tävlingarnas tid.
Arkitekttävlingarnas betydelse i borgerlighetens Sverige, Diss., 1996.
Ludvig Hedin (1826–1917): stadsarkitekt i Stockholm 
1863–1898. Efter tävlingstidens utgång inkom ett femte förslag
författat av arkitekten Klein. 
Ritning, 1 blad: fasad mot norr/fasad mot öster/perspektiv; ÖIÄA
i RA. 
Ritning, 1 blad: fasad mot öster; HZA i ArkDes. Ritning, 1 blad:
fasad; Skissbok 1; KA. Ritningar, 2 blad: situationsplan, perspektiv;
Pontus Henriques: Skildringar ur Kungl. Tekniska högskolans
historia, I, 1917, s. 266–270. Hedins förslag; ÖIÄA i RA. Det var
en stor summa, en fjärdedel av Zettervalls inkomster detta år,
som Waern noterat i: Tävlingarnas tid. Arkitekttävlingarnas
betydelse i borgerlighetens Sverige, Diss., 1996, s. 155.
Sju brev till Zettervall från Knut Styffe 1858; KB.
Något om mig sjelf, s. 45.
Inga ritningar har identifierats.
Sven Dahlgren: Skara 1863–1913. Minnesskrift, 1935.
Thomas Carlquist, antikvarie vid Västergötlands museum i Skara
tackas för efterforskningarna.
Ritning, 1 blad skiss 1857: tre planer/fasad. Ritning, 1 blad skiss
»Stadshus proj. No I« 1859: tre planer/fasad/sektion. Ritning, 1
blad »Societetshus« 1860: tre planer/fasad/sektioner; Skissbok 1.
Samtliga i HZA i ArkDes.
Bland Zettervalls efterlämnade ritningar finns en ritning
fulltecknad med kommentarer som troligen gjorts av förslagets
beställare. 
Vid den nyutlagda Järnvägsgatan uppfördes 1874 ett stadshotell
efter ritningar av Emil Langlet. 
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Handelstidningen, 2 mars 1866. Albert Cederblad: Göteborg.
Skisserade skildringar af Sveriges andra stad i våra dagar jämte en
återblick på dess minnen…, 1884. Institutions sociales et
philantropiques de Gothembourg, 1900. Carl Lagerberg: Göteborg i
äldre och nyare tid, 1902. Henrik Jern: »Frans Jacob Heilborn«,
Varbergs Museums årsbok, 1979.
Charles Dickson (1814–1902): läkare, riksdagsman, ordförande i
Göteborgs fattigvårdsstyrelse. Två brev från Dickson till
Zettervall, 12 mars och 12 juni 1860; KB.
Ritning, original, 1 blad: tre planer/sektion/två fasader; HZA i
ArkDes. Ritningar, 2 blad: tre planer/sektion/fasad (laverad);
HZA i ArkDes. Ritning, 1 blad: kallad romersk fasad; HSA.
Zettervall har inte tagit upp förslaget i sitt huvudkonto.
Ingick troligen inte som tävlingshandling.
Ritat av Frans Jacob Heilborn (1827–1898): arkitekt,
Konstakademien 1849–1854, verksam i Göteborg, Halmstad och
Varberg 1857–1865. Byggnaden invigdes 1866 och revs 1908.
Ritningar i Göteborgs stadsarkiv.
Brev till Zettervall från Dickson augusti 1860; KB.
Gun Schönbeck: Victor von Gegerfelt – Arkitekt i Göteborg. En
yrkesman och hans verksamhetsfält 1841–1896, Diss., 1991
Gunilla Linde Bjur: Arkitekt vid industrialismens genombrott.
Adolf Edelsvärd – en yrkesbiografi, Diss., 1999. Se även avsnittet
om Tullpackhuset. 
Efter Strömbergs död 1872 blev von Gegerfelt stadsarkitekt.
Läroverkets årsberättelse 1862. August Hammar: Några tankar om
bildning. Inbjudningsskrift till invigningen af Helsingborgs högre
elementarläroverks nya lärohus den 23 augusti 1863, 1863.
»Helsingborgs högre elementar-läroverks nya lärohus«, Tidskrift
för byggnadskonst och igeniörsvetenskap, 1864. Minnen från
Helsingborg och dess skola, Häfte 39, 1972. Gösta Johanneson:
Helsingborgs historia, V:III, 1979. Kjell Lindeberg och Olov
Trovik: Läroverket som arkitektuppgift; KKH, 1987.
Förändringarna hade aviserats i ett cirkulär 1849 men stadfästs
1859. De nya elementarläroverken bildades genom en
sammanslagning av de två äldre skolformerna: apologistskolan
och lärdomsskolan (med sina tre avdelningar, lägre, högre och
gymnasium). Elementarläroverken kunde, beroende av hur
kompletta de var för real och latinlinjer, vara lägre eller högre. 
Kungl. Maj:t:s cirkulär 16 juli 1849, stadfäst i 1859 års skollag. De
tre sista klasserna var tvååriga. Studietiden var alltså totalt tio år. 
Tomten donerades senare till staden av ägaren.
Kleins förslag har inte återfunnits. Klein hade inkallats av
kommittéledamoten greve Hamilton. Handlingarna talar bara
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om »arkitekt Klein« vilket troligen är den sedan 1850 i Skåne
verksamme danske arkitekten William Klein. Möjligt – men
mindre troligt – avses den yngre arkitekten Vilhelm Klein som
dessa år började sin karriär med Köpenhamn som bas.
Ritning, 1 blad: två fasader/två planer; ÖIÄA i RA.
Ritningar, 4 blad: I planer, bottenvåning och övervåning, II
genomskärning, III huvudfasad, IV gavelfasad; godkända juli
1862; ÖIÄA i RA. 
I brev från Zettervall till kyrkoherde Witt i byggnadskommittén
29 januari 1862. I brev 2 januari 1862 (troligen feldaterat 1861)
avböjer Zettervall inbjudan till Helsingborg och önskar lösa de
önskade förändringarna per brev. 
Hela byggnadsärendet finns noga protokollfört och arkiverat.
»Handlingar rörande Elementarläroverket«, Handlingar rörande
fastigheter, F III, Volym 2; Drätselkammarens arkiv, Helsingborgs
stad. 
Arkitekten Krösche kan vara Kröhne, verksam vid byggandet av
Helsingborgs stationshus. 
Talet trycktes. August Hammar: Någre tankar om bildning.
Inbjudningsskrift till invigningen af Helsingborgs högre elementar-
lärowerks nya lärohus den 23 augusti 1863, 1863.
Det är ett av de mest väldokumenterade av alla Zettervalls
byggen. 
Till förslagsritningarna, även för enklare byggnader, fogade alltid
arkitekten ett kostnadsförslag. Det var systematiskt uppställt på
det sätt som drillats på Akademien och fungerade också som en
byggnadsbeskrivning i det att inte bara omfattning utan också
begärd kvalité specificerades.
Beloppen är avrundade till hela riksdaler.
August Hammar: Några tankar om bildning. Inbjudningsskrift till
invigningen af Helsingborgs högre elementarläroverks nya lärohus
den 23 augusti 1863, 1863. 
Kring bostadsflygeln planterades dock en ambitiös trädgård.
Rester av den finns kvar idag med valnötsträd och stora hasslar.
Tidskrift för byggnadskonst och ingeniörvetenskap, 1864. Där
presenteras byggnaden på tre sidor och två planscher.
På granntomten mot väster uppfördes 1898 ett nytt stort läroverk
efter ritningar av stadsarkitekten Hellerström. Zettervalls
läroverk omvandlades då till handelsgymnasium. De raka
gavelmurarna och de envåniga utbyggnaderna hade då redan
rivits och det stora glastaket över aulan hade lagts igen. 
Benkt Olén: Rymlighetens evangelium. Helgo Zettervall som
kyrkoarkitekt i Lunds stift i ljuset av samtida kyrkoliv, Diss., 1987,
s. 125.

Sockenstämmoprotokoll 11 augusti 1861.
Ritningarna till dessa är daterade 1861 respektive 1862.
Sockenstämmoprotokoll 14 september 1861. Där står att bygget
skulle ske efter Zettervalls ritningar – men efter Hafs
kostnadsförslag!
Zettervalls ritningar har inte återfunnits.
Scholanders kyrka brann 1915, men återuppbyggdes med
bibehållna huvuddrag. Sockenstugan är väl bevarad och
underhållen.
Handelstidningen, 16 december 1861. Gun Schönbeck: »Tull- och
packhuset i Göteborg«, Göteborgs-Emigranten, 1994. Rasmus
Wærn: Tävlingarnas tid. Arkitekttävlingarnas betydelse i
borgerlighetens Sverige, Diss., 1996, s. 157. Gunilla Linde Bjur:
Arkitekt vid industrialismens genombrott: Adolf Edelsvärd – en
yrkesbiografi, Diss., 1999, s. 147, 197.
Brev från Zettervall till Gellerstedt 2 september 1863; KB.
Ritning, skisser: 3 fasader och sektion, perspektiv; HZA i
ArkDes. Zettervalls laverade huvudfasad i Gun Schönbeck: »Tull-
och packhuset i Göteborg«, Göteborgs-Emigranten, 1994. Varken
originalfoto eller originalritning har återfunnits. Zettervall har
inte noterat projektet i sin kontobok.
Göteborgs stadsfullmäktige, Handlingar 1864:2. Heilborns
volymuppdelning liknar i mycket Zettervalls med envåniga
flyglar, men utan någon övergripande proportionering.
Byggnaden uppfördes 1865 till 1866, den finns kvar idag men
med en trevånig tillbyggnad från 1925 mot landsidan. Andra pris
i tävlingen gick till G. Martens i Kiel, det tredje till Westerberg
och Souttar från Göteborg. 
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721: Lund. Karta 1878.



Zettervalls position som domkyrkoarkitekt gav honom
många uppdrag för offentliga byggnader. Från 1860-
talets mitt var han inblandad i nästan allt som plane -

rades och byggdes i staden. Dessa uppdrag ska beskrivas här.

Lunds läroverk och seminarium hade stiftet som huvudman
vilket gjorde det naturligt att i byggnadsfrågor vända sig till
dom kyrkoarkitekten. Efterhand får han också uppdrag från
staden och universitetet. På kartan över Lund 1878, där alla
offentliga byggnader är markerade med svart, ser vi de
byggnader som uppfördes efter Zettervalls ritningar. (721)
Längst i norr ser vi seminariets byggnadsklunga, söder
därom det nya lasarettet i vinkel mot det gamla, vidare
Botaniska trädgården vars nordvästra hörn var platsen för
det plane rade gymnastikhuset; vid Stortorget ser vi råd huset
till vilket Zettervall gjorde tillbyggnads förslag; längst mot
söder ser vi läroverkets längor och slutligen obser va toriet.

Tillsammans utgör dessa byggnader en ganska enhetlig
grupp. Fasadmaterialet är alltid gult tegel med ett hög -
detaljerat mureriarbete och inslag av rött tegel. Kirurgiska
lasarettet med sina långt genomförda tekniska och rumsliga
arrangemang är gruppens huvudverk. Bland projekten
kommer vi också att möta andra märkvärdiga rum och se
hur väl Zettervalls hållning fungerade under pressade yttre
omständigheter – men framförallt kommer vi att se hur
med vetet Zettervall arbetade med stadsrummens rörelser
och riktningar. 

Läroverket i Lund

När Zettervall 1861 första gången engagerades för Lunds
läroverk gällde uppdraget inte nya lokaler, utan en ny och
värdig huvudentré till läroverket och dess gård. Några år
senare, 1864, behövdes nya klassrum, specialsalar och ett
kollegierum. Båda dessa projekt uppfördes direkt.

Lunds elementarläroverk – Katedralskolan – var inrymd
i en serie längor kring en gård i hörnet av Stora Södergatan
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och Svanegatan.1 Lärosalarna låg i gathusen, gymnastiksal
och lärarbostäder fanns i en länga som följde den inre
tomtgränsen. Skolbygg nadernas entréer vette alla mot den
stora gården med sitt vårdträd. I Lund var man väl förbe -
redd på de lokalkrav som de nya läroverksstadgorna ställde:
redan 1837 hade Katedralskolan lämnat sina trånga lokaler
vid domkyrkan och flyttat hit, ett stycke från  stadens
centrum där det fanns expansionsutrymme. Läroverks -
miljön hade sedan etablerats steg för steg genom ombygg -
nader och tillbyggnader.2

Portbyggnaden

Trots läroverkets många tillbyggnader var huvudentrén
1861 fortfarande mellan två byggnader mot Svanegatan –
bortvänd från staden. Men då beslöts att en ny entré skulle
anordnas närmre huvudgatan mot stadens centrum och
ersätta den korsvirkeslänga som upptog platsen. Om idén
kom från läroverket eller om Zettervall bidrog vet vi inte,
men 1861 ritade han ett förslag till ny portbyggnad mot
Stora Södergatan. Följande år modifierade han sitt förslag
efter ändrade förutsättningar. Första förslaget hann bli
godkänt av Överintendentsämbetet, men det var det senare
som byggdes.

I sitt förslag uttryckte Zettervall knutpunkten genom en
tydligt markerad port:  istället för att hålla samman
gatufasaderna valde han att förlänga den befintliga gym -
nastiksalslängan – som Brunius ritat – med en gavel mot
gatan.3 (722, 723) Gaveln fick en rik mönster murning och
ett smalt trapptorn direkt mot gatan. Porten var behandlad
som ett självständigt element: en liten triumf båge med port
och fönster innefattande ett ribbverk av trä. Det var en
formalisering av ett äldre byggnads mönster där bygg -
naderna uppträdde som självständiga enkla volymer med
länkar mellan. Den förlängda gymna stik salen gav plats för
bibliotek och laboratorium som nåddes genom en trappa i
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722:  Lunds läroverk. Portbyggnad. Fasad 1861.

723:  Lunds läroverk. Portbyggnad. Plan 1861.



det nya tornet. Bottenvåningen innehöll rum för vakt -
mästaren. Förslaget bifölls och skickades till Kungl. Maj:t
som godkände i augusti 1861.

Under vintern, i väntan på byggstart, väcktes tanken att
i det lilla nybygget också rymma en trappa upp till grann -
husets övervåning. Zettervall gjorde en ny ritning vilken
omedelbart skickades för stadfästelse.4 (724) Zetter vall
löste den nya trappan i ännu ett torn med samma form som
det andra. För att nå in på rätt ställe i över våningen gör han
tornet långsmalt men avrundat inåt gården. Den nya
situationen, med två flankerande torn, gav en helt ny port -
omfattning. Det var ett kraftfullt motiv med ett stort murat
gavelstycke med valv. Som en stiglucka får den också stort
djup mellan två murar med ett skuggat skyddat rum under.
Detta var läroverkets stora huvudentré, med inskrip tion,
ringklocka och spira. Ritningen antyder en avsikt att putsa
blinderingarna, vilket kan ha att göra med att porten på
båda sidor anslöt till vid denna tid putsade byggnader.5

Portbyggnaden uppfördes under år 1862 och blev där -
med Zettervalls först utförda byggnad i Lund. (725, 726)
Bygg naden uppfördes av gult tegel med inslag av rött.
Mönster murningen var fingradigt detaljerad med form -
tegel. Fönstrens och grindens träarbeten är samkompo -
nerade med ett diagonalt spröjsverk. Detaljkompositionen
vävdes samman av förtätningar och förtunningar i en
skugg verkande relief. Vi ser en sammanställning av arkitek -
to niska grundelement:  triumfbåge, torn och gavelfront.
Porten har gaturörel sernas låga tyngdpunkt medan gaveln,
sedd i gatans långa perspektiv, flyttade tyngdpunkten uppåt. 

Zettervalls första byggnad i Lund var alltså en till -
byggnad av ett bruniushus. Det är svårt att göra sig fri från
tanken att han också önskade att arkitektoniskt kommen -
tera och överträffa Brunius. Skillnaden mellan deras form -
upp fattningar är slående: trots teglet och medeltidsassocia -
tionerna har Zettervalls byggnad klassiskt proportionerade
delelement sammansatta till en fritt komponerad helhet
förankrad i platsens speciella omständigheter.6
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724:  Lunds läroverk. Portbyggnad. Fasad 1862.

725:  Lunds läroverk. Portbyggnad från gatan.
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727:  Lunds läroverk. Tillbyggnad. Sektion 1864.

726:  Lunds läroverk. Portbyggnad från gården.

729:  Lunds läroverk. Tillbyggnad. Planer 1864.

728:  Lunds läroverk. Tillbyggnad. Fasad 1864.
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Tillbyggnad 1864
Efter något år hade behoven samlat sig till en utvidgning 
av skolans lokaler. Det behövdes fyra lärosalar samt teck -
nings sal, musiksal och kollegierum. Byggplatsen var en
förläng ning av det senast byggda, av Scho lander ritade, huset
längs Svanegatan. Zettervall anmodades 1864 att göra
ritningar.

Zettervall satte samman sitt förslag av enkla volymer – två
längor, ett torn och en veranda.7 (727, 728, 729) Det
åttkantiga tornet var det stora karaktärsgivande elementet.
Tornets botten våning hade en förstuga med ett golv på
samma låga nivå som de äldre husen. Några trappsteg ledde
därifrån till en korridor och till en trappa som löpte till
motstående fasad, vände och anslöt till den övre korridoren.
Tornets övervåning innehöll kollegie rummet som med fem
höga fönster spejade ut över läro verks gården. Det kapell -
artade rummet hade ett rikt dekor måleri.8 Huset rymde två
lärosalar per plan. De tvär ställda gavelrummen, som fick
ljus från tre håll, innehöll musik salen på botten våningen
och ritsalen på över våningen. Längs byggnaden mot gården
var en regn skyddad lekplats, byggd som en veranda.
Nybygg naden hade högre våningshöjder än grannhuset,
men tornet döljer skarven mellan den gamla och den nya
byggnaden. Mot Svanegatan får trapphusets gavelmotiv
tjäna samma syfte. Denna lösning gjorde det också möjligt
att bevara en liten befintlig byggnad vid det befintliga husets
gavel, som alltså tornet ställdes framför. 

Byggnaden uppfördes genast efter det att ritningarna
hade godkänts och med Zettervall som ansvarig arbets -
ledare. (730, 731, 732) Byggnaden innehöll många unikt
formade delar som fönstersnickerier, mönstermurningar
och terrakotta detaljer. Det enda som ändrades vid upp -
förandet var en liten justering av gavel byggnadens fönster.

Zettervalls byggnad följde den gamla miljöns huvud -
ordning men motställde nya element som grep tag i hela
gårdsrummet. Den sidoförskjutna entréporten riktade sig

730:  Lunds läroverk. Fotografi kring 1890.

731:  Lunds läroverk. Gården.

732:  Lunds läroverk. Detalj.



rakt mot Stora Södergatans portbyggnad. Tillsammans gav
de en diagonal tvärs den stora skolgården och en rumslig
ord  ning som fokuserade kollegietornet. Vi möter en bild -
mässig komposition där tyngdpunkter förskjuts för att
förtydliga delarnas betydelser. 

Scholander hade i sin byggnad, grannhuset, valt att accen -
tuera ett byggnadspraktiskt element – trapphuset. Zettervall
lyfte i sitt hus fram ett rum för att betona att dess innehåll
var hela verksamhetens nav.9

Seminariet i Lund

Ett nytt reglemente för landets lärarseminarier antogs 1862.
Stiftens domkapitel skulle framgent vara huvudmän men
statsbidrag kunde, efter granskning, lämnas till uppförande
av nya seminariebyggnader. De skulle innehålla tre klass -
rum och en rektorsbostad.10 Domkapitlet i Lund och semi -
nariets rektor Wåhlin lät omedelbart Zettervall ta fram
ritningsförslag. Inget av Zettervalls många förslag till huvud   -
 byggnad uppfördes, men väl hans senare förslag till rektors -
bostad och aulatillbyggnad.11

Tre förslag

Zettervall ritade, på uppdrag av domkapitlet, i snabb takt
tre förslag till ny seminariebyggnad, men alla blev under -
kända.12

Det första förslaget, kallat »Proj. No 1«, finns bara bevarat
i skisser. (733, 734) Byggnaden var komponerad som en
villa där de olika volymerna behandlats och proportionerats
efter sina särarter. Huvudmotivet var det stora åttkantiga
entrétornet. Från tornrummet nådde man två mindre
klassrum och en trappa till övervåningens stora lärosal.
Tornets övervåning innehöll kapprum. Byggnaden tog
tydligt avstånd från bilden av en institution.

Ett andra projekt, »No 2«, var det förstas motsats. (735)
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733:  Lunds seminarium. Projekt 1. Planer 1862.

734:  Lunds seminarium. Projekt 1. Fasad 1862.



Dispo si tionen var symmetrisk med den stora lärosalen i
mitten flankerad av de mindre som nåddes från den korri -
dor som också var kapprum. Bara planskissen har bevarats,
men vi kan anta att den lilla sidoordnade trappan ledde till
övervåningens lärarlägenhet. Projekt nummer två är
mycket enkelt jämfört med det första. Troligen presen terade
Zettervall förslagen samtidigt som två tendentiöst formade
alternativ. 

Beställarna beslöt att gå vidare med »Projekt No 1«. På
skissens fasadritning ser vi de ändringar som Zettervall
sedan utförde på den slutliga, minutiöst laverade, ritningen.
(736, 737) Motivet för ändringarna tycks främst ha varit att
få föreståndarlägenheten större. Zettervall löste det genom
att addera en flygel i bottenvåningen, vilket som form -
konsekvens påverkat övervåningens gavelmur. Skissen och
ritningen visar Zettervalls skissmetod. Han tar hand om
programtillägg genom att addera nya teman. Av ritningen
framgår att Zettervall tänkt byggnaden i tegel med rik
mönsterläggning i gult och rött med sammanhållande band,
allt med en fingradig detaljering som skulle kräva en mycket
hög precision i utförandet.

Ritningarna behandlades inte officiellt utan finns bara i
Zettervalls eget arkiv.

Ett tredje förslag finns bevarat, men det saknar både
signatur och datering, trots att det finns i myndig hets -
arkiv.13 (738, 739) Det visar en byggnad sammansatt av en
tvåvånig volym med två envåniga flyglar. Ett femsidigt
trapptorn har lagts mot gaveln som tillsammans med denna
bygger upp sig till ett stort motiv med torn, krenelering,
port, kors, klocka, spira och stjärna. Två skolsalar fanns i
flyglarna och en trappa i fasad ledde upp till den tredje.
Dispositionen gav tresidig belysning åt klassrummen som
alla låg direkt under yttertak vilket gav enkla bärande
konstruktioner. Trots att ritningarna saknar underskrift kan
vi känna igen Zettervalls kompositionssätt och vilja att
dramatisera. Här har han koncentrerat, överlagrat och satt
in element i varandra. 

Ett fjärde projekt – det som kom att byggas – innehöll
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735:  Lunds seminarium. Projekt 2. Plan 1862.

736:  Lunds seminarium. Projekt 1 reviderat. Fasad 1862. 

737:  Lunds seminarium. Projekt 1 reviderat. Fasaddetalj 1862. 



samma ytor som det föregående men är i jämförelse med
detta charmlöst.14 I en rektangulär volym, under ett sam -
lande tak, fanns lärosalarna på var sida om ett genom gå -
ende trapphus – en av de fyra salarna är inredd till bostad.
Skolsalen på bottenvåningen har en pelare mitt i rummet
för att klara bärningen. Det är inte troligt att Zettervall
utfört detta kompakta förslag. 

Ärendets hantering var troligen denna: domkapitlet,
eller rektor Wåhlin, accepterade inte de första förslagen.
Zettervall har på den laverade ritningen som citat noterat:
»En fasad i denna stil torde vara olämplig för platsen.«15 Det
tredje förslaget – det osignerade – skickades till Stock holm
men accepterades inte av Överintendents ämbetet som
istället lät tillsätta en utredning som skulle ta fram normal -
rit ningar för alla de seminariebyggnader som skulle upp -
föras.

Det nya seminariet skulle uppföras i stadens norra utkant,
vid stora landsvägen mot Kristianstad.16 Tomten bildades
formellt 1863 genom en avsöndring från biskopsgården –
Helgonagården. Men tomten måste ha varit bestämd redan
tidigare eftersom Zettervalls alla tre förslag har inritade
markprofiler som överensstämmer med platsens. Förslagen
var alltså tänkta för just denna plats: på en öppen åker, väl
synlig som den första byggnaden en resande till Lund norr -
ifrån skulle möta. 

Kungl. Maj:t beviljade 21 000 riksdaler till byggnaden
enligt det alltså troligen inte av Zettervall ritade förslaget.
Stiftets båda län gav bidrag till anläggandet av en trädgård.
Byggnadsarbetena pågick hela 1863 och seminariet kunde
invigas den 1 februari 1864.

Rektorsbostad 1864

Redan samma år som seminariebyggnaden stod klar kom
en ny kungörelse: nu skulle ett seminarium innehålla fyra
klassrum samt lokaler för en övningsskola, bostad för före -
ståndaren och en samlingssal. Domkapitlet skriver genast
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739:  Lunds seminarium. Projekt 3. Plan utan år.

738:  Lunds seminarium. Projekt 3. Fasad utan år.



till Kungl. Maj:t som, efter vissa strykningar, beviljar medel
efter de ritningar som Zettervall gjort.17 (740, 741)

Zettervall löste rektorsbostaden i en ny friliggande
byggnad placerad fem meter norr om det gamla huset. Det
var ett påfallande lugnt och symmetriskt uppbyggt bo -
stadshus på en sexdelad plan med en tvåvånig mittdel.18

Huvudfasaden var mot gatan men entrén var från gaveln –
mot gårdsplanen och seminariet. Från trapphuset nådde
man husets övervåning och föreståndarens arbetsrum som
var en del av seminariets officiella lokaler. Det var vanligt
med denna vaga gräns mellan privat och offentligt. Inom
universitetet skedde fortfarande den mesta undervisningen
i professorshemmen.  Fasaderna av gult tegel är trots bygg -
nadens små mått kraftfullt formade.

I seminariebyggnaden inrättades en skolsal på lärar bo -
sta dens gamla plats och nya lärosalar inrättades på vinden.
Husets bjälklag förstärktes med två nya pelare i varje sal.

Aulatillbyggnad 1864

Bestämmelsernas stora nytillskott var kravet på ett audi -
torium. Enligt Zettervalls ritningar byggdes det direkt mot
det gamla seminariets östfasad. (742, 743) Det var format
som en amfiteater med sluttande golv och balkong med
plats för totalt fem hundra personer. Planen var en halv
tjugo hörning under en lanternin.19 Auditoriet var till typen
lik de som kom att bli standard i läroverken trettio år
senare. Detta måste ha varit ett av de tidigast byggda och
ett i Lund enastående rum.20

Det var inte problemfritt att ansluta detta rum till det
befintliga husets kommunikationssystem. Entrén till
talarstolen gick att anordna under den gamla trappan, men
åhörarnas enda entré gick genom skolsalarna, vilket
omöjliggjorde parallellanvändning. 

Yttertaket var mycket tunt och stagades av stjälkformade
knän. Konstruktionen har en tältlik lätthet där taksparrarna
bars av slanka pelare som statiskt samverkade med den
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741:  Lunds seminarium. Rektorsbostaden. Plan 1864. 

740:  Lunds seminarium. Rektorsbostaden. Fasad 1864. 



murade fasaden. Sparrarna spjärnade mot en bjälkkrans
under lanterninen. Byggnadsarbetena, för vilka Zettervall
också var ansvarig arbetsledare, pågick till 1866, men i brist
på pengar till inredningen kunde inte salen och dess avan -
cerade uppvärmningssystem invigas förrän i oktober 1867. 

Fotografiet från 1870-talet visar rektorsbostaden och
skolbyggnaden med sin påbyggda aula i det öppna land -
skapet. (744) Av den intressanta samlingssalen finns det få
bilder och ingen beskrivning. (745) Muren mot skolbygg -
naden hade kvar sin utomhuskaraktär med fönster och ett
målat kvadermönster. Träinredningen var målad med
dekor som förtydligade dess uppbyggnad. Ett stort medljus
från de många fönstren mötte släpljuset som silade ner från
lanterninen. 

Ett sista stort projekt

Seminariets lokalbehov ökade ständigt: kring 1875 hade
elevantalet fördubblats och nya specialsalar tillkommit.
Zettervall ritade detta år en uthustillbyggnad, troligen den
som så småningom uppfördes för att rymma bland annat
slöjdsal och materialrum.21 Mot slutet av 1870-talet var
seminariet inte bara för litet utan också i dåligt skick.
Scholander, som hade blivit uppjagad av de rapporter han
fått om att taket höll på att störta in, bad Zettervall om ett
privat utlåtande.22 Zettervall gör i samband med den utred -
ningen 1878 ett förslag till en nybyggnad för semi nariet.
Förslaget har tyvärr inte kunnat återfinnas, men det bör ha
varit ett stort projekt för i sin kassabok noterar Zettervall
att han utfört fem blad och fått 554 riksdaler i arvode.23

Lasarettet i Lund 

Nybyggnaden för Kirurgiska lasarettet i Lund är Zettervalls
första stora offentliga uppdrag.24 Det var det största hus
som byggts i Lund efter domkyrkan och utan konkurrens
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742:  Lunds seminarium. Aulan. Sektion 1864.

743:  Lunds seminarium. Aulan. Plan och detaljer 1864. 



det tekniskt mest avancerade. I ett slag introdu cerades en
byggnad helt i paritet med kontinentens moderna institu -
tionsbyggnader med utvecklade system för uppvärmning
och ventilation, med gasbelysning, vatten ledning och hiss:
allt med en egenartad stark form.

Uppdraget

Lunds lasarett hade en gång öppnats av universitetet som
behövde en undervisningsklinik, men etableringen hade
samordnats med Malmöhus länslasarett, som alltså kom att
förläggas till Lund. Lokalbehovet växte efter hand och
särskilt stort blev behovet av en ny kirurgavdelning. I oktober
1863 tillsatte sjukhusdirektionen en byggnadskommitté för
att ge förslag till en utvidgning.25 Ordförande var C. A. Trolle
på Klågerup som också var ordförande i sjukhusdirektionen
och ledande i många av länets ange lägenheter, som hus håll -
ningssällskapet och Alnarps lantbruksskola. Bygg nads -
kommittén bestod dessu tom av bland andra profes sorerna
C. J. Ask och Nils Johan Berlin.26 Ett av byggnads kom -
mitténs första beslut var att ge Helgo Zettervall i upp drag att
lämna förslag till ett nytt sjukhus, trots att det redan fanns
äldre ritningar till hur sjukhuset skulle utvidgas.

Den gällande dispositionsplanen var egentligen en fort -
sättning på Hårlemans plan för universitetsområdet från
1748. Med små variationer hade den väglett planeringen av
akademins domäner norr om domkyrkan. Av kartan fram -
går Hårlemans nord-sydliga axel där Akademihuset, Bota -
niska trädgården, Orangeriet och Stallmästargården ligger
på rad i öst–västlig riktning.27 (721) Stallmästargården hade
byggts om till sjuk hus 1791; det nya lasarettet som byggdes
1847 hade fogats som en flygel väster om denna. Planen
angav att den fort satta utbyggnaden skulle ske som en
liknande flygel mot öster.

Byggnadskommittén fann snart att den gamla planen
inte levde upp till de krav man nu ställde. Sjuksalarna var
exempelvis förlagda på ömse sidor om en mittkorridor i de
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breda husen. Under de gångna decennierna hade sjukhus
efter nya principer utvecklats i Europa och Sverige.
Sjukhus byggnaden hade gjorts till föremål för läkares och
arkitekters omsorgsfulla studier. 

Förslaget

Redan i november 1863 var Zettervalls förslag klart: ett
modernt sjukhuspalats, placerat i en ny nord-sydlig riktning
och med huvudfasaden mot öster och Sandgatan. Zettervalls
förslag var uppritat i åtta stora laverade blad i skala 1:100,
fasadritningarna var ritade i 1:50 – de var över två meter
långa.28 (746, 747, 748, 749, 751, 752, 753) Det var en
överdådig presentation som Lund inte sett maken till. Av
situa tions planen framgår att Zettervall ville förankra den nya
byggnaden i stadsmönstret med en fristående portbyggnad
som tillsammans med lasarettets mittdel skulle bilda en
förplats. (750)

Sjukhusets disposition var enkel och rationell. Från
dags ljusbelysta sidokorridorer nådde man de stora sjuk -
salarna som parvis var kopplade kring rum för sköt -
erskorna. Sjuksalen hade ett stort fönsterparti mot fasad
och en delvis glasad vägg mot korridor. I flyglarna var de
enskilda rummen. Byggnaden var delad i manssida och
kvinnosida. Mittdelen innehöll de gemensamma lokalerna:
mottagningsrum, bön sal och operationssal. De senare hade
samma rumsform och långsidorna mot fasad. Bönsalen var
det mest bearbetade rummet med höga träpaneler och ett
bemålat rosettfönster. Operationssalen högst upp hade
fönster över operationsbordet och platser för studenterna i
branta gradänger i halvdager. Det inre rörelsemönstret, med
de åttkantiga hallarna i korridormitt som centralpunkter,
var både dynamiskt och tydligt. Mot denna symmetri
flätade sig den sidolagda trappan mellan centralrum och
korridor. De uppbrutna väggarna lät ljuset sippra ner. På
andra sidan hallen låg den stora hissen som därmed gav
balans till trappan. Den övre centralhallen användes till
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sessionssal och hade, jämte operationssalen, byggnadens
lugnaste läge. Alla rum hade en pregnant egen karaktär: även
korridorerna, som med sina valv fått en rytmisk indelning.

Zettervalls ritningar åtföljdes av en kostnadsberäkning
och en beskrivning som vi ska citera i sin helhet. Zettervall
redogjorde uteslutande för tekniska fakta. Inte med ett ord
berör han de arkitektoniska kvaliteter som vi kan utläsa ur
ritningarna. Det är en stor kontrast mellan den sakliga
texten och de överdådigt och anspråksfullt utförda ritning -
arna. 

»Denna byggnad, vilken är avsedd att uppföras i den
så kallade Para dis lyckan och medelst en täckt gång
sättas i förbindelse med de gamla lasaretts bygg -
naderna, är beräk nad att, enligt bifogade rit ningar,
utföras av bränt murtegel på grundmurad fot av
fogstruken så kallad hallasten under tak av engelsk
skiffer. Byggnaden, som är två våningar hög med
trenne våningar högt mittelparti och har fyra mindre
utbyggnader, vardera delade i trenne lägre våningar,
är 228 fot lång och 45 fot bred förutan ovannämnde
utsprång.29 Den innehåller trenne rum för mottag -
ning, besiktning och omklädning för ankommande
sjuke, tvenne rum med arkiv och kassavalv för kontor,
åtta större sjuksalar, vardera beräknade för tio sängar,
femton enskilda sjukrum samt ett reservrum, fyra
rum för sjuksköterskor, två badrum, två rum för
underläkare, två rum och kök för förestånderska, ett
rum för apotek, en större bönsal, en större opera -
tionssal med amfi teater för kandidater, ett sessions -
rum med kapp rum, ett rum för samlingar, tvenne
rum för betjäning, förutom alla erforderliga förråds -
rum, garderober, latriner etcetera. De stora sjuk -
salarna äro 32 fot långa, 23 fot breda och 14 fot höga,
elva av de enskilda rummen äro likaledes 14 fot höga,
men de övriga fyra enbart 10 fot. Samtliga salar och
rum uppvärmas medelst eldning med stenkol i järn -
kaminer, lämpade efter de olika rummen. Fönstrens
storlek och läge i sjuksalarna äro så avpassade att
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salarne får tillräcklig belysning, utan att de sjuka må
besväras av för mycken dager. För åstadkommande
av god ventilering äro rör anlagda i murarna, ett för
var säng. Dessa rör uppfångas i täta trummor på
vinden, vilka förenade i en gemensam huvudtrumma,
utmynnar i ett litet lufttorn högst uppe på avant
corpsen, där en dragkammare är avsedd att befordra
den skämda luftens utsugning från såväl latriner som
sjukrum; skulle denna ventilering i längden icke
befinnas fullt ändamålsenlig, är det så anordnat, att
en liten ång maskin kan uti ett i källaren därför avsett
rum sätta en på vinden vid lufttornet placerad
ventilator i rörelse, vari genom sålunda den skämda
luften kan genom samma apparat på  mekanisk väg
utsugas och utsläppas genom det nyssnämnda lilla
tornet. Latrinerna äro samtliga beräknade att vara s.k.
Marinos luftklosetter, dock så inrättade att urinen i
rör genast avledes till huvudröret för tomtens
dränering.«30

Byggnaden innehöll egentligen ingen komplicerad byggnads -
teknik, utan var konventionellt konstruerad med bärande
tegel stomme, träbjälklag och några slagna valv. De stora
märk vär dig heterna gällde installationssystemet: luft och
värme, varmvatten och avlopp. Systemen för uppvärmning
och luftväxling samverkade. Järnugnarna, som stod mitt i
sjuksalarna, var också ventilatorer som sög in tilluft genom
golvkanalerna från fasad. Två skorstenar i fasaden, på var sida
om mittfönstren, bands samman i den stora skorsten som var
byggnadens huvudpunkt. Tornarrangemanget hade alltså
även tekniska motiv. Det avsnitt i Zettervalls beskrivning som
avser ventilationen har han många gånger ändrat i texten.
Den detaljerade beskrivningen vittnar om att de system han
föreslog var nya och okända.

Mäktig som en kyrkportal staplade sig mittdelens bygg -
nads element mot en fond av upprepade fönster. Mittpartiet
flank erades av partier med tätare vånings indelning och

mindre fönster, flyglarna flankerades också av partier med
för krympta fönster: tillsammans tänjde de ut skal  skill na -
derna. Av fasadritningarna framgår inte att byggnaden skulle
ha synligt tegel i fasad, ritningarna antyder snarast puts.

Zettervall skulle ha kunnat tillämpa sin dynamiska
kompositionsprincip inom många olika formsystem.
Zettervalls val av en »tidigmedeltida« eller »tidigengelsk«
formvärld skedde av allt att döma intuitivt och diskuterades
aldrig explicit. 

Zettervall fjärmade medvetet byggnaden från vardags -
husen. Proportioneringens överdrifter och kontras ter bör
ha varit ännu mer slående för en samtid där fort farande
empirens lugna upprepade motiv var konvention – det var
ju exempelvis bara femton år sedan det förra sjukhuset hade
byggts. Kring detta stora brott i byggnads tänkandet har vi
dock inga samtida kommentarer.

Inget tyder heller på att valet av plantyp varit föremål 
för diskussion i Lund. Arkitekten Albert Törnqvist hade
nyligen ritat lasaretten i Kristianstad och Uppsala.31

Zettervall använde samma disposition med sidokorridor
och sjuksalar parvis förenade av sjuksköterske rum.32 De
nya svenska sjukhusen var förstås självklara utgångspunkter
för Zettervalls arbete. Men kanske ändå mer Kommune -
hospitalet i Köpenhamn, som invigdes just 1863. (102) 
Där möter vi åter samma plantyp. Som föregångare till
Kommune hospitalet brukar Berliner Diakonissen kran -
kenhaus Bethanien från 1845 nämnas.33 I Tyskland låg
kopp lingen till klostren och den medeltida traditionen i
öppen dag, sjukhusen var dessutom ofta organiserade vid
diako nier.

Plantypen var alltså beprövad – men ovanligt nyanserat
han terad i Lund. Zettervall balanserar rummens egenvärde
mot rumsföljdernas dynamik. Rummens stillhet får före -
träde över den skivformade rörelsen in och ut ur central -
hallen. Dispositionen har sådana rumsliga kvaliteter att
man möjligen kan svälja de, uppenbart opraktiska, skilda
bjälklagsnivåerna. 
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klöverformiga och skottgluggar liknande öppningarna på
fasadernas ändpunkter kommer att giva en för svag dager åt
de enskilda rummens korridorer« skriver man; vidare
menade man, att korridorerna var för smala för bekväm
transport av sängar och föreslog en minskning av rums -
djupet.37 Dessa ändringar genomfördes, men i övrigt god -
kändes förslaget till utförande. Till byggherrens kon trollant
antogs Carl August Kihlberg som var Zettervalls elev och
biträde sedan hösten 1864.38

Bygget

Grundläggningsarbetet påbörjades under hösten 1865,
pågick fram till vintern och var klart i maj 1866, då mur -
ningen kunde sätta igång.39 Protokollen visar att Zettervall
ville öka murarnas tjocklek med en halv sten för att göra
byggnaden stark nog att i framtiden kunna bära en tredje
våning – det är dock osäkert om hans förslag antogs. Under
våren stod murningsarbetena stilla i sex veckor eftersom
Lomma tegelbruk inte kunde få fram tillräckligt med tegel.
Men sedan gick det fort: första våningen var murad och
bjälklaget däröver lagt den 14 augusti, andra våningen och
dess bjälklag var uppe den 1 oktober. Takstolarna var resta
den 17 oktober och den 8 november 1866 var ytter taket av
engelskt skiffer lagt. Trots avbrott var alltså hela byggnaden
uppmurad och under tak under en säsong. Under vintern
lades trossbotten fyllningarna. Under 1867 putsades in vän -
diga väggar och golven började läggas. 

Trapporna lades med hyvlad och räfflad kalksten från
Kinnekulle. Korridorgolven lades med fyrkantiga och
åttkantiga tegelplattor från Höganäs: »No 1 vit och No 2
röd«. Övriga rum hade brädgolv. Korri dor väggarna måla -
des med limfärg, sjukrummen med tre gånger oljefärg.
Gasbelysning, hiss, luftklosetter och kakelugnar instal -
lerades. Järnkaminerna i de åtta sjuksalarna, gjutna av
Mogensens i Köpen hamn, monterades med sina installa -
tioner där pelarna i salarnas mitt också tjänstgjorde som

Mottagandet

Lasarettsdirektionen biföll enhälligt förslaget och ansökte
genast hos Akademiska  konsistoriet om att få bygga på
akademiens mark. Visserligen hade länet, enligt den gamla
planen, kunnat bygga på egen mark, men – som man skrev
– i gamla Botaniska trädgården i Paradis lyckan fanns
möjlighet till »sjuksalar bara på ena sidan med en ljus och
luftig gång på den andra«, »bättre luftväxling, tjänligare
placering av sjuksängarna, ökad bekvämlighet för patien -
terna«, och dessutom hade »Rikets ständer redan givit
pengar till en ny Botanisk trädgård«.34 Direktionen hän -
visade till det gemensamma intresset för en god under -
visningsklinik. Samstämmigheten var stor i sak men långa
förhandlingar satte ändå igång om hur akademien skulle få
nyttja sjukhuset för sina behov.

Ritningarna visades på 1864 års landsting. Zettervalls
kostnadsberäkning var uppdelad i tre separata delar:
nybyggnaden 105 000 riksdaler, ombyggnad av gamla lasa -
rettet med förbindelsegång 20 000 riksdaler och grind -
stugor vid Sandgatan 5 000 riksdaler. Zettervall hade ut -
arbetat kostnadsförslagen tillsammans med murar mästare
P. C. Sörensen och timmermästare Escher. Total summan
130 000 riksdaler ströks till 120 000, som redan det var mer
än de 105 000 som var avsatta. Ordfö randen ansåg det »föga
troligt att nybyggnaden därför kommer att kunna uppföras
helt i överensstämmelse med ritningarna«.35 Direktionen
önskade vidare att kostnaderna synades av ytterligare fack -
män, samt gav byggnads kommittén fria händer att företa
de nedskärningar som behövdes. Portvaktsstugorna uteslöts
omedelbart, men i övrigt förekom inga större prutningar. 

Byggmästare C. F. Schutt i Malmö vann anbuds täv -
lingen med ett bud på 94 000 riksdaler. När Paradis lyckan
formellt överlåtits till lasarettet sändes ritningarna till
Sundhets kollegium i Stockholm, där N. J. Berlin, som nu
var dess ordförande, godkände.36 Enligt en ny förordning
skulle nu dessutom också Överintendents ämbetet yttra sig.
Ämbetet tillstyrkte men hade anmärkningar: »De små
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eldrör. Kaminerna försågs med tilluft från vardera två
luftkanaler av järnplåt som lagts in i trossbottnarna.

Inredningsarbetet genomfördes under vintern och
början av 1868. Snickarmästare Håkansson i Lund tillver -
kade soffor efter förebilder från C. A. Trolles herrgård
Klågerup. Snickaren August Petersson i Malmö tillverkade
trämöbler efter att först fått modellmöbler godkända av
byggnads kommittén. Sjuksängarna av järn gjordes av sme -
den Sjöberg, men han fick dock inte sin leverans godkänd
eftersom de inte överensstämde med den godkända
modellen. Vissa material och underentreprenader anskaf -
fades direkt av lasarettet, så togs exempelvis allt madrasstagel
direkt från lasarettets hästar.

Den 26 juni 1868 – efter tre års bygge och till en kostnad
av 150 000 riksdaler – kunde det nya lasarettet besiktigas.40

Stadsarkitekten i Malmö William Klein och byggmästarna
Sörensen och Österberg var synemän. Efter några mindre
anmärkningar godkände och berömde de arbetet. Den
största kritiken gällde teglets kvalitet som de inte ansåg vara
i nivå med byggnadens höga syfte. Den 1 juli 1868 tog sjuk -
huset emot sin första patient. 

Olyckan

Under byggets första år, i augusti 1866, inträffade en för
Zettervall avgörande händelse som han ofta återkommer
till i sina minnesanteckningar. Vid en inspektion av trapp -
bygget faller han från en ställning och hamnar med huvudet
före ner i en stenhög. Med krossår i huvudet och en
kontusion på ryggraden hade läkarna föga hopp. Men efter
att i sex veckor ha varit helt förlamad repar han sig. Efter
ett halvårs konvalescens återvände krafterna, men delvis
förlamad i vänster sida förblev han. Vänster hand, fotled
och höft var skadade – han skulle resten av livet halta och
släpa det vänstra benet efter sig och aldrig mer kunna dansa.
»Vänstra handen var visserligen lam men den lät mekaniskt
uppöva sig att hålla linjalen och den högra var oskadad och

ännu alltjämt andvändbar för  ritstift och penna, annars
hade det väl varit slut med min arkitektoniska förmåga…«41

Byggfusk

Hösten efter det att sjukhuset hade tagits i bruk upptäcktes
läckor när murstockarna proveldades. Vid tätningen av
dessa fann man att en stor del av bjälkarna var svamp -
angripna. Vindsbjälklaget och sjuksalarnas golv bröts upp
och stockarna lades på tork. Arbetena utfördes av bygg -
mästare Schutt som skickade räkningen för detta arbete,
7 000 riksdaler, och för övriga extraarbeten. Lasa retts -
direktionen vägrade betala och stämde entreprenören,
kontrollanten och arkitekten med skadeståndsanspråk.
Ingen advokat ville dock ta sig an ärendet med mindre än
att Zettervall, som inte kunnat vara på platsen, lämnades
utan för och så skedde. Lasarettet förlorade målet och
tvinga des betala även rättegångskostnaden.42

Redan under byggtiden hade det funnits en misstro mot
byggmästaren. Byggprotokollen pekar på oklara ansvars -
förhållanden och direkta anklagelser mot byggmästaren för
att han bland annat skulle ha kört bort »en massa brädor«
för eget bruk. Efter att ha läst målet får man intrycket av att
kontraktet var för vagt formulerat, att Schutt givit ett för
lågt anbud och var kompromissovillig, att Zettervall varit
oklar vid sina efterbeställningar och att kontrollanten
Kihlberg inte varit tillräckligt uppmärksam. I domen gavs
Kihlberg ett stort ansvar för det inträffade. När domen föll
hade han hunnit återvända till sina studier vid Konst -
akademien i Stockholm, men bestämde sig för att lämna
landet och fara till Argentina.

Den färdiga byggnaden

Portvaktsstugorna och den stora portiken mot Sandgatan
uppfördes alltså inte.43 Istället kom huset att stå som en
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solitär mitt i den sedan länge uppvuxna och etablerade
parken. (754) Att parkmiljön ansågs vara en viktig del av
pro grammet framgick redan av dispositionen. Ytterligare ett
tecken var att Zettervall lät göra en planteringsritning i stor
skala som redovisade befintlig växtlighet och förslag till
komplettering.44 Detta är värt att uppmärksamma eftersom
en vanlig hållning vid denna tid var att särskilja och frilägga
de offentliga byggnaderna från sin omgivning. Lasaretts -
byggnaden visar istället en medveten samkompo sition med
trädgård och park.

Byggnadens inre är tydligt avläsbart i det yttre. Några
undantag finns: de smala sköterskerummen mellan sjuk -
salarna har, för att ge fasaderna lugn och generalitet, givits
samma fönsterform som sjuksalarna. Men mittpartiet
speglar direkt sitt innehåll: entrén med mottagnings -
rummen, bönsalen med sitt rosettfönster, operationssalens
stora  ljusintag över trädkronorna och det stora venti -
lationstornet. (755) Zettervall har sökt maximalt uttryck
inom de ramar som helheten gav. Bjälklagsmarkeringar
omskriver hela byggnaden och detaljmotiven tillhör alla
samma formvärld. Mot denna enhetssträvan spelar det
särskiljande. Mittdelen är en enhet men samtidigt sam man -
satt av mindre  volymer: en hög rektangulär skiva mellan två
utvikta flyglar. Mittornet har behandlats som ett adderat och
formmässigt fristående element. Tornet är i sig sam mansatt
av  friskurna delar som både ligger framför varandra och är
sammanvuxna. (756, 757, 758) I vissa vinklar har bygg -
naden karaktär av natur formation där den skymtar fram
mellan träden. Byggnadens fönstersättning är i dag
förändrad men murverket är mestadels intakt.45 På en
ritning har Zettervall visat hur han tänkt sig en framtida
utvidgning – längs dåvarande Vallgatan i norr. Men så kom
inte sjukhustomten att utvecklas.46 Inte heller har möjlig -
heten att bygga på en tredje våning, som Zettervall försökt
bädda för, utnyttjats.

För upplevelsen av det inre är vi hänvisade till ritningarna
och ett enda bevarat äldre fotografi, taget från en låg punkt
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i korridoren. (759) Målade skift på väggarna binder samman
den täta vertikala pilasterindelningen. Grund kulörerna är
varmt rödgrå och en svalare bränd umbra.47 I valvbågarna
fortsätter mönstren som imiterade slagna valv. Zettervalls
inställning till imitationsmåleri har vi behandlat tidigare.
Han såg detta som markering av en vilja. Den kraftfulla
golvsockeln talar också stenspråk. Bilden visar dessutom de
släta ljusa takvalven omgivna av en bård samt fönstren in
till sjuksalarna. 

I Lund hade Nyström ritat klassicistiska byggnader med
tegelfasader och Brunius hade i trettio år verkat för ett
medeltidsinspirerat tegelbyggande. När Zettervall fick rita
sin första stora nybyggnad ser vi inget av Nyströms
ciselerade men i grunden klassicistiska rätblock, vi ser inget
av de hantverksspår Brunius eftersträvade, vi ser inget av
den danska lisenstilen. Kirurgiska lasarettets yttre dekor -
former är visserligen sprungna ur tegelmaterialets möjlig -
heter, men grundkompositionen är akademi projektets och
kunde som medel ha brukat vilken stil och material som
helst. Men i det inre är symmetrien ersatt med ett mer
dynamiskt rörelsemönster och en välregisserad ljusföring.
Det yttre är dramatiskt komponerat med intill bristnings -
gränsen förtätade motiv med ett markerat kyrkligt anslag.

Kirurgiska lasarettet var då det invigdes Lunds moder -
naste och tekniskt mest avancerade byggnad. Den presen -
terades också som ett föredöme, först i Ny illustrerad tidning
1868 som en allmänt uppseendeväckande byggnad och
senare för fackmännen i Tidskrift för byggnadskonst och
ingeniörvetenskap 1870 med beskrivning och fullständiga
ritningar. För Zettervall var lasarettsbyggnaden i Lund ett
genombrott som arkitekt för krävande uppgifter och
byggnaden kom att fungera som pådrivare av den tekniska
utvecklingen.
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Rådhus i Lund

Året efter det att Zettervall presenterat lasarettetförslaget
fick han 1864 i uppdrag att rita ett nytt rådhus vid Stortorget
i Lund. Förslaget finns bevarat i två skissblad. År 1871
gjorde han nya skisser för en större tomt i åtta blad, men
inget av förslagen blev byggt.48

Kommunalreformen 1862 ställde nya krav på städernas
administrationer. Administration, rättsväsende och det
sociala livet blev allt mer sammanflätade. Rådhusen och
stadshusen kom att få många delar gemensamma och det
fanns en strävan att samförlägga dem. Lunds gamla stadshus
hade byggts 1837 på initiativ av stadens borgare som länge
hade saknat samlingslokaler. Det innehöll den stora
Knutssalen samt ett gästgiveri. Stadshuset var en tvåvånig
klassicistisk byggnad vid torgets västra sida byggt efter Axel
Nyströms ritningar. (88) Lunds rådhus byggdes några år
senare, 1841, vid torgets norra sida. (92) Det hade ritats av
Brunius, ett genombrott för hans medeltidsinfluerade
byggande, men det blev snart för trångt.49

Första förslaget 1864

Tanken 1864 var att bygga ett nytt rådhus som en tillbyggnad
till stadshuset, vid torgets enda innerhörn. Detta var innan
det fanns några planer på att förbinda Stortorget med
Mårtenstorget. Vi vet inte vem som tog initiativ till projektet,
men kanske var det stadsfullmäktiges ordförande, den
byggnadsintresserade botanikprofessorn J. G. Agardh eller
stadens borgmästare Lars Billström som satt med i Dom -
kyrkorådet.

Utöver Zettervalls ritningar finns ovanligt nog bestäl -
larens detaljerade lokalprogram bevarat. Vi citerar det i 
sin helhet: »Källarvåningen borde innehålla: poliskontor, 
2 rum; auktionskammare, 2 rum; förstuga med trappupp -
gång; vågbod, 2 rum. Första våningen: rådhussal genom
hela husets bredd 3 fönster; förmak med förstuga; cancelli;
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archivrum; borgmästarens rum; kronuppbördskontor med
kassavalv. Andra våningen: fullmäktiges och drätselkam -
marens sessionsrum; förmak och förstuga; kamrerare -
kontor med kassavalv; archivrum; ett särskilt sessionsrum;
ett mindre rum. I någon av våningarne 2 rum och kök till
en vaktmästare. Då efter all sannolikhet ej alla de lägen -
 heter, som enligt förslaget borde finnas i källarvåningen, få
plats der, föreslås att poliskontoret inrymdes i gamla
Stadshusets södra källarvåning.«50

I förslaget kan vi se att Zettervall följde programmet
exakt, och fick plats med allt, även poliskontoret, på den
trånga tomten. (760, 761) Tomten var maximalt utnyttjad
i tre plan med en glastäckt ljusgård över trappan i mitten.
Planen var skickligt och kompakt löst och har givit många,
men små, rum av hög kvalitet. 

Byggnadskroppen präglades av det trånga läget, den hade
stadshusets bredd, vånings höjder och takresning. Fasaden
mot torget var en krenelerad skärm, med ett accentuerat
mittparti för entré, balkong, urtavla och klocktorn. Utform -
ningen var både lekfull och sträng – vi ser befästningsmotiv
men behandlade som miniatyrer. Fasaden hade ett närmast
moriskt anslag, med en antydan till hästskovalv och dekorativ
flätning av spetsbågarna. Detaljeringen var tätast vid den
översta våningen och allra mest vid taklisten.

Fasadritningen visade också små tillägg till det gamla
stadshuset: en markering av entrén, ett takfotsräcke mellan
plintar och en putsad fasad. Stadshuset hade vid denna tid
en slät tegelfasad.51 Zettervall behandlade stadshuset med
en förhöjning av element som byggnaden redan ägde. Om
det nya rådhusets fasadmaterial vet vi inget, men vi kan
tänka oss puts med inslag av tegeldetaljer, för att binda till
stadshuset. Vi ser de två byggnaderna framträda som likar
förenade med en självständig länk. Det pressade läget – där
rådhusets högra sida skulle ansluta till ett innerhörn –
framgår inte tydligt av ritningarna. Vi vet inte om planen
förutsatte någon särskild behandling av grannhusets
torgfasad.

Låt oss studera byggnadens inre. Från den stora öppna
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portiken leds vi med några trappsteg in i trapphuset. Fyra
pelare bär detta kryssvälvda nästan kvadratiska rum.
Härifrån kan vi gå rakt ner i auktionskammaren som får sitt
ljus från ljusgården och har direktkontakt med gården. Med
direkt entré från torget ligger vågbod och polis vaktkontor.
Vaktmästarbostaden har entré från gården. Från portikens
inre kan vi se tillbaka ut på torget från en upphöjd position.
Vi kan nå direkt in i rådstugesalen men också passera
förmaket vars entré ligger i husets mittaxel. Förmaket är
belyst med fönster från ljusgården. Från förmaket når vi
borgmästarens rum, kansliet och rådstuge salen, som
spänner genom hela huskroppen med tre fönster på var
kortsida. Salens långsida upptas av fönster mot portiken
som inte kan ge mycket ljus, kanske skulle här vara
glasmålningar. Från trapphuset kan vi också fortsätta upp i
en rak trappa till översta våningen. Denna trappa ligger som
ett galleri kring den glastäckta gården. Rörelsen avbryts av
en tvär vinkeländring mellan kamrerarkontoret och
stadsfullmäktiges förmak. Från detta förmak når vi ett
konferensrum som givits planens bästa plats, mitt över
huvudentrén med höga fönster och balkong. Från detta
rum når vi både det stora och mindre sessionsrummet. Hela
denna översta våning har många  genom gående blicklinjer.
Stora sessionsrummet, för stadsfullmäktiges och drätsel -
kammarens möten, ligger ovanpå rådstugesalen men har
ett ljusare och friare läge. Det har  direkt förbindelse med
Knutssalen i stadshusets översta våning. Över inkörsporten
finns också rum för ordförande och sekreterare. 

Med en stor volym på en liten tomt och med liten tillgänglig
fasadyta hade Zettervall pusslat med programmet och fått
alla rum nödvändigt belysta och nåbara. Den stränga eko -
nomi seringen av ytor ger en disposition som mer liknar
bostadens än den offentliga byggnadens. Fasaden mot
torget var mycket tätt fönstersatt – den var närmast ett flät -
verk av murpelare mellan stora glasytor. Upplyst i vinter -
kvällen skulle denna fasad ha varit anslående. 
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Nytt projekt för rådhus i Lund 1871

Sju år senare, 1871 – efter att Zettervall genomfört både
råd hus ombyggnaden i Malmö och ett tävlingsförslag för
nytt rådhus i Wien – gjorde han ett nytt förslag för rådhus
i Lund. Lokalprogrammet hade då vuxit väsentligt och
tomtförutsättningarna var ändrade. Det nya projektet var,
som det förra, inpassat i den befintliga kvartersstrukturen
och skulle också sammanbyggas med det gamla stadshuset
– men nu fanns en idé om att dela det stora kvarteret genom
en öst-västlig förbindelse mellan Kyrkogatan och Mårtens -
torget. Den byggbara tomten skulle få en lång fri fasad mot
den planerade nya gatan.52 Den nya tomten var mer än
dubbelt så stor som den föregående.

Zettervalls förslag finns redovisat i nio små blad, varav
åtta finns bevarade. (762, 763) Fasaden mot Stortorget hade
samma breddmått som det första förslaget – men formerna
var kraftigt uppskruvade. Det höga tornet stod i proportion
till hela den djupa byggnaden. Tunna torn växte ur
byggnadskroppens hörn, ett tema som fortsatte upp i det
stora tornet som med genombrutna former reste sig till
byggnadens dubbla höjd.  Huskonturen var överallt brosk -
artat uppbruten med kreneleringar, krabbor och nock -
räcken. Rådhusfasaden mot torget var framskjuten en
fönsteraxel i förhållande till stadshuset så att hörntornet
stod fritt. Eftersom det dessutom anslöt till stadshuset i sned
vinkel blev nybyggets självständighet ytterligare betonad.

Fasaden mot den planerade nya gatan var symmetriskt
uppbyggd kring ett portvalv. Alla fasader var troligen tänkta
att utföras i tegel, vilket de markerade ankarslutarna talar
för. Ritningen som visar fasaden mot torget antyder att
Zettervall tänkt sig bebyg gelsen vid den nya gatans motsatta
sida som en rad stadspalats med varierad höjd och form.
Vid, eller kanske till och med på, Mårtenstorget ser vi också
silhuetten av en ny kyrka. Läget för den nya blivande
Allhelgona kyrkan var 1871 ännu inte bestämt. 

Vi ska nu försöka skaffa oss ett grepp över den kompakta
och sammansatta byggnadens inre organisation. (764, 765)
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Planen var uppbyggd av två korsande axlar som möttes i ett
glastäckt rum i byggnadens mitt. En körbar genomfart
förband gård och gata. Från torget skulle besökaren ledas
genom en vestibul upp till första våningen där korta trappor
vid sidorna ledde upp till en galleriomgång kring gården.
Här anslöt byggnadens mest publika delar: post, telegraf,
uppbördskontor, drätselkamrer och exekutions förvaltning.
Resten av planet upptogs av rådhusrättens lokaler. I gårdens
fond var ett halvcirkel format entrérum från vilket man
nådde dess olika kanslier och tjänsterum, samt borg -
mästarens rum på hörnet. I centrum låg rådhusrättens stora
sessionssal. Rådhusrätten hade också lokaler i botten vå -
ningen dit smittrappor förde: till poliskontoret, vakt mästar -
bostaden och ytterligare arkiv. I övrigt hade botten våning -
ens verksamheter direkt kontakt med gata eller gård: det
gällde fångvaktarbostaden och cellerna i häktet, auktions -
lokalen, vågboden, handels lokalen på hörnet samt både
poliskontor och rådhusets vaktmästar bostad. 

Den övre våningen upptogs av de mer slutna och
solenna lokalerna för stadens styrelser. Övervåningen
nåddes med en bred tappa som i två lopp från vestibulen
anslöt direkt till den stora sessionssalen för stads full -
mäktige, drätselkammare och magistrat. Sessionssalen hade
ett av planens bästa lägen på hörn med en rad fönster mot
den nya gatan. Passagen dit skedde tvärs över ett förmak
öppet mot torget genom tornet och mot gården. Från det
andra hörnrummet mot torget, kallat kommit té rum, fanns
en direkt förbindelse till Knutssalen i stadshuset. Gården
hade på sin ena sida en balkong som ledde till hantverks -
föreningens lokaler. Frimurarnas samlingslokal nåddes från
ett eget trapphus. Slutligen låg en svit sällskapsrum och
klubblokaler mot gården, dessa hade både egen entré och
direktkontakt med Knutssalen. För att klara det största av
dessa sällskapsrum har stadshusets hörn rivits och lasterna
växlats av mot en kraftig pelare. Dess fasad var ett utkragat
burspråk mot gården.

Förslaget visar att lokalprogrammet var väl stort för
tomten och att sambands kraven var mycket krävande.
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Lokalgrupperna var inflätade i varandra med liten hänsyn
till den övergripande strukturella ordningen. Zettervall
hade varit mycket hörsam mot programmets krav – han har
velat visa att uppgiften var möjlig att lösa. Ser vi närmare
på varje lokalgrupp, sättet att nå dem och hur de rumsligt
samverkar finner vi att  rumssviterna var uppbyggda enligt
var sin ordning, med både axiala och dynamiska sym -
metrier. Vi kan urskilja åtminstone fyra sådana huvud -
sakliga sviter: från vesti bulen, upp och ner, till gården och
passagens axel; från vestibulen, det stora utsträckta tvärande
trapprummet, vändningen, över det tvärande förmaket och
till sessions salen; gårdens gallerirum från vilket de flesta
allmänna verksamheter vetter; samt rådhusrättens exedra -
formade förrum in i dess sessionssal med dess stödjande
rum på ömse sidor.

Det är i rumsbildningarna och inte i byggnadens materia
som vi finner den komponerande principen för Zettervalls
två rådhusförslag – allra tydligast i det senare  förslaget. I
det yttre håller Zettervall strängt på en sammanfattande
strukturell ordning, men bara undantagsvis ser vi en förbin -
delse mellan rum och volym. De viktiga  rummen har fått
betydelsefulla placeringar, men avgörande strukturella
element, som huvudtrappa och glasgård, har inte påverkat
den yttre volymen. Vid första  an blicken är byggnadernas
dispositioner vilsna och tillfälliga. Möjligen har de i skiss -
 arbetet tillkommit genom ett adderande och jämkande som
fjärmat planen allt mer från en ursprung lig ordning. Men
om vi lever oss in i rummen och rörelsemönstren ser vi en
rikedom och en rumslig medvetenhet som är tänkt inifrån.
Det är lätt att se paralleller både till många gånger ombyggda
hus och till de slags dynamiska kompositioner vi möter i
bostadsbyggandet.53

1860-talet i Lund    601

765:  Lunds rådhus. Sektion 1871.



Fasader för Lunds observatorium

De fasadritningar som Zettervall 1866 gjorde till det sedan
länge planerade nya astronomiska observatoriet i Lund var
hans första uppdrag för universitet.54 När observatoriet
invigdes 1867 var, av arbetena i Lund, bara seminariet och
läroverket klara, medan lasarettet var under byggnad.
Observatoriet, med sitt fint utmejslade yttre i gult formtegel,
tillhör samma krets som dessa.

Observatoriet var, jämte Kemiska laboratoriet och Bota -
nicum, universitetets stora byggnadsföretag under 1860-
talet, alla dessa projekt hade initierats före Zettervalls
ankomst till Lund.55 När riksdagen 1863 beviljade anslag till
observatoriet hade professorn i astronomi J. M. Agardh
arbetat för saken i tjugo år, men det blev hans efterträdare
Axel Möller som utarbetade de slutgiltiga planerna och gav
Zettervall i uppdrag att göra fasaderna.56

Axel Möller var handlingskraftig. Han var också ord -
förande i Domkyrkorådet just dessa år då byggnads arbetena
vid domkyrkan satte igång. Möller och Zettervall kom att få
en tillitsfull relation och umgicks även privat.

Lunds observatorium var ännu 1866 inrymt högst upp i
Akademihuset – i en påbyggnad till det runda trapphuset
och på den öppna takterrassen. Vid denna tid hade de flesta
större universitet i Europa byggt nya observatorier – så det
fanns gott om förebilder när Möller, med hjälp av bygg -
mästare P. C. Sörensen, upprättade de slutgiltiga planerna.57

Institutionsbyggnader för naturvetenskaperna hade så krä -
vande funktioner att bara den i verksamheten insatte kunde
planera dem. En byggnad för ett obser vatorium var extra
strängt given av verksamhetens krav: såväl avseende place -
ring, orientering, disposition som detaljer. Zettervall beto -
nade noga att han bara ansvarade för byggnadens yttre skal.

I Zettervalls egen ritningssamling finns projektet
samman fattat på ett blad – som en presentationsritning i
samma manér som han också framställt en del kyrkor.58

(766)
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Redan Agardh hade som den mest lämpliga byggplatsen
angivit Svanelyckan. Det stora kvarteret kom nu att delas
mellan Parkbolaget och universitetet. 

Observatoriet uppfördes år 1866 under ledning av P. C.
Sörensen. (767) Byggnaden var symmetriskt anlagd med
flyglar i alla vädersträck. Den västra, som är skymd på
bilden, uppfördes av trä för att få utomhustemperatur för
det känsliga meridiancirkelinstrumentet. Det extra nog -
grant grundlagda centrala tornet bar en vridbar cylindrisk
trähuv med en öppningsbar slits för refraktorn. Murverk
och trähuv avslutades med kreneleringar. Den murade
kroppens takfot hade en utkragad fris av små cirkel slag
medan huven hade en fältindelning som utnyttjade träets
möjligheter. Det kvadratiska blocket omgavs av små hörn -
torn och dess tak användes som observations plattform. 

Byggnaden hade borglikt fasta former där vi tydligt
kunde utläsa de skilda geometriska volymerna. Men dessa
är ytterligare uppbrutna i mindre delar som tänjer ut
skillnader i skala. (768, 769) Flyglarnas sadeltak döljs vid
gavlarna av uppspringande fristående parapetmurar som
ögat binder samman till en helhet med motsvarande motiv
på kärnbyggnadens hörntorn. Byggnaden var murad av gult
tegel med stor exakthet. Träfasaderna var troligen målade i
teglets kulör. 

Samtida bedömare fann byggnaden »tämligen fantas -
tisk« men anmärkte också på fasadens kulissverkan.59 Spelet
mellan hel volym och fristående murskärmar var en del av
Zettervalls kompositionsmedel, men i denna byggnad är
det lätt att hålla med om att balansen mellan volym och skal
vacklar. Observatoriet i den stora parken utstrålar dock en
miniatyrlik precision som ger den lilla byggnaden monu -
mentalitet.60

Gymnastikhus för Lunds universitet 

Året efter arbetena med observatoriet får Zettervall 1867
sitt andra uppdrag för universitetet – en gymnastikbyggnad

1860-talet i Lund    603

768:  Lunds observatorium. Yttre detaljer.

769:  Lunds observatorium. Yttre detaljer.



centralt i staden. Han reviderar förslaget året därpå, men
inget kom att genomföras enligt dessa planer.

Zettervalls ritningar visar en hallbyggnad med en stor sal
där gavlarna flankeras av smala tvåvåniga längor med
hörntorn.61 Byggnaden, som Zettervall själv kallade fäktsal,
var enkelt och klart disponerad.62 (770, 771, 772) Gymna -
stik salen, 12 x 24 meter, hade ett plant trätak och en höjd av
sex meter. Längorna innehöll läktare mot salen samt
omklädnings- och lärarrum. Salens nedre del hade släta
väggar men den övre hade längs båda långsidorna stora
spetsbågiga rikt indelade fönster utförda som om de var
överskurna av de täta delarna. Läktar nas gallerier har
samma tema men i starkt förminskad storlek. 

Byggnaden skulle placeras i den gamla Botaniska träd -
gården med långsidan mot Kyrkogatan och kortsidan mot
Paradisgatan.63 Alltså den tomt där Universitets huset senare
byggdes. Den funktionella entrén var i ytterhörnet mot
gatan men huvudentrén, med inskription och spira, var mitt
på den långsida som vette in mot parken. Fasaderna var
utförda i djup relief med en pelarrad på kraftfulla stöd och
med artikulerade omfattningar. Gavelfasaderna var analogt
for made men med den medvetna skalskillnad vi lärt oss
känna igen. Hörn tornen hade kvadratisk plan medan taken
gav dem en längdriktning.

Vi har inga uppgifter om tänkta byggnadsmaterial, men
vi kan förmoda att det var gult tegel som alla andra projekt
från dessa år. Vi vet inte heller om Zettervall hade varit med
i tomtdiskussionerna. Placeringen av den stora tegelladan
längs gatulinjen var konstlös, men med sitt stora motiv inåt
tomten hade den karaktär av en trädgårdsbyggnad mot
Akademi huset i söder och orangeribyggnaderna mot den
norra tomt   gränsen. 

Ett år senare, 1868, var projektet fortfarande aktuellt, för
då gjorde Zettervall en enklare och mindre variant i skiss -
form.64 (773) Huvud uppläggning och disposition var de
samma men Zettervall hade förenklat och samlat formerna.
Salen var något mindre och gavellängorna var envåniga.
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Tornen och de förtätade miniatyrmotiven var borta. Skissen
ska nog inte tolkas som ett utslag av en ny tendens, även om
den visar den väg Zettervall skulle komma att följa under
1880-talet. Snarare var det just en ekonomi sering. 

Det blev det första förslagets ritningar som 1869 skick -
ades till Överintendentsämbetet. Ritningen blev stadfäst
och medel beviljades, men universitetet tvekade inför
tomtvalet eftersom tankarna hade började gro att där
istället förlägga ett stort nytt uni  versi tetshus. Gymna stik -
salsbehovet kom att lösas först 1879 med ett nybygge mot
Paradisgatan, det så kallade Palæstra et Odeum.

Trädgårdshus samt Hotell- och caférestaurang 

I mitten av 1860-talet gör Zettervall två mindre projekt för
Lund. Varken skisser eller ritningar har återfunnits.

Zettervall ritade 1864 en vaktbyggnad med trädgårds -
mästarbostad för Parkbolagets trädgård i Svanelyckan.
Byggnaden uppfördes efter andra ritningar.65

Ett privat konsortium hade 1860 bildat Trädgårds- och
Parkanlägg ningsbolaget i Lund.66 Bolaget hade köpt tomten
Svanelyckan och där anlagt en promenadpark för att undvika
tomtstyckning. År 1865 ville man uppföra en liten vaktstuga
med trädgårdsmäs tar bostad vid entrén mot Svanegatan.
Zettervall och murare Wallgren lämnade förslag – Zettervalls
antogs trots att det var dyrast.67 När huset skulle uppföras
fann man dock byggmästarnas anbud för höga och begärde
ytterligare ett ritningsförslag – av murare Olofsson – efter
vars ritningar huset uppfördes.68

I Hufvudconto för år 1867 antecknar Zettervall att han lämnat
»skiss till hotell och caférestaurang i Lund, gratis.« Inget om
detta projekt är känt.69

*
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Zettervalls byggnader i Lund på 1860-talet har så mycket
gemensamt att man nästan skulle kunna tala om en
zettervallstil. Om vi ser till det yttre möter vi: gult tegel,
borglika teman och miniatyriserad skala. Vi har sett hur
Zettervall använde detta formschema som medel för att
bygga upp tydliga yttre rumsliga samband. I det inre har vi
mött komplext sammanvävda planer och medvetet formade
rörelsemönster. Vi har sett hur Zettervall med rörelsen och
ljusets hjälp skapar rytmiska och levande inre rumsliga
förhållanden. Inga av dessa genuint arkitektoniska kvali -
teter kommenterades dock av samtiden eller av Zettervall
själv. Han talar om sin verksamhet i mycket allmänna
termer: som försök att göra konst under små omstän -
digheter. 

De intrikata rådhusförslagen blev inte byggda, men byggt
blev det projekt från denna period som kanske var det allra
mest avancerade – Villa Thuna i Lund – som kommer att
be han dlas bland bostäderna.

Jämför vi med de hus Zettervall under denna tid ritade
för andra platser än Lund, som vi ska beskriva i följande
kapitel, märker vi också hur enhetligt husen i Lund är
tänkta. 

Vi har sett att Zettervall snabbt fick ett starkt stöd av både
beställare och byggare för sin strävan att höja ambitionsnivån
på det byggda. Vi har noterat att Zettervalls först byggda hus
i Lund – porten till läroverket – var en tillbyggnad till ett hus
ritat av Brunius. Under hela 1860-talet var Brunius aktiv
arkitekturkritiker, han dog först 1869. Hans inställning till
Zettervall, som liknade förföljelse, gällde inte bara dom -
kyrkans ombyggnad, utan riktade sig mot hela Zetter valls
verksamhet. Vi vet att Zettervall, bland annat på Scho landers
inrådan, aldrig gick i direkt svaromål, utan valde att hävda
sin konst genom att bygga.70
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NOTER: 1860-TALET I LUND

Carl K. S. Sprinchorn: Bidrag till Lunds allmänna läroverks historia
efter Skånes förening med Sverige, 1896. Birger Sjövall: Ur Lunds
Katedralskolas historia, 1937. Minnen från svenska läroverk. 1, När
vi gingo i Lunds katedralskola. Minnen upptecknade av gamla
lärjungar, red. Carl K. S. Sprinchorn, 1926–1929. Lunds
Stadskärna, Bevaringsprogram, (fyra volymer), 1978, 1981, 1983
och 1986. Gulli Ekholm: Katedralskolan i Lund 1085–1985. En
jubileumshistorik, Föreningen Det Gamla Lund. Årsskrift 67:1,
1985. Kjell Lindeberg och Olov Trovik: Läroverket som
arkitektuppgift under 1800-talet, KKH, 1987.
Det äldsta huset, huvudbyggnaden, som kallades Karl XII:e-
huset, hade vid denna tid en fasad av putsat tegel. Direkt efter
tillträdet byggdes en av stallängorna om till gymnastiksal, efter
ritningar av Brunius. Under 1850-talet uppfördes, efter ritningar
av Scholander, en nybyggnad av gult tegel på platsen för ett
gammalt korsvirkeshus. Några år senare byggdes den till,
samtidigt som Karl XII:e-huset byggdes om grundligt. Dessa
senare ombyggnader utfördes efter ritningar av byggmästaren
N. J. Ohlsson. Bo Grandien: Drömmen om medeltiden. Carl Georg
Brunius som byggmästare och idéförmedlare, Diss., 1974, s. 292.
Bo Grandien: Drömmen om renässansen. Fredrik Wilhelm
Scholander som arkitekt och mångfrestare, 1979, s. 491. 
Ritning, 1 blad original 1861: laverad fasad; ÖIÄA i RA. Ritning,
1 blad original 1861: fasader/planer/genomskärning; ÖIÄA i RA. 
Ritningar, 2 blad 1862: planer, fasad; godkända 30 maj 1862;
ÖIÄA i RA. 
Karl XII:e-huset var putsat till 1927.
Portbyggnaden är idag i mycket gott skick och skiljer sig inte
mycket från ritningen. Den murade dekoren är dock förenklad
vid kreneleringar och vid gavelns stora fönsteröverstycke. Ett nytt
fönster har tagits upp på bottenvåningen. Porttornets klocka och
spira är borta. Grindens utformning är en annan och öppnare,
men portens funktion är densamma.
Ritningar, original, 3 blad 1864: laverade fasader, planer,
sektioner; gillade 15 nov 1864; HZA i ArkDes.
Enligt Gulli Ekholm: Katedralskolan i Lund 1085–1985. En
jubileumshistorik, Föreningen Det Gamla Lund. Årsskrift 67:1,
1985, s. 152. Måleriet kan dock ha tillkommit senare.
Verandan är riven. I interiören finns bara enstaka spår av det
ursprungliga. Ett nytt läroverk uppfördes 1895 i kvarterets västra
del efter ritningar av Alfred Hellerström. Under 1990-talet
uppfördes en ny byggnad i direkt anslutning till Zettervalls. Det
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stora karaktärsgivande bokträdet fälldes av säkerhetsskäl 2012.
De befintliga seminarierna i Lund, Uppsala, Växjö, Linköping,
Göteborg, Härnösand, Skara och Stockholm skulle rustas och ett
nytt upprättas i Karlstad. Totalt nio stycken och alla i stiftsstäder.
Inför detta byggnadsbehov tog Överintendentsämbetet senare
fram normalritningar, utförda av P. U. Stenhammar, efter vilka de
nya seminarierna i både Linköping och Skara kom att uppföras.
»Normalritningar för folkskollärarseminarier«, Tidskrift för
byggnadskonst och ingeniörsvetenskap, 1867.
Gustaf Lindeberg: Folkskoleseminariet i Lund 1839–1939.
Minnesskrift, 1938. Malte Guttorp: Lunds folkskolors historia, Del
II, Föreningen Det Gamla Lund. Årsskrift 42, 1960.
Ritningar, 2 blad skiss »Proj No 1«: fasad, planer; HZA i ArkDes.
Ritning, 1 blad skiss » Proj No 2«: plan; HZA i ArkDes. Ritning, 1
blad original: fasad; HZA i ArkDes. Ritning, 1 blad skiss:
plan/fasad; HZA i ArkDes. 
Ritningar, 2 blad: planer, huvudfasad/genomskärningar; ÖIÄA i
RA.
Ritning, 1 blad kopierad: planer/fasader/genomskärning; likhet
med originalet intygad av P. U. Stenhammar, gillad 20 december
1862; ÖIÄA i RA.
Anteckning på baksidan av det reviderade förslaget. 
Nuvarande Getingevägen.
Cirka 28 000 riksdaler beviljades.
Ritning, 1 blad original: laverad huvudfasad/fasad,
genomskärning/två planer; gillad 15 november 1864; ÖIÄA i RA. 
Ritning, 1 blad original: plan/sektion/detalj; Kulturen Lund.
Ritning, 1 blad skiss: sektioner/detalj; HSA. Inga ritningar finns
bevarade i myndighetsarkiven. 
John Hawerman hade använt formen för ett projekt till läroverk i
Växjö något år tidigare. Langlets stortingsbyggnad i Christiania
var under uppförande med sin polygonala plenisal. 
Ritning, original, 1875, 1 blad: plan/fasad; ÖIÄA i RA. 
Brev till Zettervall från Scholander 7 september 1878; KB.
Verksamheten expanderade istället in i närliggande byggnader.
Från 1901 finns ett förslag till nybyggnad på den gamla tomten.
Men till sist skaffades ny mark åt nordväst och en ny byggnad
uppfördes 1922 (arkitekt Gustaf Améen). Alla seminariets
byggnader revs och ett epidemisjukhus uppfördes på platsen.
Sjukhuset kunde delvis utnyttja den vackra parken. Idag återstår
bara en del praktfulla träd från seminarietiden. Lunds
seminarium upphörde helt 1968 då det gick upp i lärarhögskolan
i Malmö.
Kungl. Sundhets-Collegii årsberättelse 1868; HZA i RA. Ny

illustrerad tidning, 1868. Tidskrift för byggnadskonst och
ingeniörvetenskap, 1870. Jacques Borelius: Malmöhus läns lasarett
i Lund 1768–1918, 1918. Gustaf Petrén: »Från Lunds lasarett på
1880-talet«, Tidskrift för Sveriges sjuksköterskor, 9, 1942. Gustaf
Petrén: »Några interiörer från Lunds lasarett på 1880-talet«,
Svensk läkartidning, 40, 1943. Axel Hinrich Murken: »Die
Architektur des Krankenhauses im 19. Jahrhundert«, Die
Deutsche Stadt im 19. Jahrhundert, red. Ludwig Grote, 1974.
Alfred Flaum: Lasarettet i Lund 1768–1968, 1968. Anders Åman:
Om den offentliga vården, 1976., s. 194. 
Protokoll från Malmöhus Läns Lasaretts- och Kurhus-Direktion
1863–1868; Lasarettet i Lunds arkiv i Regionarkivet i Skåne län.
Dessutom ryttmästaren S. af Petersens samt handlanden S. G.
Hemming. N. J. Berlin blev 1864 generaldirektör för
Sundhetskollegium i Stockholm och ersattes då av doktor
Ohlson-Gadde. S. af Petersens ersattes senare av major Wästfält.
Orangeriet och Stallmästargården hade uppförts efter Hårlemans
ritningar.
Ritningar, 8 blad original 1864: (I situationsplan. Saknas) II
grund- och källarplan samt bottenvåningen, III första våningen
samt andra våningen, IV laverad huvudfasad, V bakfasad samt
sidofasad, VI genomskärning AB samt genomskärning CD, (VII
förslag till förändring och ombyggnad av gamla sjukhuset.
Saknas), VIII huvudport och grindstugor vid Sandgatan: plan
och fasad, samt planteringsritning 1864, signerad T. Wiertz;
Lasarettet i Lunds arkiv i Regionarkivet i Skåne län. Ritningar, 8
blad kopior: situationsplan/fasad/plan, plan/fasad, detaljfasad,
profil/sektion, trappa, perspektiv, skiss till perspektiv, detaljer till
kyrkan; HZA i ArkDes. Rit ningar, 3 blad kopior, HSA. Laverat
perspektiv; Kulturen i Lund.
1 fot = 0,297 meter.
Förslag till nybyggnad för Chirurgiska afdelningen vid Malmöhus
länslasarett i Lund, Diverse handlingar rörande kirurgiska
lasarettet; Lasarettet i Lunds arkiv i Regionarkivet i Skåne län.
Kristianstad 1860 och Uppsala 1862.
Ingen av dessa var dock tagna i bruk då Zettervall gjorde sitt
förslag.
Axel Hinrich Murken: »Die Architektur des Krankenhauses im
19. Jahrhundert«, Die Deutsche Stadt im 19. Jahrhundert, red.
Ludwig Grote, 1974, s. 154.
Protokoll Malmöhus läns lasaretts- och kurhusdirektion;
Lasarettet i Lunds arkiv i Regionarkivet i Skåne län.
Protokoll Malmöhus läns lasaretts- och kurhusdirektion;
Lasarettet i Lunds arkiv i Regionarkivet i Skåne län.

608 Offentligt

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35



Bo Grandien: Drömmen om medeltiden. Carl Georg Brunius som
byggmästare och idéförmedlare, Diss., 1974, s. 291.
Rumsförteckning till rådhuset i Lund 1864; ej Zettervalls
handstil; Lunds stadsarkiv.
Stadshusets fasader var putsade 1899–1968.
Stadskartan från 1875–1876 antyder inte denna tanke.
Genombrotten för den nya gatan, Botulfsgatan, kom att
genomföras först i början av 1900-talet.
1889 byggs stadshuset om till rådhus med ett mindre program.
Axel Möller: Redogörelse för de arbeten som blifvit utförda på
Astronomiska observatoriet i Lund under åren 1867–1874, Lunds
universitets årsskrift 11(1874), 1875. K. Lindmark: Astronomien i
Lund 1667–1936, 1937. Carl Schalén, Nils Hansson och Arvid
Leide: Astronomiska observatoriet vid Lunds universitet, Ur Lunds
universitets historia 4, 1968. Lunds Stadskärna. Bevarings -
program, Clemens och Drottens rotar, 1981. Eva-Sofi Nordström:
Astronomiska observatoriet vid Lunds universitet, Uppsats i
konstvetenskap. Lunds universitet, 1983. Hjördis Kristenson:
Vetenskapens byggnader under 1800-talet. Lund och Europa, 1990.
Kirurgiska lasarettet var visserligen undervisnings sjukhus för
universitetet men ansvariga för byggnaden var en lasaretts -
direktion och ytterst landstinget. Det kemiska laboratoriet hade
dansken Ludvig Fenger ritat. Nybyggnaderna för den Botaniska
trädgården hade ritats av dess brukare botanikprofessorn J. G.
Agardh, i samarbete med byggmästare P. C. Sörensen.
J. M. Agardh (1812–1862), professor i astronomi, kusin till
botanikern J. G. Agardh. Axel Möller (1830–1896): professor i
astronomi vid Lunds universitet 1863.
Agardh hade haft tid att studera många observatorier på plats
och tagit fram flera ritningsförslag specifikt för Lund. Strömberg
hade gjort ett förslag 1850 och dansken H. Christiansen 1860.
Den disposition Agardh till sist förordade har mycket gemensamt
med det observatorium Christian Hansen ritat i Köpenhamn,
men kanske ännu mer med ett litet privatobservatorium i
Horsens på Jylland vars utrustning Agardh köpt. Hjördis
Kristenson: Vetenskapens byggnader under 1800-talet. Lund och
Europa, 1990, s. 134.
Troligen var dessa avsedda för publicering.
Brev från observatorn Nils Dunér till Axel Möller i maj 1866.
Citerad i Hjördis Kristenson: Vetenskapens byggnader under
1800-talet. Lund och Europa, 1990, s. 201.
Byggnaden var i bruk till 1966 då observatoriet flyttade till
Rommelåsen. Byggnaden restaurerades på 1990-talet. Redan
innan observatoriet byggdes uppfördes en enkel räknekontoret i

Ritningarna sändes 24 februari 1865 och godkändes 22 maj 1865.
Protokoll Malmöhus läns lasaretts- och kurhusdirektion;
Lasarettet i Lunds arkiv i Regionarkivet i Skåne län.
Om Kihlberg se Kapitel 10, not 47.
Protokoll från byggnadskommittén 1866–1868; Lasarettet i
Lunds arkiv i Regionarkivet i Skåne län. Ej komplett bevarad. 
Arkitektarvode, med ledning, var 2 500 riksdaler. D.v.s. mindre
än 2 % av byggkostnaden.
Något om mig sjelf, s. 79.
Protokoll från synemöte, Malmöhus läns lasaretts- och
kurhusdirektion; Lasarettet i Lunds arkiv i Regionarkivet i Skåne
län.
Ett vaktmästarhus byggdes mot Paradisgatan 1868.
Planteringsritning, 2 blad, T. Wiertz 1864 och utan år; Lasarettet i
Lunds arkiv i Regionarkivet i Skåne län.
Kirurgiska lasarettet har genomgått omfattande ändringar: 1905
höggs fler fönster upp till sjuksalarna, glaspartierna mot
korridoren sattes igen, flyglarna byggdes på mot det inre av
tomten, nya dagrum byggdes i anslutning till centralhallarna,
samt en förbindelsegång till det stora nybygget mitt i parken,
golven lades troligen om, arkitekt Axel Kumlien. 1920 byggs nya
trapphus till flyglarna. Byggnaden fungerade som lasarett till
1968, då verksamheten flyttade till det nybyggda centralblocket.
1972 förklarades Kirurgiska lasarettet som
byggnadsminnesmärke. 1978 byggdes det om till allmänna
undervisningslokaler, arkitekt Klas Anshelm. 
Kirurgiska lasarettet har stått modell för tomtens fortsatta
utbyggnad: 1882 Barnbördshuset, arkitekt Salomon Sörensen;
1884 Ögonkliniken, arkitekter Linhard och Sjöström, som
byggdes på platsen för det äldsta sjukhuset som då revs; 1900
Barnsjukhuset och 1904 Ekonomibyggnaden, båda efter Salomon
Sörensens ritningar. 1918 är expansionsmöjligheterna uttömda
på tomten och de första husen byggs norr om Vallgatan. Den
enda byggnad som Zettervall kom att rita på tomten är
Patologiska institutionen från 1887. Av de nämnda byggnaderna
är det bara Zettervalls Patologiska institution som skiljer sig från
den modell som Kirurgiska lasarettet anvisade. Byggnaden
behandlas i kapitel 17.
Enligt författarens skrapprov.
Ritningar 2 blad original: tre planer, fasad mot torget, kallade
»Esquisse till Rådhusbyggnad för Lund jemte Dekorering af
Stadshusets fasad«; Lunds stadsarkiv. Ritningar 8 blad original: 4
planer, 3 fasader, fasad/sektion; Lunds stadsarkiv. Den nionde
ritningen, som inte återfunnits, var troligen situationsplanen.
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vaktmästarbostad mot gatan. 1913 uppfördes det s.k. parken efter
ritningar av Henrik Sjöström i till observatoriet anslutande
former.
Ritningar 1867, original 3 blad: planer/längdsektion, fasader,
fasad/tvärsektion; LUB. 
I ett brev – från Zettervall till Gellerstedt 4 oktober 1867; KB –
kallar Zettervall projektet för fäktsal.
Nuvarande Kyrkogatan hette då Bredgatan och Paradisgatan
hette Lasarettsgatan.
Ritning, skiss 1868, 1 blad: sektion/fasad/plan; LUB.
Zettervalls förslag har ej påträffats, men han noterar 1864 i sin
kassabok ritningsarvodet, 100 riksdaler. Möjligen finns viss likhet
med det byggda huset, som hade en liten utsiktspaviljong på
taket.
Initiativtagare var Christian Bülow och hans son Waldemar.
Parkbolaget köptes senare av Lunds stad. Parkbolagets protokoll i
Lunds stadsarkiv.
Zettervalls projekt var kostnadsberäknat till 7 000 riksdaler,
Wallgrens till 4 800 riksdaler. De anbud som kom in var:
byggmästare Sörensen 7 500, Malmkvist 6 316 och Sallander
5 600. De två första ansågs för dyra och Sallander var på
obestånd. Muraren Olofsson hade beräknat sitt förslag till 5 700
och efter dessa ritningar och med Malmkvist som byggmästare
uppfördes 1867 den byggnad som står på platsen.
Kan vara en utvidgning av Storkällaren och hotell Dahlgren,
Skomakaregatan, Kv. Svartbröder 20, där ett hus byggdes för
värdshusidkaren Krakau 1875. I samma kvarter, nr 21, byggdes
1887 hotell Central för Brulin.
Bo Grandien: Drömmen om medeltiden. Carl Georg Brunius som
byggmästare och idéförmedlare, Diss., 1974, s. 501.
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kapitel 15

1860-talet utanför
lund



774:  Malmö rådhus. Fasaddetalj 1865.



Från mitten av 1860-talet började Zettervalls verksam -
hetsfält sträcka sig utanför Lund. Det följande avsnit -
tet ska beskriva de uppdragen. Viktigast var hans

ombyggnad av rådhuset i Malmö – ett projekt där han
intro ducerade nya starka formala grepp, där han hade full
kontroll över utförandet och som blev mycket beundrat och
om skrivet.

Några stationsbyggnader, för Helsingborg och Eslöv, får
han rita men resten av 1860-talsprojekten var skol bygg -
nader i olika former: läroverk, seminarier och folkskolor.
Huvud numret var läroverket i Skara, medan de flesta andra
stannade på pappret.

Avsnittet avslutas med en detaljerad genomgång av den
internationella tävling som Zettervall deltog i för ett nytt
råd hus i Wien. Det ger oss en möjlighet att precis som i
tävlingen om den stora Berlindomen ställa Zettervalls
hållning i jämförelse med den samtida europeiska arkitekt -
elitens.

Malmö rådhus 

I början av år 1865 fick Helgo Zettervall i uppdrag av
byggnads nämnden i Malmö att lämna ett förslag till 
nya fasader till stadens rådhus som var under ombyggnad.1

Efter att fem förslag av andra arkitekter hade refuserats 
hade byggherren ännu inte fått de fasader man ville ha.
Zettervalls förslag, som också innehöll vissa planändringar
och en ny utformning av de viktigaste rummen, antogs
direkt. Han övertog ledningen av byggnadsarbetena och
ritade alla nödvändiga detaljer. Huset invigdes 1870.

Uppdraget och dess förutsättningar

Det bör ha varit i en viss desperation som bygg nads -
nämnden i Malmö vände sig till Zettervall. Redan 1863 hade
man beslutat att bygga om och bygga till stadens gamla
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ritat invigt anm.
Läroverket i Lidköping 1864 1866
Seminarium Linköping 1865 Två förslag
Seminarium i Skara 1865
Stationshuset i Helsingborg 
fasader 1865 1865
Eslövs järnväg 
vattenstationshus 1865 1865
Eslövs järnväg 
restaurationsbyggnad 1865 1865
Malmö rådhus 1865 1870
Läroverket i Skara 1865 1871
Läroverket i Malmö 1866
Eslövs järnväg, boställshus 1866 1867
Folkskola i Lidköping 1866 1868
Folkskola i Skara 1867 1869
Stationshuset i Malmö 1867
Rådhus i Wien 1869 Tävling



rådhus.2 Det var ett av de första uppdragen för stadens
nyutnämnde stadsarkitekt – dansken William Klein.3 Hans
planer var antagna och byggnadsarbetena hade påbörjats,
men stadens styrande var trots många förslag inte nöjda
med det yttre. Vi ska relatera projektets förhistoria eftersom
den ger en bra bild av tidens för väntningar.

Det gamla rådhuset vid Stortorget var till det yttre ett
empirpalats. (775, 776) Denna form var resultat av en
genomgripande ombyggnad 1813 då huset hade fått sina
höga jämnt fördelade fönster, nya planindelning och flacka
tak. Men rådhuset hade en rik historia. Uppfört som kloster
hade huset efter reformationen skänkts till staden Malmö
som byggt om det till rådhus 1556. Det var en länga över två
tunn valv, med hög takresning och trappgavlar – en medel -
tida byggnadstyp uppförd bara några år innan renässansens
nya formrikare ideal härskade i Köpenhamn. Rådhuset in -
lemma des i den nya stadsplanen vid Stortorget, där efter
hand nya stora byggnader uppfördes. Rådhuset var gulputsat
och hade en utvändig trappa upp till första våningen och
den stora samlingssalen, Knutssalen. Rådhuset var Malmös
viktigaste profana byggnad, där de stora händelserna i
landskapets historia ägde rum.

Den stora ombyggnaden 1813 hade bara lämnat källaren
orörd. Knutssalen hade fått ligga kvar men dess fönster
hade flyttats för att ge en jämn fördelning. I övrigt var det
inre och yttre helt omändrat efter de nyantika idealen.
Byggna den blev dock snart för trång för de nya funktioner
som de nya kommunallagarna krävde; än mindre kunde
den gamla byggnaden leva upp till staden Malmös
pretentioner. Granne till rådhuset, till vänster på fotografiet,
ser vi läns resi denset som redan 1850 hade genomgått en
förvandling enligt Scholanders ritningar.

Genom handeln och industrins utveckling, genom
stam banans ankomst och ångbåtstrafiken över Sundet hade
Malmö definitivt blivit Sydsveriges huvudstad och Sveriges
port mot kontinenten. För att hantera denna nyvunna
ställning hade stadens förste stadsarkitekt William Klein
hämtats från Danmark 3. Ett av hans första uppdrag 
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776:  Malmö. Karta 1867.

775:  Malmö rådhus. Fotografi 1864.



var att föreslå en tillbyggnad av rådhuset.4 Kleins ritningar
visar tre nya längor kring en liten gård. (777) I det gamla
huset fanns den stora Knutssalen och de flesta övriga rum
kvar, men en ny stor samlingssal, Landstingssalen, hade
passats in i en av flyglarna. Den var så stor att den delvis
behövde skjutas in i det gamla huset vars yttermur där
måste rivas. I övrigt tillkom sal för stadsfullmäktige under
Land stings salen, nya domstolslokaler, sällskapsrum till
Knutssalen och en rad ämbetsrum. Klein hade lagt en ny
trappa mot gårdens ena hörn. Fasaderna hade givits
rundbågiga fönster och ett markerat krenelerat mittparti
och mindre sido stycken. Klein kallade själv stilen för
italiensk rundbågestil.5

Men staden var inte nöjd med Kleins förslag. Borg mäs -
taren Malmborg anmodar stadsfullmäktige att ta fram nya
ritningar och att »anlita en sakkunnig person«.6 Valet föll på
A. W. Edelsvärd, som vid denna tid bodde i Malmö,
ansvarig för järnvägsbyggnaderna i det södra distriktet.
Edelsvärd visade en annan väg: han utökade tomten och tog
hela kvarteret i anspråk. Därmed kunde han förlägga
Lands tings salen i en egen byggnadskropp parallellt med
den gamla. Edelsvärds fasader spelade vidare på husets
nyantika fasad, som han dekorerade med pilastrar och
fönster om fattningar; han placerade ett triumfbågemotiv
med fri kolonner och skulpturer som ett samlande mittparti.
Edelsvärds planer avfärdades eftersom de inte följde
programmet, men både Klein och Edelsvärd ombads att
göra nya fasadritningar – dessa blir variationer av deras
första förslag. (778) Nu har stadsfullmäktige fyra fasad -
förlag, men vill inte ha något av dem.

I sin tvekan vände sig stadsfullmäktige till en utom -
stående sakkunnig – den danske arkitekten Johan Daniel
Herholdt vars universitetsbibliotek i Köpenhamn just var
invigt och hyllat. Herholdt tyckte att Edelsvärds fasader var
bäst, bland annat för att de bibehöll den gamla fönster -
indelningen, men att enskildheterna, särskilt mitt partiet, var
»uheldigt«.7 Det var fel, menade han, att betona botten -
våningen då de viktigaste rummen fanns en trappa upp.
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777:  William Klein. Malmö rådhus. Ombyggnadsförslag 1863.

778:  A. W. Edelsvärd. Malmö rådhus. Andra fasadförslaget 1864.

779:  William Klein. Malmö rådhus. Tredje fasadförslaget 1864.
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Herholdt tyckte inte att någon av fasaderna var användbar.
I september 1864 antogs Kleins planer, som han revi -

derat något, och man lät honom omarbeta fasaderna en
tredje gång. (779) Dessa visade en sammanstöpning av det
gamla husets klassiska tendenser med en kröning i
holländsk renässans med en tunn dekor. Men då förslaget
presenterades i december var beställaren ännu inte nöjd. 

Stadsfullmäktiges engagemang och beråd är intresse -
väckande. Byggnadsuppgiften var ny och hade inte någon
konvention att luta sig mot. Diskussionerna handlade
framförallt om att hitta ett passande uttryck för denna
stadens viktigaste byggnad: med hänsyn både till Malmös
nya storstadsrang och till det gamla husets historia, med
vilken Malmö och Skånes historia var sammanvävd. 

Rådhuset stammade från medeltiden med en prägel av
Kristian IV-tidens holländska renässans. Den form rådhuset
haft de senaste femtio åren var ett resultat av en nyantik
enhetssträvan. Edelsvärds fasader hade visat en berikad
fortsättning av denna klassicism medan Kleins lutade sig
mot en saklig tysk-dansk tegelrationalism. Inte i något av
förslagen hade beställarna i Malmö funnit bilden av sin
historia eller sina aspira tioner.

Det är i detta villrådiga läge, i december 1864, som
stads fullmäktige ber Helgo Zettervall lämna ett fasad för -
slag. Zettervalls överdådigt utförda ritningar till Kirurgiska
lasarettet i Lund hade under denna höst ställts ut vid
landstinget i Malmö och där vunnit stor uppskattning.
Landstingets ordförande C. A. Trolle var också ord förande
i lasaret tets byggnadskommitté. Troligen var det han som
agerat för att se om Zettervall kunde lösa knuten.

Zettervalls förslag

Eftersom man redan hade börjat bygga var Zettervall
tvungen att i princip följa Kleins plan. Men Zettervall före -
slog ändå några ändringar i planen. (780) Han flyttade
trappan till ett läge mitt på gården mot huvudingången. Han 780:  Malmö rådhus. Ombyggnadsförslag. Planer 1864. 
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lyfte upp trapphuset på pelare så att hela gården kunde nås
från genomfarterna och han kragade ut glasade förbin del se -
gångar från fasaden.8 Med denna anordning blev rörelse -
mönstret enkelt och tydligt. Från torget leddes man upp till
en vestibul med kryssvälvt tak men med ganska pressad
höjd. På detta våningsplan fanns ämbetslokaler, domstol,
sparbank och ett förmak från vilket man nådde stadsfull -
mäktiges rum. Rakt fram från vestibulen mötte det stora
ljusa trapphusets höjd, ett välvt rum med renässansdekor
och stuccolustro som blir alltmer fingraderat högre upp.
Trappan gav direkt entré till Knutssalen som inom sina
givna mått var fullständigt omgestaltad efter Zettervalls
ritningar. (781) Trappan ansluter åt sidorna till de nya
gallerierna: åt höger till Knutssalens sällskapsutrymmen, åt
vänster in i den helt nybyggda Landstingssalen som hade
fönster från golv till tak längs ena långsidan och en läktare
längs den andra, så anordnad att den når fram till gårds -
fasadens fönster. 

De planritningar vi studerat visar den slutgiltiga utform -
ningen. Bevarade skisser från 1866 skiljer sig på några få
punkter – för Knutssalen hade Zettervall först tänkt sig
överljus från en fönsterrad i taket. (782, 783) Långsidornas
väggar hade rundbågar mellan kopplade pilastrar som inne -
fattade de lågt ansatta fönstren mot torget och öpp ning arna
mot trapphus och glasade gallerier. Takytan hade runda
fönster som följde takets krökning. Perspektivet visar ett
luftigt rum med en lätt fjädrande verkan och mar kerade
gördelbågar. Innertaket låg mycket nära yttertaket vilket
gjorde det lätt att nå fönster i takkupor och nock. Den ovala
rumskonturen utnyttjade den tillgängliga volymen maximalt
och krävde ytterst minimerade konstruk tioner. Rummets
båda kortsidor upptogs av tre bågslag på pelare; ett motiv
som både bildade gräns och en övergångszon till balkonger
och angränsande rum. 

Landstingssalen hade en helt annan uppbyggnad. Salen
var indelad av pilastrar som övergick till en konsolkrans
mot det plana taket. Taket löpte vidare ut över läktaren vars
volym och ljus därmed samverkade med salens. 

781:  Malmö rådhus. Ombyggnadsförslag. Sektion 1864.

782:  Malmö rådhus. Knutssalen 1866.



Zettervall angrep uppgiften som en ombyggnad av det
som redan var en ombyggnad. Vi har tidigare sett att
Zettervall ofta utvecklade en stor uppfinningsrikedom inför
komplexa uppgifter. Han flyttade trappan för att ordna
kommunikationerna och han förstärkte de stämningar som
de olika rummens förutsättningar kunde erbjuda. 

Zettervalls fasader

Även om Zettervalls ritningar innehöll förslag till inre
gestaltning var det fasaderna som uppgiften egentligen
gällde. Det mest slående var fasadernas fylliga material -
verkan. (774, 784) Byggnaden skulle förses med ett nytt
tegel skal och en sockelvåning av granit. Fönster omfatt -
ningar, pilastrar, takfot och övriga detaljer skulle muras av
grå tegel element.  Enstaka detaljer var förgyllda och
portalen var av grön kolmårdsmarmor.

Muröppningarna följde den ordning som 1813 års om -
bygg nad givit. Zettervall murade på fasadens sidor och mitt
till risaliter över vilka han reste nya höga gavelstycken. Det
stora motivet var koncentrerat till fasadens mitt. Över entrén
hade han fogat ett öppet stenburspråk som spände ut
övervåningens höjd under ett eget litet tak. Den blev fasadens
centralpunkt och skuggivare. Över denna var en skulptur -
nisch omgiven av pilastrar och däröver en volutgavel. Vidare
däröver: Skånes vapen, kornisch, klocka och en spira med
rätt visans vågskål och maktens bila. Detta mittstycke flan -
kera des av mindre volutgavlar med skulpturer. Längst ut på
sidorna upprepas dessa i större skala. Detaljeringen har för -
skjutit byggnadens tyngdpunkt uppåt. 

Vi ser ett klassiskt symmetriskt och reglerat fasadschema
med en yppig och berättande rikedomsdekor. I gavlarnas
runda hål finns förgyllda porträttbyster föreställande fyra
av stadens bemärkta styresmän.9 Över dessa, i nischerna, är
stora kvinnofigurer symboliserande Sjöfarten, Åkerbruket,
Hantverket och Handeln, i mitten tronar rättens gudinna
Themis.
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784:  Malmö rådhus. Fasad 1865.



Lister och profiler var minutiöst formade och propor -
tionerade. Zettervall introducerade en mycket krävande
detaljeringsnivå. Listerna var sällan kontinuerliga utan
uppdelades av olika motiv, som pilastrarnas fältindelade
räfflor. Nedre våningens fönsteröverstycken var om väx -
lande vinklade och välvda; övervåningens var brutna. Vi
möter en fri tillämpning av de klassiska motiven. Gavel -
styckena däremot fångade upp det slags beslags orna mentik
från Kristian IV-tiden som sedan 1850-talet särskilt hade
omhuldats av de danska arkitekterna. Använd här i Malmö
satte den rådhuset i förbindelse med den danska arkitek -
turens glansperiod, samtida med rådhusets grundande. 

I sin beskrivning av förslaget skrev Zettervall, apropå
utform ningen av sidofasaderna, att han varit nödsakad att
behandla den gamla byggnaden »såsom ett helt för sig och
icke, vad önskvärt hade varit i förening med dessa tillbygg -
nader«.10 (785) Zettervall gav de nya husens fasader en egen
enklare form och en skarp gräns mot det gamla huset.
 Nybyggnadernas fasader skulle putsas och ha fönster -
omfattningar brutna av tvärställda klotsar. Huvud fasaden
viker på ena sidan runt hörn med tre fönsteraxlar, men bara
med två på Landstingssalens sida: Klein hade ju skurit in
Landstingssalen i det gamla huset. 

Edelsvärd hade i sitt förslag markerat entrén med en stor
portik. Klein hade valt att spänna ut byggnadens längd med
sidomarkeringar. Zettervall gör båda delarna och tillför
rikedom och täthet. Inget av de äldre förslagen var så tydligt
och levande presenterat som Zettervalls. Han ritade bättre
och mer åskådligt än de andra. 

Mottagandet

Zettervalls förslag antogs omedelbart och utan tvekan.
Stadsfullmäktige hade under sin beredning bett Scholander
att ge synpunkter. Som kommunal byggnad låg rådhuset
utanför Överintendentsämbetet, men stadsfullmäktige
vände sig ändå till honom i kraft av hans auktoritet, och
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785:  Malmö rådhus. Fasad mot Kyrko- och Kompanigatorna.
Uppmätning före 1940.



kanske också för att han hade restaurerat grannhuset,
länsresidenset. Strax före fullmäktiges beslut anlände ett
telegram från Scholander: »fasaden utmärkt bra rekom -
men deras till utförande efter detaljer och under ledning av
Zettervall«.11 Så blev det.

Bygget

Byggmästaren Anders Österberg i Malmö hade redan
påbörjat byggnadsarbetena när Zettervall antogs att leda
arbetena. Mycket av Zettervalls engagemang kom att gälla
material och de delvis nya byggmetoderna. I fasaderna
skulle vart tredje skift i det gamla murverket kratsas ut för
att ge fäste åt det nya tegelskalet. Denna metod att förse en
murad råstomme med ett finare och dyrare yttegel, så kallat
verblendertegel, kom senare att bli normal men var ännu
så ovanlig att Zettervall måste rita detaljsnitt och hänvisa
till kontinentens nya stora tegelbyggnader uppförda med
denna metod.12 Zettervalls detaljsnitt visar en yta med
omväxlande stående och liggande skift med mycket tunna
fogar. (786) Det utförda murverket har bara liggande stenar
med omväxlande löp- och koppskift samt konventionellt
breda fogar. 

Zettervall hade föreskrivit ett mörkt hårdbränt tegel från
Höganäs men valde till sist ett ljusare från Minneberg.
Profiler, lister och omfattningar utfördes av terrakotta.
Lermassan brändes i kalkstoft som gav teglet den önskade
grå tonen. Delarna göts i serier efter Zettervalls tillverk -
ningsritningar. Arbetena utfördes på Höganäs tegelbruk, 
dit Zettervall gjorde många inspektionsresor. Portalen och
trappor var av kolmårdsmarmor vars brott han också in -
spekterade. Bysterna utfördes av den danske bildhuggaren
Ferdinand Eduard Ring, som dessa år var anställd vid
Höganäsbolaget. 

Under byggets gång gjordes några mindre ändringar i
för hållande till ritningarna. I Knutssalen togs det stora glas -
taket bort och ersattes med runda öppningar från vilka de
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stora kristallkronorna skulle hänga. De små runda tak -
fönstren byggdes dock. De omfattande inre stuck arbetena
utfördes av den italienske gipsgjutaren Pietro Nardi från
Toscana och modellören J. Jason. Byggnads måleriet ut -
fördes av Malmöfirman Borggrén medan dekormåleriet
utfördes av Svante Thulin från Kristianstad – ett av hans
första arbeten tillsammans med Zettervall.13

Ombyggnaden kostade 300 000 riksdaler trots att
Zetter vall i stor utsträckning utnyttjade industriellt till -
verkade delar.14 Det var ett för tiden svindlande stort belopp
som också kritiserades i pressen. Efter fyra års arbete kunde
byggnaden tas i bruk i december 1869. På nyårsdagen 1870
invigdes festsalarna med en stor bal där Zettervall och
hustrun Ida deltog.

Byggnadens yttre

Med både auktoritet och festivitet dominerar Malmö rådhus
sitt torg. (788) Vi har tidigare berört de motstridiga pro -
grammen för de svenska städernas rådhus: de var rättsbygg -
nader med poliskammare och arrester; de var byggnader för
ekonomisk administration; de var festlokaler; de var städer -
nas främsta symbolbyggnader. Vi kan se tyngd och allvar i
 materialen: granit, matt gråsvart sten med inslag av rött
tegel. Vi ser den också i symmetrin och den markerade
tunga porten i granitvåningen. Mot detta står den flödande
lek fulla detaljbehandlingen med de yppiga gavlarnas täta
och slingrande motiv. Byggnaden uttryckte det sammansatta
programmet.

Den röda tegelfasaden var den fond mot vilken Zettervall
lagrat arkitekturelementen. Bottenvåningens fönster över -
stycken var invävda i bjälklagsmarkeringen. Det blev den
bas över vilken huvudvåningens högre fönster reste sig för
att stå fritt mot tegel ytan. (787) Förhållandet mellan sido -
partier och mittparti var spänningsfyllt: sidostyckena var
bredare än mittpartiet men sekunderades av miniatyrer av
sidogav larna som tillsammans med mittstycket gav en av
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790:  Malmö rådhus. Port.

789:  Malmö rådhus. Burspråk.

rymd uppbruten effekt. Vi känner igen ett liknande för -
hållande från lasarettsbyggnaden i Lund. Sidogavlarna hade
dubbel pilastrar medan mitten istället hade dubbla gavel -
motiv med var sina enkla pilastrar. Fasadhalvorna möttes i
mitten i ett slags perspektiviskt tomrum, där takfoten och
de varierade motiven upphör. På samma sätt som porten var
unik var hela mittaxeln det. Det adderade burspråket håller
samman fasaden genom sitt material, men dess detaljering
var unik i jämförelse med husets övriga element. Det
framstår som tillbyggt enligt ett annat propor tionerings -
system. Fasaden hade inga av de miniatyriseringar som
Zettervall tidigare hade brukat i de mindre måttens Lund.
(789, 790) 

På håll kan vi se hur arkitekturelementen inordnar sig i
ett klassiskt mönster: tre  våningar med ett piano nobile,
balans mellan bjälklagsmarkeringar och kornisch, bilden av
ett bärande pilastersystem samt fönsteromfattningar som
fristående husminia tyrer. Men i närskalan var allt upp -
brutet, avbrutet, förkortat och överlagrat. Se på bilden av
botten våningens fönster: fönsteromfattningens pilastrar
vilar på plintar men har på tredjedelshöjden en platta
avbruten av två knappar. (791) Strax innan den släta pilas -
tern når sitt kapitäl framträder kannelyrer som om de
annars varit täckta av den släta ytan. Entablementets knut -
punkt över pilastern bryts av en fasett som fortsätter i en
rad runt fri sen, men över fönstret är den uppbruten av
kanne lyr liknande dekor med en förstorad knapp på mitt -
punkten. 

Övervåningens pilastrar har också fjärmat sig från sin
ursprungliga mening och blivit dekor. (792) De avbryts av
band som delar in dem i block. Kapitälen är fritt om tolkade
joniska med festong och blomma. Takfoten bärs av ett
entablement med plattor och medaljonger. De övre fönst -
rens omfattningar är på samma sätt överlagrade av plattor
och medaljonger som gör dem till ramar. I linje med detta
tänkande är fönsteröverstyckena brutna – slut stenen är
inkilad mot fjädrande former. 

Fasaden är skenbart välartad, men då man kommer



1860-talet utanför Lund 627

791:  Malmö rådhus. Yttre detaljer. 792:  Malmö rådhus. Yttre detaljer. 



närmre ser man alltså denna ostyrighet. Tidigare i arkitek -
tur historien kan vi möta denna manierism som en spirituell
lek med seklers inövade vokabulär. Zettervall an vände
formerna som medel för att uppnå den grad av festivitet
som uppgiften krävde.15

Det inre

Från ytterporten kommer vi rakt in i vestibulen, vars valv
omfattar både trappa och entrérum. Valven vilar på svarta
pilastrar och två fristående pelare. Kapitälen är fritt formade
med skulpterade tryckta manshuvuden. Vägg ytorna är mar -
 morerade i gult, grått och rött. Detta rum får sitt ljus från ett
fönster mot gården och är förrum till stadens administ -
rativa lokaler.

Trappan från torget ledde rakt fram, bakom glasade
dörrar med sirverk, upp i trapphuset. Rörelsemönstret hade
en markerad höjdverkan, förstärkt av de högt sittande  fön -
stren. (793) Trapphuset hade en hård stenverkan med
blanka marmor erade ytor. Mönstret från vestibulen var här
ytter ligare detaljerat. Trappspindelns plintar, balustrader
och räcken var marmorerade i grön stenimitation. Samma
tema gick igen i rummets bröstningar. Väggfälten var gula
med röda pilastrar och entablementet var marmorvitt.
 Dekora tionen var ramverk kring de verkliga och blinda
fönstren. På trappans plintar stod kandelabrar fritt under
valven. De kyliga ljusreflekterande materialen och den
varma lystern från stucco lustro-behandlingen känne -
tecknade detta rum som hade en nästan tessinsk fasthet.16

Från trapphuset leddes besökaren rakt in i Knutssalen –
ett rum som skimrade av värme. (794) De tre stora kristall -
kronorna och raderna av lampetter gjorde att allt gnistrade
av festlig lyster. De låga fönstren skapade närhet till torget
nedan för. På bröstningarna – marmorerade i svart, rött och
grått – stod kopplade pilastrar som fortsatte upp i det
elliptiska tunnvalvet som gav en perspektivisk effekt. Ytrike -
domen balanserades mot denna tydliga struktur. De två
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795:  Malmö rådhus. Pelarbyster. 

796:  Malmö rådhus. Knutssalen. Fotografi före 1896.

lång sidesväggarna hade fasthet mot takets dynamik.
Väggarna var helt upplösta av alla överlagrade teman: de
små murytor som fanns kvar bakom listverken var målade
blankt gula. De utfackade ytorna i taket var målade mörkt
grönt, men var stjärnbeströdda. I ytorna seglade tak -
fönstrens ramar och följde takets krökning. Gavlarnas
bågmotiv stod dock mer fria. Rumsligt fungerade de som
filter mot de angränsande rummen. Genom sin starka form,
och sitt proportionerings system, drog de uppmärk sam -
heten från orkesterläktare och biutrymmen. Gavlarna både
avgränsade rummet och gav genomblickar in i angränsande
rum. Pelarkapitälen hade samma grundform som pilast -
rarna men tilläts här blomma ut. De inre pelarna hade
rummets enda figurativa element; konsolerna var formade
av kvinnobyster. (795) 

De små takfönstren gav ett vagt ljus men som de var
placerade mot innerväggen bidrog de till att mildra den
ensidiga dagern och samla rummet. Ett äldre svartvitt
fotografi visar rummet i dagsljus. (796) Det låga ljuset foku -
serade golv och yta och gjorde taket imagi närt upplöst av
skuggkontraster. Det var en ljussättning som betonade den
stillastående tysta volymen. I konstljus var Knutssalen en
fest sal, ett rum skapat av stuck, ytor och färg för att ge lyster,
skimmer och stämning.17

Det andra stora rummet, den helt nybyggda Lands -
tingssalen, hade en helt annan verkan. (797) Rummet var
kärvt och helt hållet i jord- och träbruna toner. Det var
indelat av pilastrar och lister som mer behandlats som
beslag än för att ge en bild av det bärande systemet. Taket
var indelat av kraftiga bjälkar som stöddes av utspringande
bågformade konsoler. Från den bemålade plafonden
hängde tre stora malmkronor. Väggfälten var behängda
med porträtt av danska och svenska herrar.18 Det var en
rums ask i renässansens anda med ornerad stuck och imi -
terad intarsia. Detaljarbetet var minutiöst. Dörr omfatt -
ningarna tilläts växa ut till kompletta och belevade
arkitekturstycken. (799) Kring fönstren löpte formerna



friare. Det kvadratiska motivet var gjort av träkuber som
var så djupt placerade att de grep in i murverket. (798)
Pilastermotivet flätade sig i många steg från plinten, över
murytan och in i omfattningarna. 

I Malmös rådhus har Zettervall tänjt ut skillnaderna mellan
rummens materialburna stämningsinnehåll: ett stenrum,
ett stuckrum, ett trärum. Rummen utvecklade de använda
materialens formvärldar, samtidigt som de hölls samman i
rumsliga sekvenser. Kanske kan den rumssvit vi beskrivit
utsträckas till att också innefatta fasaden i torgets rum. Allt
i ett samkomponerat flöde. 

När väl kritiken av de höga byggkostnaderna hade lagt
sig blev byggnaden mycket uppskattad och kommenterad,
inte minst av arkitektkollegorna. När den finske arkitekten
A. Th. Decker passerade Malmö på väg till kontinenten
skrev han till Zettervall att rummet med det elliptiska taket
var »förb…ndt bra« men också »det andra begrep jag ej –
för mycket snickerier och grannlåt«.19

Trots Zettervalls höga anspänning – detta var hans
dittills mest ambitiösa bygge – och trots det goda mottagan -
det vet vi att han ändå inte var helt nöjd med resultatet. Han
hade velat gå längre. Vi kan anta att det bland annat är de
nya inre delarnas dåliga samband och Landstingssalens
inskjutning i det gamla huset han tänker på när han många
år senare skriver: »ett lappverk blev det även ty det gamla
huset användes och dess dumma nya tillbyggnader bi -
behöllos«.20

Med Zettervalls ombyggnad av rådhuset i Malmö hade
staden fått sin märkesbyggnad. Det yttre uttryckte verk -
samheten, både som den var och som stadens styrande ville
att den skulle vara. Byggnaden hade förankrats i sin egen
och i stadens historia, den hade absorberat platsens
förutsättningar i vid mening. Både den unika byggnadens
arkitektoniska kvalitet, men kanske ändå mer det arkitek -
toniska sammanhang i vilken den skapats, brukats och
förändrats. Inskriptionen som i fyra avsnitt löper längs
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799:  Malmö rådhus. Landstingssalen. Dörr. 

entablementet var här betecknande, den lyder: »FRÅN

GRUNDEN UPPFÖRD 1546 – BLEV DENNA BYGGNAD –
ÄNDRAD OCH FÖRBÄTTRAD 1812 – VIDGAD OCH
FÖRSKÖNAD 1864–1869«. Guldbokstäverna gav en djup
kontrast mot fasadens mattsvarta och röda, samtidigt som
de skapade en förbindelse till de förgyllda skulpturerna:
inskriptionen var en del av fasadens färg- och material -
verkan. Textens innehåll var sakligt byggnadstekniskt och
bokstavsformerna var rättfram blockskrift. Inskriptionen
ståtade öppet med samtidens förmåga och handlingskraft.

Zettervalls arbete med rådhuset gav honom fler uppdrag i
Malmö, bland annat för industri- och lantbruks ut ställ -
ningen sommaren 1865. Utställningen ägde rum i den
gamla stallbyggnaden vid Drottningtorget samt i tillfälligt
uppförda enkla träbyggnader uppställda i en fyrkant kring
torget. Vi har inga bevarade ritningar så vi kan inte identi -
fiera några av Zettervalls insatser, vi vet bara att det innebar
mycket arbete. »Ständiga resor dit, bestyr med byggmästare,
ritningar till diverse ting m.m. tog tid och möda i anspråk,
utan ens tack för besväret. Gubben lands hövdingen Troil
låg efter mig som en igel och tyckte väl att han lät mig
veder faras stor ära genom att han insatt mig i utställnings -
kommittén.«21

Läroverket i Lidköping

Zettervall lämnade 1864 förslag till ombyggnad av Lid kö -
pings arbetshus till elementarskola.22 Ombyggnaden genom -
fördes bara delvis och byggnaden är senare helt ändrad. 

Efter den stora stadsbranden i Lidköping hade ett nytt
läroverk uppförts 1855 vid Nicolaigatan. Men det var dåligt
byggt och hade ständiga fuktproblem. Dessutom blev det
snart för litet eftersom staden aktivt arbetade för att öka
skolans innehåll. Från att ha varit en tvåklassig apologist -
skola, där Zettervall själv gått, upphöjdes skolan 1858 till



ett lägre elementar läroverk, vilket innebar att staten stod för
driften men att staden skulle hålla med byggnad. När riks -
dagen 1863 beslöt att läroverket skulle ha fem klasser var
en ny byggnad ofrån komlig.

Strax utanför staden i väster hade, efter en donation, ett
stenhus i två våningar uppförts 1854 för Lidköpings arbets -
inrättning. Där skulle arbete, bostad och mat erbjudas
»arbetsovilliga familjeförsörjare« som det hette. Verksam -
heten hade dock misslyckats och i början av 1860-talet
använ des huset istället för delar av folkskolan. Byggnads -
kommittén för läroverket beslöt 1863 att undersöka om det
gamla arbetshuset gick att bygga om till läroverk. 

Arbetshuset hade ritats och uppförts av Folke Birger
Oppman, just under de år som Zettervall var anställd hos
honom. Men det verkar inte ha varit motivet till att Helgo
Zettervall ombads lämna ritningar och kostnadsförslag för
en ombyggnad. Han var den arkitekt man kände till och
man visste att han besökte sin gamla hemstad varje sommar.

Förslaget

Zettervalls ombyggnadsförslag, som finns bevarat i både
skiss och ritning, ger en bra bild av hans angreppssätt.23

(800, 801) Förslaget var lågmält och ekonomiskt – vi får
för moda att han förstod att det inte fick bli för dyrt. Arbets -
huset var en rektangulär byggnad med korta flyglar inåt
tomten mot söder och entrésidan. I flyglarna fanns större
rum: arbetssalar och bönsal; i bottenvåningen förestån -
darens bostad, matsal och kök; i övervåningen tretton
mindre bostadsrum för de arbetande.

Zettervall flyttade entrén till norra sidan – mot vägen –
och byggde den stora samlingssalen tvärs över husets mitt.
Samlingssalen avslutade han med en stor absid. Den gamla
trappan skulle rivas och två nya byggas för att ge förbindelse
till övervåningens båda sidor. Envåniga flyglar, byggdes i
husets längdriktning. De sex skolsalarna inrättades i de
befintliga stora rummen, i en av de nybyggda flyglarna samt
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800:  F. B. Oppman. Lidköpings läroverk. Fasad och
planer före ombyggnad 1864.
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i övervåningens hörnlägen genom rivning av mellanväggar.
Rektorsbostaden på bottenvåningen utnyttjade det gamla
köket men utvecklade sin plan, med sju rum, mot
byggnadens huvudfasad. Under samlingssalen inrättades
rum för samlingar och ett litet auditorium. Botten våningen
i övrigt innehöll bibliotek och material rum. Zettervall hade
minimerat ingreppen i den bärande stommen – de enda
rivningar som krävde avlastningar var egentligen rek tors   -
bostadens matsal och trapporna. Över våningens rums -
avskiljande väggar, som han rev, var knappast bärande. 

Vi känner igen huvuddispositionen från läroverket i
Helsingborg, men trots att den var en ren nybyggnad var
de inre sambanden oklarare där än i Lidköping.

I det yttre tog Zettervall fasta på den befintliga bygg -
nadens arkitektur men förhöjde dess schema. Botten -
våningens rundbågiga fönster fortsatte i de nybyggda
tilläggen som utformats med parapetmurar för att fortsätta
huvudbyggnadens bjälklagsmarkeringar. Den befintliga
mittrisaliten fanns kvar men fick ytterligare en markering
över den nya entrén med ett nytt stort rundbågigt fönster,
en bruten arkitrav och ett klocktorn. I en bevarad skiss finns
ett försök att förstora samlingssalens alla tre fönster som en
konsekvens av att samlingssalen hade större takhöjd.

Hela byggnaden skulle slätputsas som det befintliga
huset. 

Genomförandet

Zettervalls förslag antogs omedelbart av stadsfullmäktige,
Skaras domkapitel och Överintendentsämbetet. Efter en
mindre ändring – det lilla auditoriet och rummet för
samlingarna föreslogs bli ett enda rum utan mellanvägg –
stadfästes ritningarna. Men den donator som staden hade
tänkt sig finansiera större delen av bygget ställde dock ett
ultimatum. Han kunde tänka sig att skänka 6 000 riksdaler
under förut sättning att han fick ändra ritningarna: ingen
utbygg nad för samlingssalen, inget högre tak och inget801:  Lidköpings läroverk. Fasad och planer efter ombyggnad 1864. 



uppbyggt yttre mittparti. Stadsfullmäktige, som var helt
beroende av dona tionen, accepterade men vågade inte visa
några för enklade ritningar för domkapitel och över inten -
dent med risk för avslag. Man beslöt att följa de godkända
ritningarna men att tillsvidare bara utföra de arbeten som
donatorn godkänt. 

Det sålunda förenklade förslaget byggdes under ett år,
från april 1865 till våren året därpå. De övriga viktiga
delarna av förslaget kom aldrig att utföras.

Byggnaden fick när den togs i bruk mycket beröm, inte
minst för sitt fria läge: den låg som en herrgård vid lands -
vägen en liten bit från den bebyggda staden. (802) I sitt
reducerade skick – utan det samlande rummet och utan
den yttre koncentrationen – var byggnaden egentligen inte
ett verk av Zettervall, men det ekonomiskt inpassade lokal -
programmet är hans.24

Läroverket i Skara

Mot slutet av 1865, alltså ungefär samtidigt med uppdraget
för Malmö rådhus, ombads Zettervall att lämna ritningar till
»förändring och utvidgning av högre elementar läroverket i
Skara«.25 Zettervalls förslag antogs utan ändringar och stod
klart 1871.  Projektet hade då omformats till en fullständig
nybyggnad. Läroverket i Skara är en av Zettervalls mest
betydelsefulla byggnader och är till det yttre mycket väl
bevarad. Läroverket ingår i ensemblen kring domkyrkan,
som Zettervall senare skulle ta hand om.

Det var läroverkets rektor Per Gustaf Alander som i brev
bad Zettervall göra ett förslag till ombyggnad för att möta
de nya statliga direktiven.26 Ombyggnadsarbetena vid det
närliggande Lidköpings läroverk var i full gång. Alander
hade dessutom en personlig relation till Zettervall – de hade
kommit bra överens då Zettervall bodde i Skara sommaren
1857 med ansvar för bygget av stiftsbiblioteket. Zettervall
hade också, som vi sett, tidigare gjort förslag till ett nytt
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stadshus. Alander bör också ha känt till hur Zettervalls
praktik hade utvecklats och hans byggnader för både Lunds
och Helsingborgs läroverk. Jämte Lidköpings skolan var
uppdraget i Skara Zettervalls första uppdrag i hembygden. 

Skara hade redan ett ganska nytt läroverk – byggt 1833
efter ritningar av C. F. Sundvall. (803) Det var en klassiskt
propor tionerad rektangulär byggnad i två våningar place -
rad jämte domkyrkan. Domkapitlets byggsakkunnige,
major J. F. Weinberg, hade modifierat ritningarna, byggt till
en fronton och försett huset med gult beklädnadstegel vilket
troligen inte var Sundvalls avsikt. Senare hade rumsindel -
ning ändrats och byggnaden hade fått ett litet klocktorn,
som Zettervall ritade då han bodde i Skara.

Läroverksreformerna ställde ständigt allt högre krav på
byggnaderna: enligt 1856 års stadga skulle de högre
elementar läroverken vara nioåriga, 1859 tioåriga och 1869
ställdes krav på specialsalar för gymnastik, teckning och
naturvetenskaper. 

I Zettervalls uppdrag var det klart utsagt att de nya
lokalerna skulle rymmas i en tillbyggnad. Stadens viktigaste
institutioner skulle fortfarande vara samlade kring dom -
kyrkan. 

Zettervalls förslag

Skara var i mitten av 1860-talet en liten stad med en stor
skola. Staden hade 2 300 invånare, läroverket hade 500
elever och var ett av Sveriges största och äldsta. Upptag nings -
 området var stort och de flesta eleverna var inne boende.
Stadens liv kretsade kring domkyrkan och läroverket. Läro -
verken var de svenska städernas kanske viktigaste profana
offentliga byggnad. Det var en mani festation av det nya
borgerliga samhället och ett slags motstycke till kyrkan. I
Skara, där läroverkets existens var helt avgörande för staden,
var detta extra tydligt. Stambanan hade gått Skara förbi och
staden saknade hamn. Läroverket var stadens viktigaste
näring och dess lärare tillhörde stadens ledande skikt.

803:  C. F. Sundvall. Skara läroverk byggt 1833. Fotografi 1860-talet.



Zettervall presenterade 1867 sitt förslag, »Tillbyggnad och
förändring«, i nio blad.27 Planerna redovisade det gamla
husets volym i blått och de föreslagna tillbyggnaderna i rött.
(804, 805, 806) Zettervall hade förlängt byggnaden med
tvärställda flygelbyggnader som rymde vardera två klassrum
i varje plan. En helt ny trappa med dubbla lopp var insatt i
byggnadens mitt, den anslöt till en samlingssal i en ny tillagd
volym. Vi känner igen dispositionen från det några år äldre
läroverket i Uppsala av Scholander. Zettervall strävade efter
att minimera rivningarna i det gamla huset, vilket resul -
terade i en del osköna inre anslutningar till de nya flygel -
bygg naderna. Men den gamla byggnadens mittparti och den
gamla trappan revs helt. Sektionerna visar den nya samlings -
salen – ett långsträckt rum med öppna rikt sammansatta
trätakstolar och en absid. (807, 808) Under samlingssalen
hade en del udda rum fått sin plats: två salar för naturveten -
skaper, vaktmästarens bostad, rektorns arbets rum och,
längst ut på gaveln under aulans absid som ett stort bur -
språk, lärarnas kollegierum med deras bibliotek och läsrum
– kallat Ateneum på ritningen.

I det yttre känner vi inte igen något av det gamla huset.
(809) Fönsteröppningarnas lägen var bibehållna – men det
är allt. Hela byggnaden hade ett nytt skal av rött tegel. Taket
hade fått en kraftig takresning, som möjliggjorde en nästan
fullt utnyttjad våning med specialsalar mot gårdssidan. Vi
möter fasta och energiska former. Fönsteromfattningarna
var kraftigt markerade med spetsbågemotiv i botten -
våningen och brutna överstycken i den övre våningen. Det
var mittpartiet och flyglarna som hade fått den rikaste
utformningen. Vid gavlarna var takfoten uppbruten med
små hörntorn och uppspringande mittmarkeringar. Kom -
po sitionens tyngdpunkt var det framflyttade mittpartiet
med sina tre lika stora portar. 

Vi möter en fri tolkning av gotiska former, men det
borg lika och slutet staplade som vi mött i Zettervalls nästan
samtida projekt för Lund ser vi inte i Skara. Istället möter vi
en mer organiskt sammanvuxen kraftfullhet, där bygg -
nadens huvuddisposition fortfarande är klart avläsbar. Vi
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804:  Skara läroverk. Bottenvåning 1867. 

805:  Skara läroverk. Övervåning 1867.

806:  Skara läroverk. Vindsvåning 1867.
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807:  Skara läroverk. Längdsektion 1867. 808:  Skara läroverk. Tvärsektion 1867.

809:  Skara läroverk. Huvudfasad 1867.
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kan se förbindelser till fransk senmedeltid och till samtida
engelskt institutionsbyggande. Viljan att markera skillnad
mot den närliggande domkyrkans lysande gula stenmurar
är påtaglig. 

Mottagande och bygge

Zettervalls förslag, med kostnadsberäkning som slutade på
75 000 riksdaler, antogs direkt av den tillsatta byggnads -
kommittén. Överintendentsämbetet, som också skulle
godkänna, hade en del mindre anmärkningar och höjde
kost nads beräkningen till 80 000. Ändå tog det fyra år innan
bygget kunde sättas igång eftersom äganderätten till den
gamla byggnaden och ansvarsfördelningen inte var   klar -
lagd. Den lilla staden Skara menade att läroverket var en
angelägenhet för hela landskapet och stiftet. Lösningen blev
att landstinget bidrog med 20 000, staden med 5 000 och
riks dagen med 15 000 samt ett lån för det resterande. 

Efter en första misslyckad entreprenadauktion antogs
till sist ett anbud från byggmästaren A. Th. Wallenius på
93 000 riksdaler. Han var dock osäker på den gamla
byggnadens grundläggning och ville riva hela den gamla
byggnaden och bygga på en ny grund. När hans planer
blev kända väcktes en stark opinion mot att riva den
relativt nya byggnaden. Wallenius, och många med honom,
önskade istället att det nya  läroverket skulle uppföras en
bit utanför den centrala staden – i Botaniska träd gården.
Över inten dents ämbetets nedkallade arkitekt, P. U. Sten -
hammar, konstaterade bara att den först föreslagna tomten
var för liten och borde utvidgas. Zettervall, som också
tillfrågades var säkrare. Han avstyrkte Botaniska träd -
gården och talade varmt för läget i staden: platsen »vid
sidan av den åldriga katedralen är det härligaste, något
skolhus gärna kan hava«.28 Detta blev också byggnads -
kommitténs beslut.

Våren 1870 kunde så bygget starta med grundläggning
av de nya delarna. Efter  terminsslut revs det gamla läro ver -

ket. Under byggnadstidens knappa två år inryms  läro verket
i konsistoriebyggnaden och i den nyuppförda folkskolan. 

Vid uppförandet följdes Zettervalls ritningar med några
små förändringar: gavlarnas stora fönster blev likt de andra
normalstora, takkuporna ändrades och fönstren fick små -
ruts indelning.

När byggnaden var klar hade kostnaderna ökat, de kal -
ky lerade 80 000 hade blivit 107 000. Med alla tillkom mande
kostnader som tomtköp, värme- och luftväxlings apparat,
inredning och arvoden, var den totala byggkost naden
156 000 riksdaler. 

Byggnadens invigning den 26 september 1871 formade
sig till en stor manifes tation.29 Efter samling vid biblioteket
bildade de inbjudna gästerna en procession till domkyrkan
för en högtidsgudstjänst, därefter gick processionen vidare
till invigningen i aulan med tal och musik. Rektor Alander
höll ett högstämt tal till läroverket men också till byggnads -
konsten som han menade »i sina bästa verk utveckla skön
konst det vill säga det söker att i sinnliga former åskådlig göra
det idealas, det evigas storhet och älskvärdhet«.30 Till kvällen
hade eleverna illuminerat skolhuset och hängt kulörta lyktor
i träden utanför. Klockan tio tog de ner lyktorna och
marscherade till rektor under musik och hurrarop. Bygg -
naden hade initierats till verksamhetens och stadens liv.

Byggnadens yttre

Skara läroverk har ett enastående läge. Placeringen vid
domkyrkan och stiftsbiblioteket bygger upp en förtätad
stämning i stadens kärna. Innehållsligt fanns också histo -
riskt en länk mellan de närliggande byggnaderna. Läro -
verket ligger tätt tryckt mot de omgivande gatorna, men
ingår i stadsmönstret med bibehållen självständighet.31

Det äldre fotografiet – taget innan träden vuxit upp –
visar läroverkets kraftfulla uppbyggnad. (810) Vi kan lätt
utläsa byggnadens volymer – en länga med inskjutna sido -
flyglar och mittkropp. Huvudfasaden mot domkyrkan är
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hållen i två våningar medan en fullt utnyttjad tredje våning
ryms under branta takfall. Fönstren på bottenvåningen är
spetsbågiga, övervåningens har brutna omfattningar som
ger kraftigt markerade skuggor. Det är fönstren som ger
fasaden dess grundrytm och betonar övervåningen.
Fönstren löper med samma utformning runt hela bygg -
naden och binder därmed samman huvudlängan med
flyglarna. Flyg larnas övre motiv med hörntorn, gavel och
öppningar är sammanvuxna med takfoten. Motsvarande
tema finns i mittri saliten men har där en ännu högre
detaljering. Där är dock fönstren utförda som en förhöjning
av botten våningens i två steg. Kompositionen är alltså
hopflätad med motiv som löper in i och ur varandra för att
bilda en sammanväxt helhet. Mot viljan att hålla samman
bygg naden som volym, där hörnens utformning blir viktig,
står mittpartiet nästan som en fri murskiva med sina över
varandra lagda element: inskrip tion, urtavla, ringklocka
och spira.

Huvudentrén ligger mitt emot domkyrkans södra entré.
(811, 812) En väl beräknad öppning i trädraden lämnar
plats för ett entrérum med domkyrkans södra fasad som
andra vägg. Zettervall har tänjt ut det trånga måttet mellan
fasad och gata genom en plogformad trappa som leder folk -
strömmen åt sidorna. Mittaxeln är dessutom bruten av en
stor kandelaber. Som i de flesta av Zettervalls byggna der är
insteget lågt och samverkar med markplanet snarare än
med byggnaden.

Läroverksbyggnaden i Skara har en stark material verkan.
(813, 814) Det djupt röda teglet  varierar i både for mat och
färgnyans vilket ger murverket en hantverks mässig påtag -
lighet. Det är en stark kontrastverkan mellan murver ket och
de kraftiga och precist formade putsade omfatt ning arna,
posterna vid fönstren och takfotens klara geometri. Denna
verkan har inte kommenterats av Zettervall, men det var
säkerligen inte vad han  eftersträvade. Både tidigare och
senare var hans mål att nå ett jämnt och exakt uttryck.

Byggnaden är väl byggd och har underhållits väl. (815,
816) Platsbyggda detaljer är osynligt förenade med gjutna

640 Offentligt

811:  Skara läroverk. Huvudfasaden. 
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och huggna delar, till exempel vid entréns omfattning. Just
raden av kapitäl där visar Zettervalls fria och måleriska
form uppfattning. Kolonnetterna kring portarna fortsatte
med samma dimension upp i spetsbågens cirkelslag. Vid
sidorna bildades en logisk följd innefattad av släta putsade
partier. Men mellan portarna var hängkolonnetter infogade:
tillsammans med hörnskoningarnas övre del bildade dessa
en sammanhängande kapitälfris där växtdelar samsas med
fabeldjur. Vi möter både en ritningsnära tektonisk ordning
och en byggnära friare målerisk ostyrighet. 

Byggnadens inre

Efter invigningen fick byggnaden kritik för en del funktio -
nella brister: det fanns inga avträden inomhus och kollegie -
rummet var dåligt placerat. Byggnadens plan hade också en
del otympligheter, som den smala korri dor passagen till
flyglarnas bortre klassrum. Denna brist beror på att
Zettervall var styrd av det gamla husets plan. Han hade ju
ritat en ombyggnad, som blev en nybyggnad, utan att han
gavs möjlighet att rita om. »Hade jag vetat att det skulle bli
en alldeles ny byggnad, skulle den blivit helt annorlunda«
lär Zettervall ha sagt.32

Interiören är idag ändrad men mest till sina ytskikt.33

De tre entréportarna leder fortfarande direkt in i trapphuset
som i tre lopp kränger sig upp de två våningarna. (817)
Trapphuset, som ligger vid fasad, är genom flödat av ljus
genom sina öppna spindlar. Byggna dens hjärtmur, upp -
bruten till en spetsbågsarkad buren av runda pelare, löper
genom trapphuset. Trappkonstruk tionen är uppbyggd av
valv skurna ur murskivor. Trappans sneda plan överlagras
rytmiskt. Till den dynamiska känslan bidrar att trapploppen
flyter ut över vilplanen. 

Aulan, läroverkets mest betydelsefulla rum, når vi från
trapphusets mellannivåer. Det äldre fotografiet visar hela
trästommen mörkt och blankt målad mot de ljusare tak -
kassetterna. (818) Talarstolen är placerad som i ett kor i en
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818:  Skara läroverk. Aulan. Fotografi cirka 1920.



flod av söderljus genom de höga spetsbågiga fönstren.
Aulan är kyrklik men har en tunnhet som vi inte finner i
Zettervalls kyrkorum.34 Träkonstruktionen som bär läktare
och tak har slanka pelare som förstyvats av valvformade
dia gonaler. (819) Konstruktionen trotsar egentligen egen -
ska perna hos rak växande träd, men de minimerade dimen -
sionerna har givit upphov till former som återknyter till
stammar och grenar.

Läroverket i Malmö

Året efter det att Zettervall ritade Skara läroverk och Malmö
rådhus fick han hösten 1866 i uppdrag att lämna förslag 
till ett nytt läroverk för Malmö.35 Det var ett rumsligt rikt
och sammansatt projekt, som dock inte kom att byggas.
Pro grammet var mer än dubbelt så stort som Skaras och 
var till skillnad från Skara en ren nybyggnad, kanske ger
förslaget en ledtråd till hur Zettervall hade angripit Skara
om han där fått veta att det skulle bli ett nybygge.

Malmö stad hade redan 1861 tillsatt en kommitté för att
bygga ett nytt läroverk. De befintliga lokalerna i den Dring -
bergska gården vid Norra Vallgatan klarade inte av de nya
lokalkraven och den ökade elevtillströmningen. Kommittén
hade begärt ett statsanslag på 150 000 riksdaler för ett ny -
bygge. I Malmö behövde läroverket ha två paralleller,  vilket
skulle göra byggnaden mer än dubbelt så stor som läroverket
i Skara. Men statsanslaget avslogs och ärendet stannade upp.
Kommittén, som leddes av stadsarkitekten William Klein,
föreslog som byggplats statlig mark: en obebyggd mark -
remsa på gränsen mellan den planlagda staden och den
gamla vallgraven i stadsplanens nordvästra hörn. (820) 
Här fanns rester av det gamla försvarssystemet – den forna
bastionen Nyköping – som gränsade till det slutna Malmö -
hus slott. 

Under hösten1866, när Zettervall just satt igång bygg -
arbetena vid rådhuset och under sommaren genomfört
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industri- och lantbruksutställningen i Malmö, ombads han
av byggnadskommittén att lämna ett förslag till ett läroverk
med tjugo klassrum, gymnastiksal och rektorsboställe på
den trånga tomten. Stadsarkitekten Klein och kommittén
vände sig alltså till Zettervall redan från början denna gång. 

Zettervalls förslag 

I december 1866 kunde Zettervall presentera sitt förslag på
femton stora planscher. Förslaget är bara delvis bevarat,
men tillräckligt för att ge oss en föreställning om dess stor -
artade och intrikata uppbyggnad.36 Situationsplanen visar
hur Zettervall delade upp programmet i mindre delar och
hur han utnyttjade den smala tomten genom att tänja ut
anläggningen i sidled. Skolbyggnaden låg mitt på tomten
bakom en grund gård. (820) Den låga gymnastiksals -
byggnaden och rektorsbostaden låg mot tomtgränserna och
anslöt till gatumönstret, och bildade ett avgränsat gårds -
rum. Aulan var halvcirkelformad och stod mot den fria
norra sidan som vi får förutsätta skulle vara fritt gestaltad
och trädplanterad. Läroverksbyggnadens plan följde ett
grundmönster vi känner igen: en länga med klassrum längs
en sidokorridor mot norr, vestibul och trapphus i mitten
och aulan rakt fram. (821, 822) Rumsdelarna var väl -
beräknat samman fogade. Mittpartiet hade kryssvälvda rum
i alla våningar och låg med halvplans förskjutning i för -
hållande till skolsalarna. På så vis var den lägre vestibulen
direkt i markens plan och de övriga i plan med aulans
våningar. Förbindelsen till klassrumskorridorerna skedde
med dubblerade trappor som nådde dagsljuset. På detta vis
blev byggnaden delad i två halvor – en för var parallell.
Kommunikationssystemen förenades med gården i den
nedre vestibulen; över den var kollegierummet och högst
upp sångsalen. Mittdelen var inte bara förskjuten i höjdled
– den sköt också framför de anslutande flyglarnas liv. I
exteri ören var detta ytterligare markerat genom den ranka
for men som avslutades med en spira. 
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821:  Malmö läroverk. Plan 1 trappa 1866.

820:  Malmö läroverk. Situationsplan 1866.



1860-talet utanför Lund 645

822:  Malmö läroverk. Sektion 1866.



Den halvcirkelformade aulan var uppbyggd som en amfi -
teater med sluttande gradänger. Vi känner igen konstruk -
tions principen från Zettervalls mycket mindre seminarie -
tillbyggnad i Lund. Rummet hade öppna takstolar som
spjärnade mot en bjälkkrans under lanterninen. Entréerna
var idealt anlagda med anslutningspunkter från trappans
totalt åtta vilplan. Aulans fondvägg upptogs av en scen i en
nisch och över den en orgel.

Gymnastiksalsbyggnaden innehöll ett stort rum och
rektorsbostaden var formad som en friliggande villa men
båda byggnaderna inordnade sig i läroverkets huvudidé. 

Disposition var både ekonomisk och rik. Den trånga
tomten, som inte tillät överytor, gav anläggningen en hög
kompression. Klassrummen var en upprepad serie, men de
övriga rummen har tänjts till starka uttryck: den valvslagna
vestibulen med sitt låga insteg från gårdens plan, kollegie -
rummets träpanelade »riddarsal«, sångsalens »kapellrum«
och aulans dramatiska höjdsträckning och öppna konstruk -
tion. Malmö rådhus och Skara läroverk var ombyggnader –
men här kan Zettervall spela ut ett bredare register.

Huvudfasaden är tyvärr inte bevarad men vi kan anta
att Zettervall utnyttjade liknande motiv som vi sett i Lunds
kirurgiska lasarett och rådhuset i Malmö: mot det lugnt
upp repade i skolsalsdelarna stod de ranka flygelgavlarna
som förmedlare till mittpartiets ännu mer uppskruvade,
framflyttade och kraftigt uppglasade spetsbågsparti. Den
norra fasaden hade också kontraster. (823) Där stod de höga
upprepade fasaderna mot aulans breda och horisontalt
verkande volym. Även om det är svårt att tro att Zettervall
med denna utåtriktade och »allseende« volym velat anspela
på den gamla bastionens form så är verkan likartad: mot
stadens omslutande gördel av vatten och vegetation lät han
läroverksbyggnadens murmassor mot norr skymta bland
träden, medan han mot söder tog fasta på stadsplanens
formella karaktär. Övergången skedde inne i byggnaden. 

Till projektet hörde också fullt utarbetade ritningar till
rektorsbostad och gymnastiksalsbyggnad. (824, 825)
Gymna stik salen hade samma enkla planlösning som vi
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823:  Malmö läroverk. Fasad mot norr 1866.

824:  Malmö läroverk. Rektorsbostaden 1866.



mött i projektet för Lund men här hade gaveln fått ett stort
fönstermotiv – som en bild av att här innanför fanns ett stort
rum. Takstolen var ett timmerfackverk som spände över
sexton meter. Rektors bostaden mot kanalen var utformad
som en friliggande villa och samtidigt inordnad i anlägg -
ningens formvärld. 

Läroverksbygget förhalades i brist på pengar men också för
att tomten av många ansågs olämplig och för liten.37 När
stadsplanen för Malmös första utvidgning utanför vallarna,
Rörsjöstaden, antogs 1872 beslöts att läroverket skulle ligga
där. Det kom att ritas av andra arkitekter.38

Seminarium i Linköping 

Zettervall anger att han 1865 gjorde två alternativa förslag
till ny seminariebyggnad i Linköping.39 Det ena förslaget
finns bevarat men inget av dem utfördes. Samtidigt lämnade
han förslag till ett seminarium i Skara som helt överens -
stämmer med förslaget för Linköping. 

Lokalkungörelserna för landets lärarseminarier känner vi
till från de många utvidgningarna av Lunds seminarium.
Enligt 1864 års reglemente skulle ett lärarseminarium
innehålla fyra klassrum och en övningsskola samt aula,
gymnastiksal och bostad för rektorn. I Linköping kunde
inte det gamla seminariet utvidgas, utan en ny byggnad
behövdes. Vi får förmoda att det var rektorn vid seminariet
i Lund, Wåhlin, som för Linköping förmedlat kontakten
med Zettervall. En stor fri tomt vid Drottninggatan, strax
utanför den tätt bebyggda staden, hade inköpts.

Förslaget finns bevarat i sju skissblad.40 Ovanligt nog
fanns bland dessa ett fågelperspektiv som visar tomtens dis -
position. (826) Den tvåvåniga huvudbyggnaden låg skjuten
långt tillbaka på den kvadratiska och plana tomten. Bygg -
naden liknade en liten upplaga av läroverket i Skara, men
hade nästan ännu mer monumental verkan i kraft av sitt
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fria läge och djupa förplats. Den kandelaber som Zettervall
i Skara hade nära huset stod nu mitt på den kvadratiska
gården. Huvudbyggnaden bestod av en länga med flyglar
och en aula i ett centralt utbyggt skepp. Byggnaden hade
brant nedvalmade tak och ett markerat mittparti. Läro -
salarna i flyglarna hade konsekvent utbyggda nischer för
kate dern, vilket givit blinderade täta murar i mittaxlarna –
enligt engelskt mönster eldstadens plats. Gymnastiksal och
rek tors bostad var inrymda i vinklade envåniga längor
tryckta mot Drottninggatan, där de fungerade som port -
bygg nader och definierade gårdsrummet. 

Planerna är enkla och överensstämde tydligt med det
yttre. (827) Flygelbyggnaderna innehöll var sitt större klass -
rum, huvudkroppen innehöll bottenvåningens övnings -
skola och i övrigt bibliotek, kollegierum och reservrum.
Mitt partiet upptas helt av förstuga och trappa. Ett halvplan
upp når vi den långsmala aulan med form och inredning
som ett kyrkorum men med en talarstol och orgel på altarets
plats i »koret«. (828)

Alla förstyvande murpelare har konsekvent lagts som
kontreforter på utsidan. Vi kan förmoda att byggnaderna
var tänkta att uppföras av rött tegel. 

Byggnaden är intressant att jämföra med läroverket i
Malmö där många av de intri kata rumsliga lösningarna var
frampressade av en trång tomt – här fanns inga sådana
restriktioner. Lösningen har också blivit generell och luftig,
till och med överstor och, kan vi anta, också dyr. Zettervall
antecknade i sin kassabok att han också gjort ett alter nativ -
förslag; detta finns dock inte bevarat.41 Inget av förslagen
sändes för godkännande till Överintendents ämbetet. Ett
seminarium efter de normalritningar som ämbetet tog fram
uppfördes senare på platsen.42

Seminarium i Skara

Zettervall har antecknat att han 1865 gjort en gratis skiss
för ett nytt seminarium i Skara.43 Det blev inte byggt.
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Ritningen överensstämmer helt med det bevarade förslaget
för seminariet i Linköping. (829) Det är det enda exemplet
på att Zettervall använt samma ritning för två olika projekt.

Seminarierna i Lund och Linköping skulle utbilda lärare
men seminariet i Skara lärarinnor.44 Skaras gamla semina -
rium var inrymt i små lokaler i konsistoriehuset.45 Eftersom
Zettervall ofta var i Skara för läroverksbygget var det natur -
ligt att be honom om en skiss för en ny seminariebyggnad
som han alltså utförde  gratis. Skissen skickades inte till
Överintendentsämbetet för godkännande. Rektor C. O.
Klefbeck ansökte om medel för tomt och ritning, men fick
avslag. Det var historien från Linköping som upprepades:
även i Skara uppfördes senare ett seminarium efter normal -
ritningarna, men med Zettervall som kontrollant.46

Folkskolan i Lidköping 

Ett halvår efter att Zettervalls ombyggnad av läroverket i
Lidköping stod klart 1866 blev han ombedd att ge förslag
till en ny folkskolebyggnad för Lidköping. Den byggdes
efter hans ritningar och kunde invigas 1868, som Zettervalls
första, och enda, trähus för offentligt bruk.47 Byggnaden är
idag mycket ändrad.

Lidköpings gamla folkskolebyggnad var i mycket dåligt
skick. Skolrådet planerade först att låta skolan flytta in i det
hus som läroverket just lämnat, men beslutade till sist att
bygga nytt. Efter ett initiativ av skolrådet beställde Lid -
köpings kyrkostämma, som ansvarade för folkskolan, 1866
ritningar av Zettervall. De önskade »ett skolhus i två
våningar, vardera med två lärosalar, rymmande 100 barn«.48

Zettervalls originalritningar har inte bevarats, blott en
äldre uppmätningsritning.49 (830) Zettervall föreslog en
trä byggnad – om detta var ett uttalat önskemål, eller om det
var Zettervalls idé, vet vi inte. Det kan ha varit Zettervalls
sätt få byggnaden billig. Någon tomt fanns ännu inte så
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uppdraget hade karaktär av ett typhus, vilket också syns på
förslaget. Vi känner igen den disposition som Zettervall
gärna utgick från: en länga med tvärställda gavelvolymer.
Byggnaden innehöll en skolsal i varje flygel och trapphus
med kapprum i mittdelen samt en täckt veranda. De stora
rummen var möjliga att dela på mitten, vilket också senare
skulle komma att utnyttjas. Entré till byggnaden kunde ske
från båda långsidorna. 

Om planen var torftig var fasaderna däremot desto
rikare, med kraftigt markerade fönster omfattningar och med
en rik trä brodyr vid gavelspetsarna. Fönstren i mittdelens
över våning var spetsformat uppdragna. Verandans takfot
var upplöst till kryss och dess mittstolpar formade ett valv
av trä.

Kostnadsberäkningen slutade på 18 280 riksdaler, vilket
inte avskräckte kyrko stäm man. En tomt vid Lidans västra
sida, mellan lasarettet och kronomagasinen, inköptes.
Apotekaren Kylander, som hade donerat pengar till läro -
verks bygget, var villig att donera pengar även till folkskolan.
Men i detta fall hade han inga invändningar mot utförandet.
Efter vissa problem med att finna en lämplig byggnads -
entreprenör kunde byggnaden uppföras på en säsong och
invigas i augusti 1868.

Folkskolan togs väl emot och komministern i Lidköping
C. J. Ljungström skrev att det nya skolhuset var »ett av de
vackraste sådana som i sednare tider blivit byggde«.50 (831)
Folkskolan i Lidköping var Zettervalls första träbyggnad
efter studietiden. Konstruktionen var konventionell: tunna
plankväggar med stående träpanel. Men dekoren var intri -
kat sammansatt av en serie kryss med sina olika vinklar –
totalt åtta olika vinklar – som tillsammans gav den önskade
oregelbundna livfullheten åt de raka trädelarna.51

Samtidigt som Zettervall lämnar ritningen till folkskolan
gör han också en ritning till »ett litet badhus vid lasa -
rettet«.52 Ritningarna har inte återfunnits och inget är känt
om byggnaden; möjligen var badhuset en del av folkskole -
projektet.53
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Folkskola i Skara

Det förslag till folkskola i Skara som Zettervall gjorde 1867
byggdes efter ritningarna, men skolan är nu riven. (832)

Uppdraget att rita en ny folkskola i Skara fick Zettervall i
samband med arbetena för läroverket.54 Skaras dåvarande
folkskola var byggd för sitt ändamål 1831 men hade blivit
alldeles för liten. Efter att först ha löst lokalbehovet med
inhyrningar och varannandagsläsning beslöt kyrko stämman
att en ny skola skulle byggas. 

I januari 1867 lämnade Zettervall två blad ritningar,
vilka dock inte har återfunnits.55 Byggnaden hade liknande
disposition som folkskolan i Lidköping. Tvåvåniga flyglar
på ömse sidor om en lägre länga med kapprum, trappa och
entré. Vi får förmoda att planen, som i Lidköping, innehöll
två stora, men delbara klassrum. Men skolan i Skara var
murad av tegel, med enkla blinderingar vid takfot och bjälk -
lag. För ändamålet hade en tomt vid Bommagatan inköpts.
Byggarbetena forcerades för att bli klara innan det gamla
läroverket stängde för rivning. Skolan togs i bruk i augusti
1869 och användes provisoriskt för läroverket under två
läsår. 1871 kunde den invigas som folkskola.56

Utöver blinderingarna i murverket, som gav viss pro -
por tion åt volymerna, var den enda yttre dekoren gavel -
spetsarnas kröningar och de krysspröjsade fönstren. 

Fasad till stationshuset i Helsingborg 

Zettervall ritade 1865 fasader och detaljer till det nya ban -
stationshuset i Helsingborg. Byggnaden utfördes efter hans
ritningar men är nu riven. 

Genom riksdagsbeslut skulle järnvägens stambanor byggas
och drivas av staten medan de anslutande bibanorna skulle
vara privata.57 I Skåne var under 1850-talet en mängd entre -
prenörer och arkitekter inblandade i byggandet av dessa.
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För bibanan från stambanestationen Eslöv till Landkrona
och Helsingborg stred de båda städerna om dragningen tills
arbetet delades på två bolag. Lands kronabanan anlitade
ingenjören Claes Adolf Adelsköld både som konstruktör
och arkitekt för stationshusen.58 Helsingborgsbanan, till
anslutnings stationen Billeberga, anlitade den danska firman
Carlé och Kaufman, med egna arkitekter. Efter en tvist sades
danskarna upp och bolaget byggde vidare i egen regi med
kaptenen i väg- och vattenbyggnadskåren N. F. Frykholm
som konstruktör och civilingenjören Carl Julius Frosell som
arbetschef.59 I deras upp drag ingick att uppföra det stora
stationshuset vid slut stationen Helsingborg, men också
stationerna dit: Raus, Gantofta, Vallåkra, Tågarp och Bille -
berga. Vid utformningen av dessa mindre stationshus var
troligen Zettervall inblan dad. Zettervall skriver i sina
minnen att Frykholm »använde mig som rådgivare för
stationshusen och som enda arvode därför hade jag fribiljett
på järnvägen«.60

För stationshuset i Helsingborg innehåller arkiven sex, 
allt större, olika danska förslag.61 Den sista planen, sig -
nerad av Stillman och Kröhne i Köpenhamn, tycks vara
den som Zettervall utgick från när han av Frykholm fick i
uppdrag att utforma byggnadens yttre. För ritningarna till
fasader och detaljer erhöll Zettervall ett rejält arvode, 800
riksdaler.

Stationsbyggnaden hade en täckt banhall med två spårs
bredd. (833) All angöring av vagnarna skedde alltså under
tak tillsammans med de rykande lokomotiven. Banhallen
an slöt direkt till själva banstationshuset som innehöll entré -
hall, tre klassers väntsalar, resgodsexpedition, rum för
stations inspektör och bostäder: allt i två våningar men med
förhöjda mitt- och gavelpartier. De danskritade stations -
husen var hållna i en stram tegelstil, liksom de änd stationer
Adelsköld ritat för Landskrona och Kristianstad, men
Frykholm och Zettervall hade högre anspråk på utform -
ningen i Helsingborg. Prins Oscar (II) hade året innan köpt
den egendom som skulle komma att utvecklas till det
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kungliga lustslottet Sofiero. Helsingborgs stationshus var
dess ankomst station.

Zettervalls byggnad var kraftfullt proportionerad med
växlingar mellan stor- och småskalig detaljering – allt
samman hållet av ljus puts. (834, 835) Vid mittpartiet var
fasaden en skärm mot staden. Sidopartierna hade krene -
lerade uppskjutande murar som omskrev gavelvolymerna.
Alla hörn markerades av små förkroppade torn, med en
borglik krene lering. Vid banhallen var hörntornen fristå -
ende, med takkonstruktionen som en insättning med halv -
cirkelformat spröjsverk. Byggnaden skapade intressefält i
anslutning till de viktigaste punkterna: mittentré och gavel -
passager.

Byggnaden hade många unikt utformade detaljer: den
undre sockeln, målad mörk, innefattade den övre med
skarpa fasade kanter; fönsterblecken var triangelformat
nedskurna i murverket. Kottar, liljor och tärningskapitäl
markerade knutpunkterna. Portarna var omsorgsfullt utfor -
made med förhöjda ramstycken och sammansatta profiler.
(836) Ritningen visar mittstycket krönt av ett bevingat hjul,
vid utförandet kom det att ersättas av ett enklare murkrön.
Zettervalls uppdrag gällde bara fasaderna men i vänt salarna
vittnade några tärningskapitäl om att Zettervall även hade
visst inflytande över de inre detaljerna.

Stationshuset låg vid fonden av den nyanlagda espla -
naden, som var stadens förnämsta nybyggnadsområde och
front mot söder och stadsparken. (711) Esplanaden ledde
upp till Bergaliden som för upp till landborgen och till
Zettervalls då två år gamla läroverk. Samtidigt som huset
byggdes anlades även parken på det nyuppfyllda hamn -
området. Med stationshuset hade Helsingborg fått ett stads -
relaterat monument.62

Byggnader vid järnvägen i Eslöv

Vid Eslövs station, Helsingborgsbanans utgångspunkt,
ritade Zettervall 1865 ett vatten stationshus och en restaura -
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tionsbyggnad.63 Året efter ritade han också ett boställshus
gemensamt för privatbanornas och Statens järnvägars
personal. Alla dessa byggnader är rivna. 

Södra stambanans sträckning från Malmö till Lund var klar
1856. För banstations husen anlitades danska arkitekter, de
flesta ritades troligen av C. F. Rasmussen, men efter 1858
fick Järnvägsstyrelsens arkitekt A. W. Edelsvärd ansvaret för
de nya husen. Eslöv var ursprungligen bara en anhalts -
station men 1865 blev Eslöv en järnvägsknut eftersom de
privata bibanorna, både österut till Ystad och västerut till
Landskrona och Helsingborg, anslöt till stam banan i Eslöv.
Edelsvärd ritade då ett nytt stationshus.

Av Frykholm fick Zettervall i oktober 1865 i uppdrag att
rita ett vattenstationshus. Ritningen har inte påträffats och
inga fotografier finns. Byggnaden revs troligen vid en spår -
utvidgning 1893. 

Samtidigt lämnade Zettervall förslag till en restau ra -
tionsbyggnad i Eslöv. Inga ritningar har påträffats, men
Zettervall har noterat att han, för arvodet 100 riksdaler,
lämnade förslag i två alternativ. Beställare var troligen
Christian E. Nilsson, en banmästare vid järnvägsbygget som
hoppat av för att driva restaurang och hotell i Eslöv.64 Mitt
emot det nya stationshuset på Storgatan byggdes 1866 ett
järn vägs hotell med restaurang. Äldre fotografier visar den
byggnad som Zettervall troligen ritat. (837) Två byggnads -
kroppar med gavlar och verandor mot gatan var förbundna
av en lägre länga med entrén under ett högt spetsigt skärm -
tak. Lokalerna var troligen uppdelade mellan en första klass
restau ration och andra klass matsal med kafé.

Byggnaden, med fasader av rött tegel och garneringar av
gult tegel, stod med sina gavlar en bit indragen från gatan.
Huset var placerat friliggande på tomten. Man måste ha
trott på en gles stadsplan för Eslöv, men kvarteren fylldes
dock snabbt med nya hus längs gatorna och redan efter
några år byggdes Zettervalls hus till med fasader längs
tomt gränserna.65 (838)
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Boställshuset

Året efter dessa uppdrag och året efter att Edelsvärds nya
stationsbyggnad stod färdig, lämnade Zettervall i juli 1866
ritningar till ett kombinerat bostads- och kontorshus för
stationens tjänstemän.66 Byggnaden skulle ägas av Statens
järnvägar, men till stor del nyttjas av privatbanornas perso -
nal, vilket bör ha varit anledningen till att byggnaden inte
ritades av statens arkitekt.67 Byggnaden skulle innehålla två
större bostadsvåningar och nio arbetsrum med separata
entréer. Den skulle placeras ett par hundra meter söder om
stationshuset, i den nyanlagda järnvägspark som följde
spåren. 

Zettervall föreslog en symmetrisk byggnad i två plan
med förhöjd mittdel. Husets huvudfasad med veranda och
balkong riktade sig mot norr och stationshuset, mot söder
hade fasaden karaktär av baksida. Byggnaden hade kraft -
 fulla proportioner där den övre våningens högre vå nings -
höjd gav volymerna resning. Av ritningen att döma var huset
tänkt i puts med verandor och gavelröste av trä med hög
detaljeringsgrad. Fönsterformerna växlade mellan raka och
rundbågiga; alla fönster delades på mitten av en mur pelare.
Fönstrens överlufter var diagonalspröjsade. Jäm fört med
Edelsvärds stationshus, och järnvägens övriga bygg nader vid
denna tid, var byggnadens yttre mer bear betat.

Från verandan nådde man förstuga och bottenvåningens
bostadslägenhet med  salong, sängkammare, barnkammare,
arbetsrum och kök. (839) Bottenvåningen innehöll också
ytterligare tre arbetsrum, kallade bokhållarrum, med entré
direkt utifrån. Över våningen innehöll lägenheten för
stations  inspektorn, med samma planlösning som  lägen heten
under, men med ett stort matrum och arbetsrum tillagda.
Andra våningsplanet innehöll dessutom två kontorsrum,
och vinden ytterligare två. Lägenheternas kök hade entré
från en egen trappa som också anslöt till vinds- och källar -
förråden. Huset innehöll alltså totalt två bostadslägenheter
och nio kontorsrum. Dispositionen var funktionell men
ganska stumt sammansatt. Fönstren var påfallande små.
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Byggnaden uppfördes på en säsong och stod klar 1867.68

(840) Vid utförandet gjordes en del ändringar i förhållande
till ritningarna, ändringar som vi inte vet om Zettervall
godkänt – han ansvarade inte för byggledningen. Fasaderna
utfördes i gult tegel och en del proportionerande lister
uteslöts och ändrades, bland annat tillkom de putsade
hörnkedjorna. 

Byggnaden var påfallande storskalig, även detaljarbetena
var kraftfullt formade. Sockeln var utkragad, övervåningens
fönster vilade på en tydligt markerad list, kapitälen över
fönsterpelarna hade precist tecknade ornament, taket av
skiffer bars upp av grova konsoler. Den mest fingradiga
detaljeringen fanns i gavelröstets spröda lövsågeri och
fönsteröverlufternas tunna spröjsverk. Verandaräckena
tycks dock ha utförts klenare än vad ritningen visade.
Byggnadens mittdel, gaveln mot norr, var mycket fram -
trädande och samlade ett tydligt yttre rum framför entré
och verandor.

Denna ganska kärva byggnad liknade ingen som
Zettervall dittills gjort. Formerna spelade vidare på de fasta
romanska drag som, under danskt inflytande, blivit vanliga
för järnvägens byggnader. Men Zettervall gick längre – det
var som om han ville visa oss ursprunget till något som
blivit konvention.69

Stationshuset i Malmö

I februari 1867 lämnar Zettervall en gratis skiss till ett nytt
stationshus i Malmö.70 Skissen har inte återfunnits. 

En storbrand 1866 förstörde stationshuset i Malmö; allt trä
förbrändes och yttermurarna skadades svårt.71 (841)
Stations huset, ett av landets första, ritat 1856 av danska
arkitekter, var en tvåvånig byggnad med hörntorn och
trespårig ban hall i en samlad volym. 

I Statens järnvägars arkiv finns ett återuppbygg nads -
förslag signerat av Edelsvärd och daterat den 22 februari
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1867.72 Förslaget är mycket likt det som kom att utföras
1872. (842) Det var en stor och intrikat utbyggnad som åter -
använde delar av det gamla husets stomme. En ny sido -
ordnad huvudbyggnad gav en ny symmetriaxel och resterna
av det gamla huset ingick som flygel speglad i nybyggen på
motsatt sida. Ett av den gamla byggnadens hörntorn blev ett
fristående klocktorn.

Zettervalls skiss, gjord samma månad, har inte åter -
funnits men det är möjligt att den låg till grund för
Edelsvärds utförda förslag. Att, som i förslaget, uppnå en ny
symmetrisk helhet med hjälp av ekonomiskt återanvända
äldre delar, var en Zettervalls skissmetoder.73 Dessutom vet
vi att Zettervall dessa år var rådgivare åt stationshusets
ansvarige arbetschef, N. F. Frykholm.74

*

1860-talet slutade med missväxter och ekonomisk tillbaka -
gång som drastiskt minskade byggnadsviljan. Efter 1866
hade Zettervall bara fått några få nya uppdrag tills
ekonomin stabiliserades i mitten av 1870-talet. Zettervall
utnyttjade lugnet för att göra en fem månaders studieresa
till Italien 1868 tillsammans med hustrun Ida. Hem -
kommen får han veta att arbetena vid Lunds domkyrka
skulle sätta igång, men han beslutade sig ändå för att delta
i tävlingen om ny domkyrka i Berlin. Sporrad av att fått pris,
trots att förslaget var skissartat, beslöt han att även göra den
krävande tävlingen för nytt rådhus i Wien. »Har jag inte
haft till räckligt med arbete har jag taget mig« skriver han i
i sina minnen.75

Rådhus i Wien 

Tävlingen om ett nytt rådhus för Wien var den största
enskilda arbetsinsats för en nybyggnad som Zettervall gjort
sedan akademitiden. Ett komplicerat lokalprogram skulle
ritas in på en för trång tomt och inlämningskraven var
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rigorösa. Zettervalls förslag blev visserligen utan pris –
segrade gjorde Friedrich Schmidt – men det bör ha varit
tillfredsställande att ha gått i land med den stora uppgiften
och att ha kämpat jämsides med Europas främsta arkitekter. 

Wien 

I april 1868, på väg hem från studieresan i Italien, hade
Zettervall stannat några dagar i ett Wien där det stora
Ringstrasseprojektet höll på att ta form.76 Befästnings -
gördeln kring den gamla staden skulle bebyggas för att 
möta stadens växt och nya anspråk. Den fyra kilometer
långa och fyra hundra meter breda markremsan mellan den
medel tida staden och förorterna skulle fyllas med bostäder,
offentliga byggnader, parker och trafikleder. Detta var ett av
Europas mest expansiva och mest studerade nybyggnads -
områden.

Efter omfattande kommittéarbeten och arkitekttävlingar
hade en stadsplan antagits 1859 som angav projektets
riktlinjer. Kartan från 1866 visar de byggnader som fanns
på plats vid Zettervalls besök. (843) Närmast Donau -
kanalen mot öster ser vi de först byggda komplexen:
Hauptzollamt, och mitt emot närmre staden, Franz Joseph -
kasernen.77 Närmast Donaukanalen mot norr är den stora
Rudolfs-Rossaner kasernen som skulle invigas 1870. Följer
vi Ringstrasse söderut möter vi den första offentliga
byggnaden: den nya gotiska Votivkyrkan, ett resultat av en
tävling som Heinrich Ferstel vunnit 1854. När Zettervall var
i Wien hade den varit under byggnad i tio år, men det skulle
dröja ytterligare tio innan den var helt klar.78 Egentligen var
det bara Ringstrasses södra del som kunde ge en föreställning
om den färdiga stadsmiljön med sin blandning av offentliga
byggnader och bostadshus. För den nya stora Operan och
konserthuset Musikverein återstod bara inredningsarbeten –
de skulle båda invigas 1869. Operan hade efter en tävling
ritats av arkitekterna Eduard van der Nüll och August
Siccard von Siccardsburg.79 Musikverein ritades av den
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danske arkitekten Theophil von Hansen som var bosatt i
Wien.80 I denna del finner vi också några andra byggnader
som just blivit klara: August Webers Künstlerhaus och
Friedrich Schmidts Akademisches Gymnasium. Längre
österut ser vi det stora markområde som staden Wien hade
bytt till sig – stadsparken var redan anlagd och den nya stora
saluhallen byggd. Här var också den tänkta platsen för det
nya rådhuset.

Men även om många byggnader längs Ringstrasse var
under uppförande och planens huvuddrag var fastlagda
återstod många svåra planeringsuppgifter. De största och
vikti gaste institutionerna hade vid denna tid ännu inte
funnit sin plats: varken universitet, parlament, rege rings -
byggnader eller museer. Olika intressen, huvudmän och
finansieringssystem gjorde planeringen komplicerad. 

För Zettervall bör detta möte med den avancerade cen -
tral europeiska arkitekturen ha varit betydelsefull, sär skilt
som många byggnader var besläktade med hans egen
formuppfattning. Rudolfs-Rossanerkasernen hade mycket
av de borglika adderade  tegelmassor han själv hade prövat
för enklare profanbyggnader. Tegelgotiken i Akademisches
Gymnasium – inte minst i interiörerna – var av samma
anda som Zettervall prövat i Skara läroverk. Votivkyrkans
stränga konstruktion och rika utsmyckning bör ha berört
honom. I Heeresmuseum borde han ha känt igen viljan att
dramatisera de kända formvärldarna. Men i sin dagbok från
besöket nämnde inte Zettervall någon enskild byggnad eller
något om stadsplanens storhet. Tvärt om, med intrycken
från Italien i gott minne, är han mycket kritisk. I dagboken
skriver han: »Hu så trivialt och simpelt«, men »husen börjar
redan vid trotto aren och inte på järnstolpar med glas mellan
som i Paris«. Något mer varierade färger än i Paris också.81

Rådhuset

Wiens gamla rådhus låg i den medeltida stadskärnan. Trots
att det nyligen hade byggts till hade utrymmena blivit otill -
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räckliga sedan en kommunalreform givit staden Wien en
viss autonomi i kejsardömet, och stadsstyrelsen därmed nya
större arbetsuppgifter. Kring 1860 stod det klart att det
behövdes en ny byggnad och arbetet med ett lokalprogram
påbörjades. Redan i de första utkasten uttrycktes tydligt att
byggnaden skulle markera stadens nya ställning och dess
valda styre. Det skulle vara en representations byggnad i
nivå med övriga huvudstäders, inte ett kommunalkontor.
Som en ytterligare markering av pretentionerna beslöts att
en internationell arkitekttävling skulle utlysas. Efter något
år av förberedelser var programmet klart.

Tävlingen utlystes den 22 maj 1868. Lokalprogrammet
var stort och detaljerat. Varje rum var preciserat till
funktion, storlek och sambandskrav. Programmet innehöll
fest salar med kringutrymmen, museirum, kapell, stadsfull -
mäktiges lokaler och hundratals tjänsterum för stadens
myndigheter. I tävlingsförslagen skulle alla planer redovisas
i den udda skalan »en halv tum per Wiener Klafter«, cirka
1:1400, detaljritningar av  fasadutsnitt begärdes i fyra gånger
denna skala. Förslaget skulle presenteras med många
sektioner, beskrivning av huvudtankar och material samt
kostnadsberäkning. Tävlingstiden var generöst tilltagen –
över ett år. Prissummorna var också generösa, tolv priser
skulle utdelas och vinnarens förslag skulle läggas till grund
för utförande.82

Tomt

Valet av tomt för det nya rådhuset hade involverat många
intressenter utanför stadsfullmäktige. I 1858 års stadsplan
angavs byggplatsen till stadens västra del. Men med det
växande lokalprogrammet fann man snart att den tomten
var för liten och sökte en plats österut. Valet av tomt
handlade förstås om pengar men också om att längs hela
Ringen skapa en balans mellan de många nya insti -
tutionerna. Efter komplicerade förhandlingar kunde staden
1863 slutligen lösa in ett stycke statlig mark som gränsade
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till stadsparken vid de övergivna bastionerna. Området fick
snabbt en stadsplan och började bebyggas. 

Situationsplanen visar den inmätta tomtkarta som följde
med tävlingshandlingarna. (844) Rådhustomten var en grop
mot Ringstrasse med de två sidogatorna Johannesgasse och
Weihburggasse.83 Söder om tomten hade några bostads -
kvarter redan uppförts  enligt planen. Mot norr ser vi i en
liten nyanlagd park där en utställnings- och konsert -
byggnad, Gartenbaugesellschaft, hade uppförts.84 Det var en
paviljongbyggnad omgiven av låga längor mot gatorna. Mot
öster var Ringstrasse och den nyanlagda stadsparken med
planteringar som fortsätter ner mot Donaukanalen. Fritt i
parken ligger det nyligen byggda musikkaféet Kursalon.85

Staden hade förgäves försökt utvidga stadsparken mot söder
men tvingats göra halt, som kartan visar.

Zettervalls förslag

Sensommaren 1869 var Zettervall i Lund intensivt sysselsatt
med rådhusprojektet som skulle lämnas in 1 september. I
sina minnesanteckningar beskriver han hur han slet med 
de stora planscherna och hur han till och med satte hustrun
Ida i arbete. Tävlingsförslagen skulle lämnas in anonymt,
Zettervall valde som motto: »Der erste Grundstein unser
Republik ist Freiheit. Klopstock (Deutsche Gelehrten -
republik)«.86

Zettervall redovisade sitt förslag på tretton stora dubbelvikta
planscher och en beskrivning.87 Förslaget var minutiöst
uppritat med sju planer, även grundläggning och takplan,
laverade och tuschade.

Tomten mätte 140 x 115 meter och var stor som fyra
normala bostadskvarter, vilket också gav Zettervall grund -
mönstret till dispositionen. (845) Tvärs genom byggnaden
löper en körbar dubbel arkad, åtta meter bred och sex meter
hög, som en förlängning av anslutande gator. Den tvär -
gående förbindelsen som korsar huvudkom munikationen i
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byggnadens mitt leder från Ringstrasse, över två trapphus,
fram till portiker i bortre fasaden. 

Byggnaden är delad i två funktionella enheter, represen -
ta tion och administration, vilka kan fungera separat. (846,
847, 848) Representationsdelen framgick tydligt av sektio -
nen. En grund portik mot Ringstrasse ledde in i den välvda
vestibulen. Redan från gatan kunde man blicka upp mot
paradtrappan som i tre lopp, i ett trapphus med glastak,
löpte rakt uppåt. I trappans mitt var en stor kandelaber och
mindre fontäner som underströk rummets utomhus -
karaktär. I projektbeskrivningen redovisade Zettervall de
ingående materialen. »Vestibulen har pelare av porfyr, golv
av marmorplattor lagda som mosaik i olika färger, väggar av
marmor med skulpturer och målade valv, trappor och avsat -
ser av marmor. Skulpturgrupper, kandelabrar och kolonner
är av delvis förgyllt brons medan piedestaler och den lilla
fontänen är av marmor, sidoväggarna och deras  fönster är
av marmor, den synliga delen av takets järnkonstruktion är
delvis bronserad. Både glaset i taket och i arkaderna ska
utföras med så kallat ›grisaillemåleri‹.«88

Från trappans övre gallerier nådde man den stora
festsalen. Den var omgiven av dubbelkolonner och bågvalv
som bar ett tunnvalv. Rummet belystes från fönster
inskurna i takvalvet – en rad vid anfanget och en rad i valv -
topparna. Festsalen belystes indirekt över trapphuset, men
främst från de fem höga fönstren mot fasad där ljuset
filtrerades genom pelarraderna. Zettervall beskrev fest -
salens material: »Pelarna av fullkomligt ren vit marmor
med delvis förgyllda kapitäl. Undre delen av blindarkaderna
är helt fyllda av spegelglas. Den övriga väggdekorationen,
både i gallerier som i salens nedre delar, utförs i stuck och
behandlas som vit marmor med proportionerligt anbringad
förgyllning av listverken.« I de runda fönstren mot gatan
»placeras på konsoler kolossalbyster av berömda män.
Takets mittfält har målad dekoration, och samtliga fönster
förses med glasmåleri. Golvet är belagt med färgad
mosaik«.89 Det som kan förvåna i denna färgsättning var
den ljusa och materialnära hållningen. Den tätaste dekora -
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tionen var koncentrerad till golv och fönster – och till de
många bysterna i kolossalformat som skulle ha givit en för -
skjutning av rummets skala.

Festsalen hade två sidorum, som båda kunde användas
separat. Sektionsritningen visade festavdelningens buffet -
rum placerade högst upp i gårdshusen med vinklade tak
och ljus från tre håll. Rummen i denna svit hade olika
identi teter men var också sammanvävda, se till exempel hur
den stora trappan bröt in i vestibulen eller hur festsalarna
bands samman av det långa galleriet mot fasad. Från vesti -
bulen mot Ringstrasse kunde man nå den tvärgående för -
bindelseaxeln. Borgmästarens rum nådde både festsal och
kontorsrum. Men festdelen kunde både funktionellt och
rumsligt ses som en fristående byggnad i två våningar. 

Den största delen av rådhuset upptogs dock av de admi -
ni strativa lokalerna. De fem våningarna tjänsterum var
organiserade kring de två stora gårdarna. Tjänste rummen
omslöt delvis festlokalerna, och mezzaninplanet över
botten våningen löpte längs hela huvudfasaden. Huvud -
kommunikationen utgjordes av den körbara dubbel arkaden
som ledde fram till det andra trapphuset, även det under
glastak. Där band motställda dubbel trappor samman bygg -
na dens alla fem plan. Kring gårdarna löpte inglasade
arkader som utlöpare av trapphusets ordning. För att kunna
utnyttja källarvåningen till arbetsrum låg gårdarna en
våning lägre än de omgivande gatorna – tomten var ju en
grop. Då man färdades genom arkaden öppnar sig gårds -
rummen med sina fontäner på ett anslående vis nedåt.

Utöver raden av arbetsrum fanns i denna del också ett
kapell med ingång från gatan. Över kapellet var stadsfull -
mäktiges samlingssal – det viktigaste rummet i byggnadens
arbetsdel – med en placering som motsvarade festsalens
mot huvudfasaden. Salens disposition påminde med sina
motställda bänkar om parlamentet i London. Rums formen
var inte angiven i programmet utan var Zettervalls upp -
finning. Kraven på maximalt utnyttjande av byggnads -
volymen omöjliggjorde överljus i detta viktiga rum.
Zettervall skapade istället ett slags horisontella lanterniner
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som skulle leda in ljuset från fasad och från ljusbrunnar till
salens rundade glasväggar.

Lokalprogrammet var, som vi noterat, mycket kompli -
cerat och preciserat in till minsta tjänsterum, inte minst
gällde det kraven på samband mellan olika rum och
rumsgrupper. Zettervall lade ned stor möda på att följa
programmet exakt. För ovanlighetens skull har han bevarat
en tidig dispositionsskiss av mezzaninvåningens plan. (849)
I byggnadens grundstruktur, som var uppritad med linjal,
ser vi hur han har sökt lägen för trapphus, passager, smit -
vägar och ljusbrunnar. 

Om vi studerar det färdiga förslaget – som planavsnittet
till höger om huvudentrén – kan vi se hur Zettervall ut -
nyttjade konsekvenserna av de många sambandskraven:
 sidoflyttade axlar, lokalt breddade rumsdjup och korsande
passager. Vi ser ständiga  avsteg från strukturens ordning,
som om det var en ombyggnad eller en byggnad som varit
i bruk länge. Följer vi däremot rumsanvändningen och de
tänkta rörelsemönstren märker vi att rumsgrupperna var
medvetet komponerade i sammanhängande sviter. Stom -
men var bara ett praktiskt system som fyllts med mer
dynamiskt sammansatta rumsbildningar. I mer generellt
använda rum fick strukturen löpa mer opåverkad.
Rummens storlek och betydelse tilläts påverka förhållandet
till strukturen. 

Ingenstans kommenterade Zettervall sin arkitektur i
termer som de ovan skisserade. Denna estetik som balan -
serade olika slags ordningar – som ibland stod i motsätt -
ning till varandra – tycks helt införlivad i Zettervalls
skapande temperament. Det var som om han medvetet
försatte sig i situationer där han fick tillfälle att visa att han
bemästrade även de svåraste konflikter.

Låt oss nu studera det yttre. (850, 851, 852) Den fyrvåniga
grundvolymen hade kvadratiska hörntorn med branta
franska takfall. Mittpartierna hade parställda torn som
markerade bygg nadens öppningar och stora rum. Fasad -
schemat var snarast tvådelat där botten våning och
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mezzanin hölls samman i en sockelvåning medan de två
huvudvåningarna hölls samman av ett lisensystem mellan
kopplade rundbågiga fönsterpartier. I huvudfasaden mot
Ringstrasse hade byggnadens viktigaste rum accentuerats
med uppbrutna former. Över entréns öppna loggia var
festsalens fönster med dramatiskt slanka proportioner; de
kröntes av en rad oxögon som belyste rummets tak. Det
största avbrottet mot fasadernas samlade massor och
relativa lugn var de hängtorn som flankerade mittpartiet.
Med sin slutenhet och massverkan stod de i full kontrast till
festsalens upplösta former. (853) Zettervall har givit häng -
tornen fasadernas mest detaljerade dekorformer. De hade
en uppradning av omtolkade och manierade klassiska
former: ciselerade ytmönster, adderade fransar och volym -
påverkande fjädrande former. Se till exempel hur tornet
avslutades neråt med en krans joniska voluter och hur
gestalten i närskalan fångades upp av mindre element ner
till sockelns lilla dricksfontän i huvudhöjd. 

Fasaden skulle utföras av formpressat tegel i två färger,
»t.ex. i rödbrunt och gult«, skriver Zettervall i beskriv -
ningen. I det ramverk som lisenerna gav var fönster par -
tierna behandlade som insättningar. Dekoren var koncen -
tre rad till bågöverstyckena och orna men talt figurerade
ankarslutar. Listverk, fönsterinfattningar, kolonnetter och
övriga ornament inklusive skulpturer skulle utföras av
sandsten, yttertrappor och större kolonner av granit.
Fasadens järnornament, tornens gitterverk och takryttarna
skulle bronseras. Fasaderna mot innergårdarna var tänkta
helt av tegel och glas.

Vi har i våra tidigare undersökningar kunnat notera att
specifika byggnadsstilar inte påbjöds – varken i akademi -
uppgifter, uppdrag eller tävlingar. Valet av stil var en del av
 arkitektens tolkning av uppgiftens art. I Zettervalls brev och
anteckningar behandlas stilfrågan i allmänna termer med
ord som: »rik«, »festlig«, »allvarlig«, »passande«. Vi ser
nästan aldrig att detta viktiga systemval var föremål för
utsagda överväganden. Men rådhusprojektet i Wien var ett
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 undan tag. Zettervall inleder sin projektbeskrivning på detta
sätt: »Att under våra moderna förhållanden välja stil för en
offentlig byggnad är i allmänhet en svår uppgift, och att välja
stil för ett rådhus i Wien är en av de svåraste. Ensamt av
detta skäl var författaren nära att ge upp tanken på att del -
taga i den föreliggande tävlingen. Den gotiska stilen, som
annars är så passande för ett rådhus, befanns omöjlig med
tanke på platsens och de närliggande byggnadernas beskaf -
f enhet, lika omöjlig som några antika byggnadsmotiv.
Författaren kom sedan att tänka på de många offentliga
byggnader som Wien redan äger, och på den för denna stad
så karaktäristiska användningen av rundbågestilen, och
därmed var författarens val och beslut bestämt.«90 Tomten
var på två sidor inklämd mellan hyreshusbebyggelse. De två
andra sidorna låg mot gator men med öppna förhåll anden
till parker, dominerade av de två fristående rundbågiga
loggiabyggnaderna Kursalon och Garten bau gesellschaft.
Den strävan  Zetter vall hade efter kontrast inom ett projekt
sträckte sig i detta fall inte till stadsbyggnads skalan.
Zettervalls rådhus skulle ha fogat sig till den om givande
bebyggelsen. Rådhuset skulle ha särskilt sig genom sin
storlek, högre bearbetningsgrad och upprepningseffekt. 

Mottagande och bedömning

Zettervall var efter tävlingsinlämningen helt utarbetad,
anför tror han Gellerstedt.91 Genom den svenske konsuln i
Wien, som ombesörjt inlämningen, håller Zettervall sig
under rättad om förslagens hantering.92 Han hade stora
förhopp ningar om premiering, hela tolv förslag skulle ges
stora pris. 

Vid tävlingstidens utgång var 64 förslag inlämnade, av
dessa var 42 från Österrike och 22 från utlandet. De flesta
utländska förslagen var från Frankrike där tävlingen hade
rönt stort intresse. Juryn var uppdelad i fem bedöm nings -
grupper på så vis att staden Wiens högsta bygg ansvariga,
de flesta av dem arkitekter, gick i par med en utomstående
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arkitekt.93 I ett första skede togs trettio förslag bort, förslag
som inte fick några skrivna omdömen, däribland Zettervalls.
Efter detaljstudier av de återstående, kunde juryn i novem -
ber 1869 presentera de tolv belönade förslagen. Wien -
arkitekten Friedrich Schmidts förslag utsågs till segrare. Det
var framför allt Theophil Hansen som talat varmt för
Schmidts förslag, men vid omröstning var juryn mycket
enig: nio av tio förordade Schmidts gotiska förslag. 

Friedrich Schmidt hade vigt sitt liv åt den gotiska
byggnadskonsten.94 Efter arkitektutbildningen hade han
sökt sig till Kölnerdomens byggnadshytta där han avancerat
till verkmästare i stenhuggeriet. Senare var han verksam vid
restaurering av domen och Sankt Ambrogio i Milano samt
kyrkor i Venedig. Schmidt hade 1857 fått tredje pris för sitt
förslag till Votivkyrkan i Wien och fått uppföra många
gotiska församlings kyrkor i trakten av Wien. Han hade
övertagit ledningen för restaureringen av Stefansdomen. I
tävlingen om nytt rådhus i Berlin 1858 hade hans förslag
väckt entusiasm bland de unga gotikförespråkarna. Schmidt
var professor i medeltida konst vid konst akademien i Wien
där han var kollega med Theophil Hansen, Eduard van der
Nüll, August Siccard von Siccardsburg och Heinrich Ferstel.
Schmidt hade målmedvetet koncentrerat sig på gotiken
som han tolkade strängt konstruktivt, vid restau rerings -
arbetena bemödade han sig exempelvis om rena stenkon -
struk tioner utan inslag av järn. Då han vann täv lingen om
rådhuset i Wien stod han mitt i sin verksamhet. 

Det var inte minst för kommunikationernas lösning på
den trånga tomten som juryn uppskattade Schmidts förslag.
(854) Schmidt hade som Zettervall en körbar passage tvärs
genom byggnaden, men löste sedan dispositionen genom
en stor central gård. Festsalen hade samma placering som
Zettervalls, men man nådde den genom ett sidoordnat
trapp  hus. Stadsfullmäktiges samlingssal var inte på bygg -
nadens mitt axel men väl mitt på gårdsfasaden. Gården var
byggna dens organiserande kärna.

Av de tolv premierade förslagen var fyra från Wien
medan åtta var utländska.95 (855) Några förslag hade som
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Schmidt en central gård med sidoordnade kommuni ka -
tioner. Men de flesta hade en uppläggning som mer liknade
Zettervalls – med trapphus placerade mitt i anläggningen
samt två eller fyra sidordnade gårdar. Några förslag hade
också tvärgående passager men inte så tydligt genomförda
som Zettervalls. De prisbelönta planerna var klarare än
Zettervalls sammansatta rumsliga sviter. Men samtidigt var
det Zettervall som gick längst i konsekvens med sitt
glasarkadsystem kring gårdar och trapphus. 

Förslagens yttre gestaltning hade en stor spännvidd.
Schmidt markerade byggnadens mittkvadrat med ett högt
takfall och smäckra torn som flankerade ett högt mittorn.
Proportionerna blev resliga som på ett italienskt stadspalats
där det mest slående var den högt detaljerade huvud -
våningen. Bland de övriga förslagen mötte vi ett med
renässans drag, medan de övriga var öppet fransk-klassiska:
ett lite nättare med indragen mittdel, men de flesta i fast
barock.

Jämfört med de premierade förslagen var Zettervalls
yttre gestaltning tung och – med tanke på tegelfasaderna –
nästan fortifikativ. Vi kan se viss släktskap med byggnader
uppförda i Wien tio år tidigare som Rudolfs-Rossauer -
kasernen eller, för den expres   siva gesten, kanske än mer
Hansens Heeresmuseum i Arsenalen.

Ny tomt

Kritik av den anvisade rådhustomten hade framförts ända
sedan den bestämts som byggplats. Den var visserligen
belägen vid stadsparken men läget var klämt. Tävlingen
visade också att tomten var för liten för det stora lokal -
programmet. Redan året efter tävlingen skaffades en ny
tomt vid Ringstrasses södra del. Rådhuset skulle där
flankeras av nya byggnader för parlament och universitet.96

Schmidt ritade om sitt förslag för den nya tomten som var
en tredje del större. Grunddraget var det samma men han
slopade tvärförbindelsen och kunde då tänja ut byggnaden
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Bottenvåning till vänster, huvudvåning till höger.
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till att innefatta ytterligare två gårdar. Rådhuset uppfördes
1870 till 1883. Den gamla tävlingstomten delades i fyra och
bebyggdes med bostäder och en skola.

*

Alla Zettervalls stora utförda offentliga byggnadsuppdrag
utanför Lund under 1860-talet var projekterade som om -
bygg nader: Malmö rådhus, Lidköpings läroverk, Skara
läroverk. Ombygg nad och tillbyggnad var de ord Zettervall
själv använde. Det kan vara skäl att försöka sammanfatta
hur han, i de olika fallen, förhöll sig till de befintliga
byggnaderna. 

Malmö rådhus hade den mest sammansatta byggnads -
historien. Zettervall utgick i sitt förslag från den gestalt
byggnaden haft längst, från 1556 till 1813. Men han accep -
terade, av praktiska och ekonomiska skäl, de förän dringar
som genomförts senare, som de stora fönst ren, rums -
indelning och tillbyggnader. Det rörelse mönster och den
detaljprecision samt, inte minst, det tekniska system han
introducerade följer dock hans samtids ideal. Zettervalls
förslag blir med nödvändighet en fri tolkning av renässans -
formerna, som han jämkade till de rådande omständig -
heterna. 

I Lidköping och Skara var husen bara femton år gamla
när de skulle byggas om. I Lidköping utgick Zettervall från
byggnadens system. Han artikulerade vissa delar i den
existerande byggandens egenart – som en slags förhöjning.
I Skara, däremot, gav han den nya byggnaden en helt ny
gestalt och använde det gamla huset mest som en stomme.
Den nya byggnaden modellerade han fram med medeltids -
former, som därmed associativt fick en relation till dom -
kyrkan, men egentligen var en ren nyskapelse.

De tre nybyggnadsprojekten, läroverket i Malmö och
seminarierna i Linköping och Skara, skulle vi kunna hän -
föra till samma familj som läroverket i Skara. Läroverket i
Skara kom först och blev modell för senare nybyggnader.
De fyra förslagen – i rött tegel med putsade omfattningar –
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har samman fattande, muskulösa helhetsformer, vilket
skiljer dem mycket från Zettervalls byggnader i Lund från
samma tid där vi möter sprödare och mer adderande
former.

De byggnader vi studerat innehåller några märk värdiga
inre rum. De två salarna i Malmö rådhus, som till volym
var givna, drev Zettervall till varandras formala  motsatser.
Starkast av de helt nyskapade rummen är aulorna i Skaras
och Malmös  läroverk – den ena linjärt uppbyggd, den andra
halvcirkelformad – men båda  material minimerade, spröda
och med öppet redovisade konstruktioner. Alla bygg -
naderna innehåller dock klara och dynamiskt formade inre
kommunikationssystem. Kanske är det just de nya rörelse -
mönstren som tydligast visar byggnadernas moder nitet.

För alla de stora byggena var Zettervall ansvarig arbets -
ledare med full kontroll över utförande och material.
Ändringarna i förhållande till ritningarna är mycket få.

Den stora rådhustävlingen för Wien visar tydligt
Zettervalls arbetsmetod: han införlivar komplicerade krav
och skapar delordningar inom den stora ordningen som
därmed ofta är nära upplösning. Det är inte det framgångs -
rika täv lan dets metod, där krav ställs på generaliseringar
och en förmåga att bortse från detaljer. 
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NOTER: 1860-TALET UTANFÖR LUND

»Malmö Rådhus«, Tidskrift för byggnadskonst och ingeniörveten -
skap, 1869; innehåller fyra planer och tre planscher. »Nutida
svensk byggnadskonst. Malmö Rådhus«, signerad E. I. T., Förr
och nu, 1875; har en plansch. Hans Edestrand: »Malmö rådhus.
Studier i ombyggnaden 1864–1869«, Malmö fornminnesförenings
årsskrift, 1946. »Malmö rådhus«, Ny illustrerad tidning, 1875, 
s. 123. »Knutssalen i Malmö«, Ny illustrerad tidning, 1870.
Handlingar rörande rådhusbyggnaden 1864–1875; Malmö
stadsarkiv.
Peter Casper William Klein (1822–1900): stadsarkitekt i Malmö
1860–1892.
Kleins ritningar är daterade januari 1863.
Kleins byggnadsbeskrivning; Malmö stadsarkiv.
Malmö stadsfullmäktiges protokoll nr 80, 7 maj 1863.
Fasaderna var olyckliga skrev Herholdt i sitt utlåtande. Citerad i
Hans Edestrand: »Malmö rådhus. Studier i ombyggnaden 1864–
1869«, Malmö fornminnesförenings årsskrift, 1946, s. 118.
Ritningar, 1865: fasad, plan och sektion av Knutssalen,
arbetsritningar; Byggnadsnämnden i Malmö. Zettervalls
handlingar daterade 28 mars 1865. Ritning, 1 blad: fasad
(laverad); Malmö rådhus. 
De fyra märkesmännen var Lorens Isak Bager, Jörgen Kock,
Frans Suell och Mathias Flensburg.
Byggnadsbeskrivningen, Handlingar rörande rådhusbyggnaden;
Malmö stadsarkiv. 
Telegram från Scholander 3 april 1865, Handlingar rörande
rådhusbyggnaden; Malmö stadsarkiv.
Zettervalls skrivelse till byggnadsnämnden 28 mars 1865; Malmö
stadsarkiv. 
Det första var Villa Tuna i Lund. Den målades hösten 1867 av
Thulin: »superbt dekorerad av en talangfull man som jag lyckats
komma över«, brev från Zettervall till Gellerstedt 4 oktober 1867;
KB.
Totalt arkitektarvode med arbetsledning var 3 000 riksdaler, cirka
1 % av byggkostnaden.
Från att under trettio år ha varit torgets största byggnad är
rådhuset sedan 1900-talets början, tillsammans med residenset, ett
av de minsta. Dominerar sitt torg gör det dock fortfarande.
Rådhusets exteriör är intakt, men de grå terrakottastenarna är
kraftigt patinerade i svart – en inte avsedd effekt. Trapphusets
innertak målades på 1890-talet med pompejansk dekor. 
Trapphusets nedre delar är ändrade efter en genomgripande

ombyggnad 1958 då bland annat gårdarna byggdes igen och
trapphusets fönster blinderades.
Speglarna är insatta i sen tid. Det äldre fotografiet visar salens
ursprungliga skick. 
De stora salarna är väl bevarade. Landstingssalens fondvägg
upptas sedan 1893 av Gustaf Cederströms väldiga målning
»Magnus Stenbock i Malmö den 27 september 1709«.
Brev till Zettervall från A. Th. Decker 1869; KB. 
Något om mig sjelf, s. 107.
Något om mig sjelf, s. 74.
Johan Alén: »Stadens undervisningsväsen«, Lidköpings kommunala
historia. Från mitten av 1800-talet till nuvarande tid, 1951. Olof
Anderzon: »Ur Lidköpings Läroverks historia«, Skolan mitt i byn.
Lidköpings läroverk. Festskrift, red. Gunnar Nylund och Eric
Jacobsson, 1952. Olof Anderzon: »Läroverksbyggnaden vid
Nicolaigatan«, Lidköpingsbygden, 1953. Kjell Lindeberg och Olov
Trovik: Läroverket som arkitektuppgift under 1800-talet, KKH,
Stockholm, 1987.
Ritningar, 2 blad skisser: befintliga planer och fasad, föreslagna
planer och fasad; HZA i ArkDes. Ritningar, 2 blad: planer,
fasader befintligt och föreslaget; ÖIÄA i RA. 
Byggnaden är idag till oigenkännlighet ombyggd. 1905 byggdes
flyglarna på med en våning och aulan byggdes ut efter Zettervalls
ursprungliga idé men med ändrad form. 1953 byggdes ett nytt
läroverk intill. Zettervalls byggnad fick då ändrad planlösning
och nya fasader av brun spritsputs med vita omfattningar.
Byggnaden används fortfarande av läroverket.
Per Gustaf Alander: »Några ord om Skara läroverk i äldre och
nyare tider«, Invigningsskrift 26 september, 1871. Natanael
Beckman: Vår skolas historia. 2. Tiden från c. 1800 till c. 1906,
1931. Sven Dahlgren: »Skara läroverkshus och tomter«, Skara
läroverk 1641–1941. Festskrift med anledning av gymnasiets 300-
års jubileum och invigningen av läroverkets nybyggnader, red.
Gustaf Holmstedt, 1941. Sanfrid Welin: »Skara stad i stöpsleven«,
Svenska Humanistiska Förbundets Skarastudier, vol. 2, 1951.
Gunnar Richardson: »Skara läroverk«, Skara 2, 1700–1970.
Staden i länet, red. Bo Andersson, 1975. Christina Ryd: Den
1000-åriga domkyrkomiljön i Skara. En studie med tonvikt på
biblioteket, skolan och domkyrkan byggda i tre olika slags nygotik,
Uppsats i konstvetenskap, Göteborgs universitet, 1981. Kjell
Lindeberg och Olov Trovik: Läroverket som arkitektuppgift under
1800-talet, KKH, 1987.
Per Gustaf Alander (1807–1874): rektor, historiker, riksdagsman.
Ritningar, 9 blad original; Landsarkivet i Göteborg. Ritningar, 9
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Nya ritningar av bröderna Axel och Hjalmar Kumlien 1876,
läroverket invigdes 1879. 
Klas Aquilonius: Svenska folkskolans historia, 2 och 3, 1942.
Robert Marks von Würtemberg: »Min barndoms Linköping«,
Föreningen Gamla Linköping 2, 1955. Seth Fridén: Linköpings
byggnadsnämnd 100 år. 1875–1975, 1975.
Ritningar, 7 blad skisser: plan bottenvåning, plan övre våning,
fasader, sektioner, bostadshusets plan/fasad/sektion, gymnastik -
sals husets plan/fasad/sektion, perspektiv; HZA i ArkDes.
Hans höga arvode, 670:-, pekar på att han också utfört förslaget
till fullständiga ritningar, men dessa har inte återfunnits.
Enligt 1864 års kungörelse skulle seminarier finnas på nio orter.
Inför detta byggnadsbehov tog Överintendentsämbetet fram
normalritningar, utförda av P. U. Stenhammar, efter vilka de nya
seminarierna i både Linköping och Skara kom att uppföras.
»Normalritningar för folskolelärarseminarier«, Tidskrift för
byggnadskonst och ingeniörvetenskap, 1867.
Ritning, 1 blad: »framfasad och bakfasad«; Landsarkivet Göteborg.
Av de nio seminarier som kungörelsen slår fast skulle två utbilda
lärarinnor. De skulle finnas i Skara och Stockholm.
L. A. Cederbom: Skara folkskoleseminarium 1842–1935, del II,
1934. Gunnar Richardson: »Skara läroverk«, Skara, 2, 1700–1970,
red. Bo Andersson, 1975. 
Ansökan bifölls 1867. Skaraläroverkets byggmästare A. Th.
Wallenius ansvarade för uppförandet. Byggnaden var klar 1869
men revs 1945 då ett nytt seminarium uppfördes på platsen.
Johan Alén: »Stadens undervisningsväsen«, Lidköpings kommu -
nala historia från mitten av 1800-talet till nuvarande tid, 1951. 
Johan Alén: »Stadens undervisningsväsen«, Lidköpings
kommunala historia från mitten av 1800-talet till nuvarande tid,
1951, s. 259.
Uppmätningsritningar 1915; Lidköpings byggnadsnämnd.
Citat i Johan Alén: »Stadens undervisningsväsen«, Lidköpings
kommunala historia från mitten av 1800-talet till nuvarande tid,
1951, 261.
Byggmästaren hade dock byggt så dåligt att byggnaden krävde
reparationer med ny brädfodring och revetering redan efter fem
år. Fotografiet visar byggnaden efter de ombyggnaderna.
Byggnaden är sedan dess mycket ändrad: 1920 byggdes verandan
bort genom att väggen flyttades ut, då togs också den yttre
dekoren bort. Kring 1980 är huset ombyggt till musikskola. 
Hufvudconto, som uppger arvodet 25:-
Nära platsen för folkskolan, på lasarettstomten, fanns redan 1853
ett badhus, rivet 1906. Tanken kan ha varit att ersätta det med ett

blad kopior: huvudfasad, bakfasad, nedre våningen, övre
våningen, vindsvåningen, takplan, längdsektion, tvärsektioner,
detaljer, gillad 25 oktober 1867; ÖIÄA i RA. 
Citerat ur domkyrkoprotokollet av Sven Dahlgren: »Skara
läroverkshus och tomter«, Skara läroverk 1641–1941. Festskrift
med anledning av gymnasiets 300-års jubileum och invigningen av
läroverkets nybyggnader, red. Gustaf Holmstedt, 1941. Natanael
Beckman: Vår skolas historia. 2. Tiden från c. 1800 till c. 1906,
1931, s. 134.
Noggrant refererad i Skara tidning 27 september 1871.
Per Gustaf Alander: »Några ord om Skara läroverk i äldre och
nyare tider«, Invigningsskrift 26 september, 1871.
Skara läroverk är till det yttre mycket väl bevarat, med detaljarbeten
och skiffertak. Det är en av Zettervalls mest intakta exteriörer.
1880 uppfördes på den bakre skolgården ett gymnastikhus av trä
efter ritningar av J. F. Åbom. Klocktornet togs ner kring 1880
men återuppfördes tio år senare. Kring 1900 förstorades
takkuporna mot gården. 1928–1930 byttes fönstren till kopplade.
I ett möte med Sanfrid Welin kring år 1881. Sanfrid Welin:
»Skara stad i stöpsleven«, Svenska Humanistiska Förbundets
Skarastudier, vol. 2, 1951, s. 61.
En stor inre ombyggnad genomfördes 1928–1930: planändringar
för arkiv, toaletter och bibliotek; mittdelen grundförstärktes och
fick nytt taklag; nya trägolv i vissa lärosalar och nytt stengolv i
vestibulerna; nytt värmesystem med radiatorer; nya portar. Aulan
får nytt paneltak, målas om i ljusare färger och får ny belysning.
Aulan nyinreddes kring 1995.
Men väl i frikyrkans samtidigt byggda stora samlingssalar.
C. L. Våhlin: Invigningen af Högre allmänna läroverkets i Malmö
nya lärohus den 30:de september 1879, 1879. Gunnar Samuelsson:
Malmö högre allmänna läroverk för gossar under den svenska tiden.
2, 1820–1859, Minnesskrift, 1963. Kjell Lindeberg och Olof Trovik:
Läroverket som arkitektuppgift under 1800-talet, KKH, 1987.
Ritningar, 7 blad (av 15) original: situationsplan, bottenvåning,
norrfasad, tvärsektion, sektion aula, gymnastiksalens plan/
fasader/sektion, rektorsbostaden; Malmö Latinskolas arkiv; 1984.
Sedan år 2000 är ritningarna förkomna. Bara rektorsbostaden
finns där. Övriga ritningar ur Kjell Lindeberg och Olof Trovik:
Läroverket som arkitektuppgift under 1800-talet, KKH, 1987 samt
författarens avfotografering. Övriga åtta originalritningar
troligen: källarvåning, övre våningen, vindsvåningen,
huvudfasad, sidofasader, längdsektion samt detaljer. Zettervalls
arvode var 1 500 riksdaler.
Inte minst ansågs närheten till cellfängelset olämplig.
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nytt. Benjamin Lindholm: »Lidköpings första varmbadhus«,
Lidköpingsbygden, 1953. 
Gunnar Richardson: »Skara läroverk«, Skara, 2, 1700–1970. Skara
i länet, red. Bo Andersson, 1975. 
Kan möjligen finnas i Domkapitlets arkiv i Skara.
Senare byggdes huset om: mittdelen höjdes och byggnaden
slätputsades. Huset revs 1979. Omedelbart öster om skolan
uppfördes 1908 ytterligare en folkskolebyggnad. 
Adolf Wilhelm Edelsvärd: »Husbyggnader«, Statens Järnvägar
1855–1906, II, 1906. Kortfattad beskrivning över den historiska
och tekniska utvecklingen av vissa större statsbanestationer, I och
II, 1938. Mats Linde: Järnvägsstationer i Skåne, 1975. Gustaf
Åsbrink: »Landskrona & Helsingborgs järnvägar«, Sveriges
Järnvägsförening 1876–1926, del III, 1926.
Claes Adolf Adelsköld (1824–1907): ingenjör, senare major i väg-
och vattenbyggnadskåren och riksdagsman.
Nils Fredrik Frykholm (1823–1876): ingenjör, 1858 kapten i väg-
och vattenbyggnadskåren, 1871–1876 järnvägsinspektör för södra
distriktet. Carl Julius Frosell (1832–1916): civilingenjör och
uppfinnare.
Zettervall skrev senare: »Jag hade denna tid en särdeles god vän,
en kapten Frykholm […] en mycket genialisk man, men med
vyer som voro allt för stora för tiden och därför levde han
tämligen oförstådd och icke så använd till som han förtjänade
vara.« Något om mig sjelf, s. 76. 
Ritning, 1 blad original: laverad huvudfasad (signum Sja 276);
fotokopia i KKH, originalet ej a ̊terfunnet. Ritning, 2 blad:
huvudfasad/sektion, detaljritning med uppsta ̈llning och profiler
av två portar och ett fo ̈nster (Sja 305); Statens ja ̈rnvägars arkiv i
RA. I Statens järnvägars arkiv i RA finns dessutom ritningar av
andra arkitekter, alla odaterade. Godsmagasin och vagnhall;
signerad Stillmann, Köpenhamn. Stationshus Alt 1; plan och
fasad (Sja 279). Stationshus Alt 2 (enklare utförande), (Sja 260).
Stationshus Alt 1 (en och en halv våning, enkelt slätputsat med
välvda fönster); plan, fasader och sektion. Stationshus Alt 2 (två
våningar, rikare renässansfasad med torn som Malmö).
Stationshus Alt 1 (en och en halv våning); plan, fasader och
sektioner, signerad Stillmann, Kröhne, Köpenhamn. Stationshus
Alt 2 (två våningar). Dessa båda senare har mycket lika planer.
Vagnhallen revs 1891 för att ge rum åt fler spår, nya fristående
skärmtak uppfördes och byggnaden förlängdes, arkitekt var
Mauritz Frohm. Från 1910 finns skisser av Folke Zettervall som
visar en stor fritt formad utbyggnad mot norr, men det är osäkert
om denna byggdes. Stationshuset var då det revs 1987 mycket

ändrat: nästan alla spår av Zettervalls fasader och detaljering var
borta och fönstren ändrade. Huset stod då ensamt på den stora
hamnplanen.
Adolf Wilhelm Edelsvärd: »Husbyggnader«, Statens Järnvägar
1855–1906, II, 1906. Kortfattad beskrivning över den historiska
och tekniska utvecklingen av vissa större statsbanestationer, Kungl.
Järnvägsstyrelsen, 1938. Joel Sallius: När järnvägen kom till byn,
Eslövs museums skriftserie 1, 1958. Mats Linde: Järnvägsstationer
i Skåne, 1975. Rivningsdokumentation. Bostadshuset vid Eslövs
station, Eslövs kulturnämnd, 1983. Bevarandeplan Eslöv, Eslövs
kulturnämnd, 1984. 
Christian E. Nilsson (1837–1909): »Eslövskungen« kallad, lät
bygga det Renckska huset 1860, öppnade järnvägshotellet 1866
vilket han sålde för att 1871 öppna Hotell Nilsson; strävade efter
ett avsöndrande från Västra Sallerup.
Kring 1870 byggdes den vänstra flygeln om och förbands med ett
nybygge på hörntomten. Den högra delen revs för ett nybygge
1911. Den vänstra stod i ombyggt skick kvar längre.
Ritningar, 2 blad kopior av originalritningar: planer,
huvudfasad/gavelfasad/genomskärning; Eslövs kommun.
I sin redogörelse för järnvägarnas husbyggnader nämner
Edelsvärd att denna byggnad är den ena av de två byggnader som
han under sina fyrtio år som Statens järnvägars arkitekt inte
ritade. Adolf Wilhelm Edelsvärd: »Husbyggnader«, Statens
Järnvägar 1855–1906, II, 1906, s. 440.
Det äldsta, danskritade, stationshuset som låg alldeles invid
Zettervall boställshus, byggdes samtidigt om till bostäder men
revs senare.
Fotografiet visar byggnaden trettio år efter uppförandet men
visar inga skador. Vid senare ombyggnader vidgades
bottenvåningens fönster, den stora verandan ersattes med en liten
och enklare, skiffertaket ersattes med plåt och planlösningen
förändrades. Ett nytt huvudspår lades alldeles intill bygganden
1896. Huset revs i augusti 1983 för att ge plats åt
bussuppställning.
Malmö centralstation. Dess historiska utveckling och ombyggnad
under åren 1913–1933, 1934.
Edelsvärd, som var ansvarig för statens järnvägsbyggnader,
noterar noga i sin beskrivning att branden var anlagd för att dölja
ett inbrott. Adolf Wilhelm Edelsvärd: »Husbyggnader«, Statens
Järnvägar 1855–1906, II, 1906, s. 439.
Ritning 22 februari 1867, 1 blad, signerat av Edelsvärd (signum
Malmö 4); Statens järnvägars arkiv i RA. Ritning 20 juni 1867, 1
blad: övervåning, påskrift »till Frykholm«, (signum Malmö 4);
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takplan, huvudfasad (bara bevarad i fotokopia), fasad mot
Johannesgasse, del av fasad mot baksidan, längdsektion genom
mittdelen, längdsektion genom gården, detalj i stor skala av
huvudfasaden; HZA i ArkDes. 
Beskrivningen till tävlingsförslaget; HZA i ArkDes. Översatt från
tyskan av författaren.
Beskrivningen till tävlingsförslaget; HZA i ArkDes. Översatt från
tyskan av författaren.
Beskrivningen till tävlingsförslaget; HZA i ArkDes. Översatt från
tyskan av författaren. 
Brev från Zettervall till Gellerstedt 19 september 1869.
Tre brev till Zettervall från Carl Johan Reinhold Burenstam
hösten 1869. 
Wiens stadsbyggmästare Wilhelm Groß gick i par med
Wienarkitekten Heinrich Ferstel; stadsingenjören Karl Leopold
Jordan med Theophil Hansen, Carl von Hasenauer med Conrad
Wilhem Hase från Hannover, Friederich Stach med Johann
Romano samt Franz Ritter Neumann med Friederich Georg
Ziebland från München.
Friedrich Schmidt (1825–1891): arkitekt utbildad i Stuttgart,
verkmästare vid Kölnerdomens stenhuggeri 1856,
restaureringsarbeten i Milano och Lombardiet, förslag till
Votivkyrkan i Wien 1857, församlingskyrkor i Wien, bl.a. Maria
von Siege, efter arkitekten Leopold Ernsts död ledningen för
restaureringen av Stefansdomen, förslag till nytt rådhus i Berlin
1858, professor i medeltida konst vid konstakademien i Wien
1859, rådhuset i Wien kom att bli hans huvudverk. Han blev
adlad – von Schmidt – stadsfullmäktig samt hedersmedborgare i
Wien.
De övriga pristagarna var: Ambrosie Baudrys, Paris; Ernst
Cardon och M. Lambert, Paris; Gustaf Ebe och Julius Benda,
Berlin; E. Damanquet, Paris; A. Bluntschli, Heidelberg; Otto
Thienemann, Wien; Alois Wurm, Wien; Karl König, Wien;
Ludwig Lang, Baden-Baden; J. Ullmann, Prag samt Hilger Hertel,
Münster.
Många skisser finns bevarade som visar alternativa placeringar av
dessa tre byggnader vid den gamla exercisplatsen. Hansen fick
genast uppdraget att rita parlamentsbyggnaden och Ferstel
universitetet. 

Statens järnvägars arkiv i RA. 
Zettervall skulle senare använda samma metod vid utbyggnaden
av Akademiska Föreningens hus i Lund och för Landskrona
rådhus.
Edelsvärd ritade 1890 ett nytt fristående »stationshus för
ankommande«. Folke Zettervall ritade 1916 den stora tillbyggnad
som band ihop alla byggnaderna till dagens anläggning. Fasaden
med den nya symmetrin finns fortfarande kvar mot vallgraven.
Något om mig sjelf, s. 106.
Felix Czeike: Das Rathaus, Wiener geschichtsbücher 12, 1972.
Die Wiener Ringstrasse, red. Renate Wagner-Rieger, band 8:2,
1978; band 3, 1980. 
Hauptzollamt invigdes 1844 och Franz Josephkasernen 1857.
Heinrich von Ferstel (1828–1883). Senare skulle han längs
Ringstrasse också rita Kunstgewerbemuseum 1866–1871 och
universitetet 1873–1884.
Eduard van der Nüll (1812–1868) och August Siccard von
Siccardsburg (1813–1868) samarbetade ständigt. 1849 hade de
ritat kommendantsbyggnaderna vid Arsenalen. Deras enda
byggnad vid Ringstrasse var den femradiga stora Operan.
Theophil von Hansen (1813–1891) hade redan 1850 ritat
Heeresmuseum intill Arsenalen en bit söder om
Ringstrasseområdet. Utöver Musikverein skulle han längs
Ringstrasse senare även rita börsen, uppförd 1871–1877, samt
parlamentsbyggnaden 1874–1883. Theophil von Hansen var bror
till arkitekten Christian Hansen i Köpenhamn.
Något om mig sjelf, s. 10.
En Wiener Klafter (en famn) är 1,9 meter. Felix Czeike: Das
Rathaus, Wiener geschichtsbücher 12, 1972. Die Wiener
Ringstrasse, red. Renate Wagner-Rieger, band 8:2, 1978; band 3,
1980. 
Tomten hade varit dyr i inköp. Den fick öknamnet »Kommunal -
loch« – en ordlek där »loch« betyder både ödslig och ett hål där
pengar försvinner – ett slukhål.
Gartenbaugesellschaft hade uppförts 1864 efter ritningar av
August Weber.
Kursalon uppfördes 1867 efter ritningar av arkitekt Johann
Garben.
Friedrich Gottlieb Klopstock (1724–1803): tysk diktare som i sitt
prosastycke »Deutsche Gelehrtenrepublik« 1774 hävdar frihet
från varje regeltvång och önskar alla tyskspråkiga diktares
samman slutning i en egen »bildningsrepublik«.
Ritningar, 13 blad original: källarplan, souterrain, bottenvåning,
mezzanin, första våningen, andra våningen, tredje våningen med
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856:  Universitetshuset i Lund. Fasaddetalj 1874.



ritat invigt anm.

Folkskola i Trelleborg 1872

Gymnastikhus i Malmö 1872 Inga ritningar

Folkskola i Simrishamn 1872 c. 1874

Hotell i Växjö 1872 1875

Malmö residens 1874

Tingshus i Dalby 1874 Inga ritningar

Universitetshuset i Lund 1874, 
1877 1882

Hotell i Karlskrona 1875

Trädgårdsskolan på 
Alnarp 1875 1876

Hovbeslagsskolan på 
Alnarp 1875 1877

Fysiska institutionen 1876

Parkskolan i Lund 1876 1878

Träne slöjdskola 1876 1879

Patologiskt anatomiska 
institutionen 1876 1887

Mejeriföreståndarens 
bostad, Alnarp 1877

Universitetshuset i 
Uppsala 1877 Tävling

Lundagårdshuset 1877 1879

Palæstra et Odeum 1879 1882 Tre förslag

Akademiska Föreningen 1880

Rådhus i Landskrona 1880

Musikpaviljong i Lund 1881

Teater i Lund 1881

Badhus i Lund 1881 1883

Kring 1870 började de första delarna av Lunds
domkyrka bli färdiga – det inre, västportalen och
halva norra tornet var klara till det stora prästmötet

detta år. Kirurgiska lasarettet i Lund hade blivit klart 1868.
Med invigningen av Malmö rådhus 1870 och Skara läroverk
året efter var Zettervall definitivt etablerad som en av
Sveriges ledande arkitekter. Centralfiguren var förstås fort -
farande Scholander, vars sista stora verk, Stora synagogan i
Stockholm, invigdes 1870. Kungliga biblioteket i Stockholm
av Gustaf Dahl var ännu under byggnad. Bara Scholander
hade visat samma egensinniga frihet och lätthet i hante -
ringen av olika uppgifter som Zettervall.

1860-talet hade slutat med svåra år för Sveriges ekonomi
men kring 1872 började hjulen rulla på allvar igen – och
med en fart som Sverige inte skådat tidigare. Zettervall
kunde alltså se tillbaka på ett framgångsrikt första decen -
nium som arkitekt, men 1870-talet skulle bli än mer
intensivt. 

*

I detta och nästa kapitel ska vi undersöka Zettervalls projekt
för offentliga byggnader under 1870-talet. Vi ska behandla
folkskolor, hotell, ett par projekt för Malmö och några
mindre uppgifter av skilda slag. Men det ojämförligt största
projektet i Sydsverige detta decennium är det nya stora
universitetshuset i Lund och i samband med det en rad
mindre institutionsbyggnader för olika naturvetenskaper
samt ett tävlingsförslag för ett nytt universitetshus i Uppsala.
Kapitlet avslutas med beskrivningen av Zettervalls avskeds -
projekt i Lund. För i Lund kom han att stanna under hela
1870-talet. Utöver denna digra projektlista ska vi inte
glömma att det var under dessa år, från Lund, som Zettervall
ritade de stora domkyrkoombyggnadsförslagen och de stora
nya katedralerna.
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Folkskola i Simrishamn

Det var församlingarna som hade ansvar för folkskolans
lokaler. Då folkskolestadgan antogs 1842 saknade hälften av
Sveriges församlingar ännu särskilda skolhus. Därefter tilltog
byggandet – men inte i den utsträckning som kunde möta
behoven. Riksdagen lät 1865 Överintendentsämbetet ge ut
råd och anvisningar i ett häfte som innehöll program och
normritningar.1 Dessa var formulerade för oerfarna bygg -
herrar – efter kyrkan var folkskolebyggnaden försam ling -
arnas största investering. De större städerna hade ofta
tillgång till större byggkunskap, genom byggmästare och
ibland till och med arkitekter. 

Zettervall hade tidigare ritat två folkskolebyggnader för Lid -
köping 1866 och Skara 1867. Båda hade varit följduppdrag
i samband med dessa städers läroverk. 

I september 1872 får Zettervall i uppdrag att rita en
folkskola för staden Simrishamn. Vi vet inte hur han fick
uppdraget, bara att han i september levererade ritningar i
hela sju blad och att skolan byggdes.

Den anvisade byggplatsen var fritt belägen ett stycke
norr om stadskärnan med fri sikt mot havet. Zettervalls
originalritningar har inte påträffats men vi kan ändå förstå
den ursprungliga dispositionen.2 (857, 858, 859) Huvud -
volymen innehåller två stora skolsalar om 100 kvadratmeter
per plan. Åtmin stone en av salarna var från början indelad
med ett kapprum mot frontfasaden. Möjligen var någon av
de andra också delade. Plats för sextio barn i ett rum var ett
vanligt krav för de första åren – småbarnsskolan. De högre
klasserna hade oftast plats för hundra barn. Byggnadens
förhöjda mittdel innehöll vestibuler, trapphus och kapprum.
I rak förlängning av mittdelen är en flygel som innehöll
lärarbostäder i två plan. I förlängningen av denna axel är en
liten avträdes byggnad och ett fristående uthus som fått en
romboidisk plan på grund av den sneda tomten.

Vi möter en stram putsarkitektur. Byggnadens grund -
rytm ges av de rundbågiga fönstren vars omfattningar är
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857:  Folkskola i Simrishamn 1872. Uppmätning
bottenvåning 1984.

858:  Folkskola i Simrishamn. Fotografi 1984.



mjukt, nästan organiskt, formade. Mot denna står den
framspringande mittdelen dit den mesta detaljeringen kon -
cen trerats. (860) Fönstren här är mindre och större upp -
lagor av husets övriga. Pilastrarna, listverken och ytor i flera
murliv modellerar fram en rik och balanserad skuggverkan
i denna front som är synlig långt över havet. Vi har mött
kompositionsmetoden tidigare: viljan att föra samman och
förtäta byggnadsdelarnas motiv. 

Mot husets baksida, som skulle stå inbäddad i vege ta -
tion, möter vi en motsatt lösning. En lösning som visar en
adderande metod visavi grundordningen. Mot bygg na dens
tvåvåniga volym ansluter en byggnad med lägre vånings -
höjder, rakslutna fönster och nästan utan dekor. Det är som
om den inte tillhör kompositionen. Zettervall har behandlat
den som om den var sekundärt tillbyggd, som något som
kan läsas bort från helheten. Det är den skrå ställda
skorstenen med de flankerande små fönstren som vittnar
om något medvetet format. Denna addition av allt mindre
bearbetade delar fortsätter med ytterligare en tillagd länga,
med vinkelavslutad plan. Sekvensen avslutas med en all -
daglig förrådsbyggnad som med sina vinklar bundits till
anläggningens system, men som med sina obehandlade
tegelfasader visar den sista fasen i en material- och detal -
jeringshierarki från huvudfasad till uthus.3

Simrishamns folkskola är Zettervalls första offentliga byggnad
ritad med klassisk vokabulär och putsade fasader. Nosaby
kyrka och villan i Råbyholm från 1869 hade föregått, men det
projekt som markerar det nya intresset var arbetet med den
egna villan i Lund 1870. Vi kan förmoda, fast Zettervall aldrig
talar om det, att intrycken från den italienska resan och mötet
med Paris, Wien och Berlin 1869 påverkat hans hållning.
 Senare skulle den rika putsarkitekturen bli hans medel för
1870-talets viktigaste profana byggnader: Bolinderska huset i
Stockholm och Universitetshuset i Lund, båda ritade 1874. 

1870-talet 681

859:  Folkskola i Simrishamn. Fotografi 1984.

860:  Folkskola i Simrishamn. Fotografi 1984.
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Folkskola i Trelleborg

Som en följd av Zettervalls uppdrag för ombyggnaden av
Trelleborgs kyrka ombads han i januari 1872 göra ritningar
för den nya gemensamma folkskola som landsförsamlingen
och den nyligen bildade stadsförsamlingen skulle bygga.4

Zettervalls förslag har inte kunnat återfinnas, vi vet bara att
landsförsamlingen fann den för dyr.5

Hotell för Växjö

Mot slutet av år 1872 lämnar Zettervall ritningar till ett nytt
hotell i Växjö och ett drygt år senare reviderar han fasaderna
och lämnar detaljritningar. Hotellet byggdes omedelbart.

Det var stadsfullmäktigeledamoten i Växjö A. G. Wittlock
som 1872 tog kontakt med Zettervall.6 Vi kan förmoda att
Zettervalls namn hade förmedlats genom de uppdrag han
haft vid herrgårdarna i Växjötrakten.7 I Växjö fanns ett
stadshus byggt 1851 efter ritningar av Theodor Anckar svärd.
Det innehöll lokaler för magistrat, rådhusrätt och, efter
kommun reformen 1862, även för stadsfullmäktige och
borg mästare. Dessutom innehöll stadshuset sällskapslokaler,
restaurang och kafé.8

Stadshuset låg vid Stortorgets södra sida, mitt emot resi -
denset. Båda byggnaderna hade uppförts enligt den stads -
plan som antagits 1843 – en plan som också anvisat plats
för stadshuskvarterets fortsatta bebyggande. (861)

Zettervalls förslagsritningar finns inte bevarade, men i
kassaboken noterar han i december 1872 ritningar för nytt
hotell i Växjö, samt i februari 1874 nya fasadritningar med
detaljer. Av arvodenas storlek att döma gjorde han full -
ständigt genomarbetade förslagsritningar.9 Hotellet byggdes
1873 till 1874 och invigdes till Sigfridsmarknaden i februari
1875, strax efter att södra stambanan tagits i bruk.10 Stads -
hotellet var Växjös första trevåningshus och största byggnad.
Fotografiet visar hotellet strax efter färdig  ställandet. (862)

862:  Växjö. Stadshuset, Stadshotellet och järnvägsstationen. 
Fotografi kring 1890.

861:  Växjö. Stadsplan 1875.
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Hotellets bottenvåning står i förbindelse med stads huset där
restaurang, kafé och samlingssalarna låg kvar. Stadshotellet
är indraget från gatan bakom den trädplan tering som
stadsplanen föreskrev. Kungsgatan, i bildens mitt, leder till
järnvägs stationen.

Stadshotellets planmått var 30 x 15 meter och rymde »37
stora, ljusa och bekväma rum för resande«.11 Källar vå -
ningen var delvis inredd till bostadsrum, men om den
ursprung liga inre dispositionen vet vi inget. Husets yttre är
stramt och symmetriskt uppbyggt med klassicistiska former
modellerade i puts. Bottenvåningen har en tunn rusticering
kring de välvda fönstren medan övervåningarna binds
samman av höga pilastrar. Mittpartiet mot förplatsen med
huvudentréns tre portvalv är något framflyttat och har ett
fristående muröverstycke. 

Stadshotellet i Växjö är en klassiskt proportionerad och
detaljformad byggnad. I en mening är byggnaden konven -
tionellt utformad: många – kanske de flesta – arkitekter
arbe tade i denna vokabulär vid denna tid. Men för
Zettervall var det nytt. Kanske var det för att inte skilja den
för mycket från stadshuset, men också för att uttrycka den
nya moderna verksamheten. Det vilar en kontinental
stämning över de bevarade bilderna. Studerar vi fasaderna
närmre ser vi hur Zettervall tydligt betonar en logisk
uppbyggnad – med en hög takfot i proportion till kraftiga
pilastrar som över hörn blir till pelare. (863) Lister och om -
fatt ningar flätar sig i ett inre murliv. (864) Arkitektur ele -
menten är i sig konventionella och disciplinerat använda,
med undan tag av de fjädrande brutna omfattningarna av
fönstren över entrén.12

Hotell i Karlskrona

Även i Karlskrona var det stadens fullmäktige som tagit
initiativ till att bygga ett stort stadshotell, och en fond hade
satts upp för finansiering.13 Hotellet skulle rymma femtio
rum och dessutom festsal, matsalar och kök. Först hade

863:  Stadshotellet i Växjö. Fotografi 1890-talet.

864:  Stadshotellet i Växjö. Fasaddetalj.



man tänkt bygga till det gamla rådhuset vid Stortorget, men
man fann snart att platsen var för liten för de stora ambi -
tionerna. Den byggnadskommitté som arbetade med frågan
hade enats om att bygga på ett nytt fritt läge i Hoglands park
– två kvarter från Stortorget. Kommitténs ombud, kapten
Abraham Blix, som kände Zettervall något, beställde rit ning -
arna i maj 1874.14 Vi får förmoda att byggnads kom mittén,
som länge utrett frågan, hade noterat Zettervalls hotellbygge
i Växjö som då var under färdigställande. Kommit tén fann
dock att deras hotell skulle bli för dyrt, så inget blev byggt.

Zettervalls förslag finns bara bevarade i skisser.15 Skisserna
visar en kompakt fyra våningsbyggnad om 72 x 22 meter
under ett brutet franskt tak. Dispositionen är intres sant: den
stora festsalen en trappa upp i mitten sträcker sig i två
våningar tvärs igenom huset från stadssida till trädgårds -
sida. (865) Sviter av mindre matsalar, salonger och kapp -
rum ligger kring trapphusen och leder fram till stora
festsalen. De två trapphusen ligger i ändarna på den vestibul
som löper längs byggnadens bottenvåning. Vesti bulen
belyses i sin mitt indirekt från de stora sällskaps rummen
och kaféet. De halvcirkel formade trapporna be lyses ovan -
ifrån genom glastak. Hotellrummen är placerade dels i en
del av botten våningen och dels i hela översta våningen.
Jordvåningen innehåller kök, tvätteri och övriga ekonomi-
och service utrymmen. Festsalen har alltså fått planens bästa
centrala plats medan trapporna sidoordnats. Att dispo -
sitionen inte var självklart enkel framgår av att Zettervall
längst ned på skissbladen tvingats noggrant redovisa de
funktionella förloppen för olika tänkta användningar som
stora och små samlingar, parallellt pågående verksamheter
och tillfälliga kapprum.

Festsalen, 290 kvadratmeter stor med tio meters tak -
höjd, har slagna valv kring en plafond. Pilastrarna bär en
kraftfull arkitrav och delar in rummet i fem gånger tre
skepp. En musikläktare nåddes från översta våningen.
Fönstren i rummets kortsidor hade låga bröstningar och var
nästan sju meter höga. (866)
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Innehållet redovisas tydligt i det yttre. Nivån en trappa
upp, med samlingsrummen, är kraftigt betonad och upp -
lyft, medan bottenvåning och jordvåning hålls samman i en
gemensam sockel. Festsalens dubbla höjd markeras av stora
rundbågiga fönster mot både staden och parken, den inne -
fattas i en egen volym buren av markerade korintiska
kapitäl. Detta mittstycke flankeras av framspringande
gavelstycken vars resning ytterligare förstärks av gavlarnas
fram dragna partier. Byggnadens entrésida, med ett högt
skärm tak, ligger tätt mot gatan, gavlarnas volymbehandling
mjukar upp mötet mot parken. Parksidan har en halvcirkel -
formad terrass som en direkt fortsättning på kaféet och
axeln från gatan, uppför trapporna, tvärs vestibulen och ut
i parken. Hoglands park sluttar sedan mot norr vilket skulle
ha givit byggnaden ett gott utsiktsläge och underordnat den
parken. 

Av brevväxlingen framgår att Zettervall lämnade förslag
i två alternativ: »alt I: 230 000 och alt II: 200 000«. Den
bevarade planskissen över sällskapsrummen kallas alt I.
Troligen rörde det sig om mindre skillnader, kanske om
förenkling av festsalens utformning.16

Förslaget blev mycket väl mottaget i Karlskrona, men
kommittén fann det alltför dyrt – en halv gång dyrare än
man hade räknat med. Projektet avslogs, till beslutet bidrog
också att kritiska röster tyckte att det var fel att staden
etablerade en kommersiell verksamhet i konkurrens med
stadens övriga privatägda restauranger och hotell.17

Residens i Malmö

Den nytillträdde landshövdingen i Malmöhus län, Axel
Gustaf Adlercreutz, beställer redan under sitt första ämbets -
år 1874 ritningar till ett nytt residens och landstatshus.18

Zettervall presenterar två alternativ men inget utförs. 

Det gamla residenset i Malmö låg vid Stortorget, granne
med rådhuset, i den 1600-talsbyggnad som Scholander
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hade byggt om 1850. Residenset innehöll landshövdingens
bostad med representationsavdelning men var också läns -
styrelsens ämbetsbyggnad med avdelningar för upp börd,
räkenskap och kartering. Men också för pass- och viserings -
ärenden – en viktig verksamhet i gränsstaden Malmö. Det
befintliga huset var i stort behov av ombyggnad och hade
blivit för alldeles för trångt. Planer fanns på en tillbyggnad
vid Stortorget när landshövdingen, troligen på eget initiativ,
beställde ritningar av Zettervall för en nybyggnad. Den
anvisade tomten var den obebyggda före detta bastionen
Nyköping vid kanalen nära stadskärnan, hamnen och
järnvägen. (776) Det var statlig mark som detta år definitivt
avskrivits som plats för nytt läroverk. I oktober 1874 lämnar
Zettervall ett huvudförslag med ett alternativ.19

Huvudförslaget visar en symmetriskt kompakt upp -
byggd trevåningsbyggnad. (867, 868) Byggnaden är fritt
placerad mitt på den oregelbundna tomten med plan -
teringar runt om. Mot kanalen är en låg uthuslänga, vi ser
inga försök att, som tidigare med läroverkshuset, dra nytta
av det anslående läget. Byggnaden skulle ha legat som en
solitär i det sammanhängande parkstråket väster om
Malmös medeltida stadskärna. Huvudfasaden med entréer
är mot söder, de viktigaste rummen mot norr och Sundet.
Mot väster, i fonden av Norra Vallgatan och staden, är en
expeditionsentré. Byggnadens tre våningar har en enkel
funktionsuppdelning. Souterrainvåningen innehåller kök,
vakt mästarbostäder och stora arkivutrymmen, huvud -
våningen administrationslokaler, våningen en trappa repre -
senta tionslokaler och bostad för landshövdingen och hans
familj, på vinden några extra bostadsrum. 

Den breda och grunda vestibulen är inlagd på ett plan
mellan markens nivå och  bottenvåningen. Kring den löper
bakom pelare byggnadens huvudtrappa som i ett halvt lopp
leder till sessionssalen och landshövdingens ämbets rum
över en rad administrationslokaler. Mitt genom bygg na den
är ett välvt galleri som förbinder trapphuset och vardags -
entrén mot väster med lokaler för expeditions ärenden.
Övervåningen domineras av matsalen som är byggnadens
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största och viktigaste rum. Den har kvadratisk sektion, rik
pilasterindelning, fönsterdörrar och ett belyst välvt tak. 
I övrigt är planet inrättat till bostad för en stor familj. 
I anslutning till entrérum och galleriet mot parken har
landshövdingen ett mottagningsrum. Även om pla nerna är
uppdelade för olika verksamheter ser vi en blandning av
privata och officiella funktioner. Rummen är, från mitten
räknat, sorterade i en skala mot allt mer privat. Längst ut
mot planens kanter är på båda sidor mindre trapphus för
husets interna kommunikation.

Den övre entrén och passagen har överljus. På sektionen
ser vi hur dessa rum, tillsammans med trapphus och
vestibul, är sammanvävda till en enhet med förgreningar in
i huskroppen. Från vestibulen, genom trappan, bör man ha
anat matsalens belysta välvda – och får vi förmoda – rikt
dekorerade tak. Bostadsplanernas fria rumsfördelning,
givna av sambandskraven, präglar inte bara bostads -
våningen utan hela huset. Det är de enskilda rummens
ordning och den praktiska och rika rörelsen dem emellan
som är den inre kompositionsprincipen.

Mot den livfulla inre ordningen står det yttre strikt
symmetriskt med förhöjd mittdel och framspringande
flyglar. (869, 870) Byggnaden har en horisontal verkan
vilket betonas av flyglarnas och mittpartiets stående voly -
mer. Zettervall har utformat flyglarnas breda långsidor 
som självständiga fronter vilket döljer verkan av den breda
och satta volymen. Mittpartiet har resliga rundbågiga
öppningar som bryter upp fasaden i kontrast mot de
massivare flankerna – våningen en trappa har till och med
blind fönster. Över taket, mot himlen, är en avslutande
attika våning med urnor på plintar och länets krönta vapen -
sköld. I förminskad form upprepas attikamotivet över
flyglarnas kopplade hörn pilastrar. Fasadschemat är två -
vånigt. Källar våningens fönster är helt inarbetade i sockeln,
botten våningens rundbågiga skapar förbindelse med
mittpartiets, huvud våningens fönster är rakslutna med
kraftiga omfattningar. Vi har inga uppgifter om det tänkta
fasad materialet men nästan säkert var byggnaden tänkt 
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att helt putsas. Zettervalls originalskisser är dragna i blyerts,
de är mjukt tecknade men med stor precision. 

Zettervall ritade förslaget till residens strax efter det
första förslaget till universitets hus i Lund, med vilket det
har likheter i det yttre men inte med den inre rumskompo -
si tionen. Alternativskissen visar en mer villaartad upp -
byggnad.

Förslaget skickades till Överintendentsämbetet där
Scholander avstyrkte den föreslagna tomten och angav
många skäl. Den låg inte bra till i staden, den var pinad av
»obehag liga västliga vindar« och den låg för nära fängelset
och en fabrik där fångar arbetade. Skissprojektet fann han
dock ändamålsenligt planerat och hade inget att erinra mer
än mot »de alldeles onödiga uppsatserna av krukor m.m.
som utmärka byggnadens framsprång och hörn«. Han
önskade former som kunde göra »utvändningen passande
till den karaktär densamma bör hava«.20

Trots att kostnadskalkylen visade att en nybyggnad, med
försäljning av det gamla huset, bara skulle bli obetydligt
dyrare än en tillbyggnad av det gamla huset beslöt man
bygga till det gamla.21

Gymnastikhus i Malmö

De ritningar i sex blad för ett gymnastikhus som Zettervall
ritade för Malmö 1872 har inte återfunnits och någon
byggnad uppfördes inte.

Då gymnastikföreningen Svea i Malmö bildades 1872 beställ -
des genast ritningar för ett gymnastikhus från Zettervall.22

Det var ett stort projekt i sex blad.23 Var gymnastik huset var
tänkt att placeras vet vi inte, men både projektet och tomten
kan hänga samman med det friliggande stora gymnastikhus
som fanns med i Zettervalls förslag till nytt läroverk i
Malmö på bastionen Nyköping. (825) Just 1872 hade staden
beslutat att överge tanken på att utnyttja den tomten. 
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Tingshus i Dalby

Den skiss som Zettervall 1874 gjorde till ett tingshus i Dalby
en mil öster om Lund kom inte till utförande. Förslaget har
heller inte återfunnits.24

Torna och Bara härads tingshus i Dalby, beläget i kors -
vägen mitt emot kyrkan, var från 1700-talet. Byggmästare
Sörensen hade efter inspektion funnit det i mycket dåligt
skick och genomfört några mindre reparationer.25 En brand
1875 skadade huset så svårt att ny envånig länga uppfördes,
troligen utan förbindelse med Zettervalls skiss.26

Universitetshuset i Lund

Universitetshuset i Lund är Zettervalls mest genomarbetade
profana byggnad: ritad 1874, något ändrad 1877 och invigd
1882.27 Universitetshuset är dessutom en genom förande -
mässig bragd i den lilla staden Lund. Under projektets gång
växer också en idé fram om hela universitetsmiljöns
utform ning.

Från 1860 till 1870 hade antalet studenter vid Lunds univer -
sitet nästan fördubblats och var 1870 kring fem hundra;
men antalet årligen nyinskrivna studenter hade under
tioårsperioden femdubblats. Trots nytt lasarett och nytt
observatorium var lokalbehoven fortfarande stora för de
växande naturvetenskaperna, men störst behov hade
 universitetet av allmänna lokaler. Bibliotek, kanslier och
föreläsningssalar trängdes fortfarande i det av Nyström en
gång påbyggda gamla akademihuset. I universitetets års -
berättelse för 1868 sammanfattas lokalbehoven: gymnastik -
sal, historiskt museum, fysiska kabinett. Men främst en ny
universitetsbyggnad.

Som ett första steg hade universitetet 1867 beställt
ritningar till en gymnastikbyggnad. Zettervall gjorde då ett
förslag till den byggnad i Botaniska trädgårdens nordvästra
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Första förslaget 1874

Redan efter några veckor kunde Zettervall visa skisser som
konsistoriet omedelbart gav honom i uppdrag att utarbeta
till fullständiga ritningar med kostnadsförslag. Dagen före
julafton 1874 var ritningarna i tio blad och kostnads -
förslaget klart.30 Ritningarna skiljer sig bara på några
enstaka punkter från skisserna.

En av de första bevarade situationsplaneskisserna visar
hur Zettervall placerat den nya byggnaden i det axelsystem
som gavs av domkyrkan och universitetets befintliga bygg -
nader. (871) Det nya universitetshuset skulle stå nära den
gamla akademibyggnadens hörn och mellan dem skulle
bildas en sammanhållen förplats. Botaniska träd gårdens
gamla damm är flyttad en bit norrut för att linjera den nya
byggnadens mitt. Placeringen förutsatte rivning av en gård
närmast Bredgatan, men byggnaden ligger så långt österut
att en del av Botaniska trädgården kunde bevaras mot gatan.

Universitetshuset är organiserat med ett akademiprojekts
klarhet. (872, 873, 874, 875, 876) Mittvolymen innehåller
en grund entréportik, ett överbelyst atrium, ett intrikat flätat
trapphus och en långsträckt aula med gymnastiksal under.
Rummen har tydliga egenkaraktärer och klassiska förebilder
vilket Zettervall också markerat på ritningen genom att ge
rummen grekiska och latinska namn: Prothyrium, Atrium,
Piscina, Aula och Parnass. Den senare var aulans upphöjda
del kring katedern med plats för universitetets »lärostolar«.
Av sektionsritningen ser vi hur rumssekvensen är formad
med noga beräknade siktvinklar. Från atriet skulle man
skymta absidens överbelysta halvsfär.

Kring byggnadens mittskepp har fogats tvärgående
volymer avslutade med längsgående högresta flyglar. Dessa
är symmetriskt uppbyggda kring mittkorridorer som an -
sluter till atriet. Källarvåningen innehåller välvda förråds -
rum, plats för värmeapparater och ett outgrävt utrymme
under atriet samt rakt fram från entrén: gymnastik- och
fäktsal. Bottenvåningen innehåller administrations loka -
lerna: sessionsrum, kansli, räntkam mare, arkiv och lokaler

del som vi tidigare studerat. (770, 771, 772, 773) Anslag
beviljades 1872 av riksdagen för dess byggande, men uni -
versitet tvekade om byggplats.

Riktig fart fick byggnadsfrågorna först då univer si tets -
bibliotekets ansvariga på eget initiativ vände sig direkt till
Kungl. Maj:t med krav på bättre lokaler. Universitetets
konsistorium förstod då att man behövde ta ett samlat grepp.
I juli 1873 tillsattes en kommitté, som bestod av rektor
Hamilton och professorerna C. J. Ask och J. G. Agardh, för
att preci sera universitetets långsiktiga lokalbehov. De båda
senare hade grundliga erfarenheter av byggnadsplanering:
Ask från lasarettet, Agardh från den botaniska institutionen.

Efter ett halvårs arbete, i januari 1874, kunde kommittén
sammanfatta: bygg ett nytt universitetshus, bygg om hela
det gamla akademihuset till bibliotek, flytta de historiska
samlingarna till den gamla konsistoriebyggnaden – den lilla
byggnaden bredvid akademihuset – samt bygg nya hus för
patologisk anatomi och medicinsk kemi. 

Ett nytt universitetshus skulle inrymma aula, gym -
nastiksal, åtta auditorier, förvaltningslokaler samt konst- och
mynt samlingarna. Den nya byggnaden borde placeras i
Botaniska trädgården med huvudfasad mot öster på så sätt
att den gamla akademibyggnaden bildade flygel till den nya.
Därmed är egentligen den plan formulerad som steg för steg
också kom att genomföras. Det är svårt att tro annat än att
Zettervall  använts som sakkunnig i plane ringsarbetet. Ask
och Zettervall hade blivit personliga vänner efter samarbetet
vid lasarettsbygget. Bland Zettervalls skisser finns också en
liten planutredning daterad redan 1873.28

I september 1874 godkänner konsistoriet den nya utveck -
lings planen och tillsätter en ny kommitté för dess genom -
förande, bestående av den tillträdande rektorn Gustaf
Ljunggren, zoologiprofessorn Wahlgren samt universitetets
räntmästare Uggla.29 Konsistoriet beställer nu också skisser
av Zettervall till ett nytt universitetshus.
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ligger två meter under marknivån har den ändå samma sex
meters takhöjd.

Aulan är till sin grundform en antik basilika med
tunnvälvt tak och sidoställda mindre tunnvalv som på båda
sidor är burna av vinkelrätt utspringande arkitraver på
kolon ner. Rumsformen var under antiken förenad med
tunga gjutmurskonstruktioner men här är det en murad
skelett konstruktion inom det murade skalet. Konstruk -
tions idén finns både i barockens och i nyklassicismens
tolkningar av den romerska basilikan.33 I denna lösning
avbländas de stora fönstren genom de vinkelställda
flänsarna. Den över be lysta och kassetterade halvsfären som
skulle kröna rummets fokuspunkt över den föreslagna
freskmålningen i absiden blev dock inte utförd. 

Det märkvärdigaste med detta rum är dess tydliga
vertikala uppdelning. Att den största rikedomen ligger i ett
rums övre del är inte ovanligt, men här anger läktarna, som
egentligen bara var till för gäster, detaljeringens grundnivå.
Bottenvåningen där fakulteten och festligheterna är har
utformats som en sockelvåning med släta ytor. Pelarbaserna
är utformade som plintar och kollegiets stolar i absiden står
mot en enkel fondvägg. De små fönstren här nere ger ett
dunkel jämfört de övre våningarnas stora ljus. Inte ens i sina
kyrkor – där det vertikala värdetemat är en del av
programmet – har Zettervall genomfört denna skiktning så
konsekvent som här. Festsalens nedre del är utformad med
samma slags enkelhet som gymnastiksalen. Att i samma
byggnad tätt blanda »högt« och »lågt« var inte ovanligt – så
har vi i kyrkorna sett värmeapparater pla ce rade direkt
under ett altare. Det var enbart av praktiska och tekniska
skäl som gymnastiksal och festsal låg nära varandra.
Möjligen kunde universitetet tilltalas av tanken att samma
byggnad innehöll lokaler för både kroppslig och själslig
odling. Men att som i aulan så tydligt spela ut en
värdehierarki var ovanligt.34

Låt oss så studera det yttre. (856, 878, 879) Byggnads -
kropparna är tydligt fogade till varandra som avläsbara delar.

för fakulteterna med lärarrum och examensrum. Här finns
också ett rum för universitetets skulptursamling, utformat
som ett slags väntrum, med direkt ingång från atriet.
Våningen en trappa upp innehåller de begärda åtta audi -
torierna i två olika storlekar, och rakt fram aulan. Våningen
två trappor, där bara de smala flyglarna var inredda, inne -
höll universitetets myntkabinett mot söder och tavel -
galleriet mot norr med hela väggar och ett rikt överljus. 

Rumsfördelningen mellan våningsplanen kan förvåna:
de mest publikt besökta auditorierna har byggnadens
förnämsta placering en trappa upp medan styrelserum och
administration är placerade på bottenvåningen. Placeringen
kunde bero på en vilja att knyta expeditionslokalerna till
stadens liv, det finns till exempel en mindre entré mot 
söder. Det betydelsefulla rektorsrummet var inte tänkt att
finnas i denna byggnad vilket kan förklara att administra -
tions lokalerna inte gavs högsta betydelse. Den troliga
orsaken till att auditorierna är en trappa upp är nog för
Zettervall ett praktiskt arrangemang – auditorierna är de
största rummen med de högsta våningshöjderna och
längsta spänn vidderna. Dessutom gav placeringen en trappa
upp resning åt volymerna. Genom att de mest publika
lokalerna var i övervåningen skulle också bygg naden fyllas
av rörelse.

Atriet med sina balkonger är ett förrum till de publika
lokalerna. Atriet sträcker sig genom tre våningar, de två
lägsta har valvslagna omgångar på pelare, högst upp är
tryckta bågvalv i atriets hela bredd. Rummet har ett glastak
med för Sverige nya  dimensioner.31 Zettervalls akade mi -
projekt från 1860, just för en universitetsbyggnad, inne -
håller gott om atriumgårdar, men där, i ett ospecificerat
klimat, är de öppna. Nu kunde den nya tekniken möjliggöra
de klassiska kvaliteter som vårt klimat tidigare hindrat.32

Att aulan är långsträckt och inte en amfiteater beror på
gymnastiksalens planform i våningen under. (877) Gym -
na s  tik salen har genom pelarna fått ett mindre breddmått
än i den gymnastikbyggnad Zettervall tidigare ritat, här
bara nio meter mot tidigare tolv, men genom att salens golv
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båda städerna var de anlagda som stora palats i nya stads -
planer. Universitetet i Wien ritades av Votivkyrkans arkitekt
Heinrich Ferstel. Tillsammans med rådhus och parlament
bildade universitetet en byggnadsgrupp vid Ringstrasse.

I jämförelse med alla dessa storstäder var Lund och dess
universitet ytterst be skedligt. Ändå var det med en ambition
jämförbar med de stora universitetens som  Zetter vall gjorde
sitt förslag. Det ligger närmre till hands att jämföra hans
universitetshus med de ofta orealistiskt höga anspråk som
arkitekturakademierna fostrat. Men  Zettervalls förslag var
inte ett akademiprojekt eller ett tävlingsförslag utan en i
många steg praktiskt förankrad byggnadsplan som hel -
hjärtat kom att stödas av både  beställare och finansiärer.

Scholanders kritik

I början av 1875 skickar konsistoriet ritningarna till Kungl.
Maj:t för godkännande tillsammans med en ansökan om
medel. Konsistoriet hade dock formulerat denna på ett sätt
som onödigtvis komplicerade ärendet. Man begärde
275 000 riksdaler i statsanslag och  önskade att de 20 000
som redan beviljats för ett gymnastikhus skulle läggas till
detta projekt. Man önskade vidare att Kungl. Maj:t skulle
be domkyrkan bistå med 200 000. Konsistoriet upplystes
om att några pengar inte fanns hos domkyrkan, den hade
själv fått ta ett lån för att finansiera sin pågående om -
byggnad – något som ju konsistoriet bort veta.

Överintendentsämbetet ville dock inte godkänna ritning -
arna utan ändringar. Kritiken gällde främst gymnastik -
salens placering men också det yttre. Ärendet inkom till
Överintendentsämbetet den 28 juni 1875 och redan samma
dag författar Scholander, på fyra tättskrivna sidor, en kritik
av sin forne elevs förslag.35 Jämfört med andra utlåtanden av
Scholanders är diskussionen av Zettervalls förslag mycket
detaljerad och berör rena formfrågor. Vi ska följa doku -
mentet. Inledningsvis berömmer Scholander förslaget:

Både huvud volymen och flyglarna har en tydlig resning.
Fasadernas uppbyggnad är tvåvånig där sockeln är massiv,
rusticerad och sparsamt fönstersatt. Sidofasaderna visar
gymna stiksalen som en sjunken substruktion, därovan är en
sockelvåning med fönsterslitsar och sedan förfinas dekoren
uppöver. Det yttre är en konsekvent bild av det inre. Det är
bara vid entrépartiet som den övre rikedomen förs ner till
marknivån. Byggnaden skulle på sin höga sockel sväva över
den låga omgivande bebyggelsen. 

Allt det vi sagt om Zettervalls uppritade förslag gäller
också den skiss som föregick det. Den enda förändringen
gällde egentligen huvudfasaden, där Zettervall vid upprit -
ningen höjt mittpartiets sidostycken, sänkt sido flyglarnas
fönsteröverstycken och  intro  ducerat de tre blindmarke -
ringarna som fortsätter till långsidorna. Gavlar nas nock -
änglar är också nya och ersatte skissens enklare akroterier.

Zettervalls förslag antogs omedelbart av konsistoriet, det
var bara de höga kostnaderna, 516 884 riksdaler, som ingav
betänkligheter. Men ingenstans i källorna möter vi något
ifrågasättande av den stora gesten. De ansvariga i Lund var
fullt eniga om att bygga ett hus med dessa pretentioner.

I Köpenhamn hade det universitetshus som var klart 1835
visserligen behandlats omsorgsfullt, men lågmält anslutits till
stadsmönstret, ytterligare betonat av den 1860 tillagda bib -
 lioteksflygeln. I Helsingfors 1832, och Kristiania 1851, hade
däremot de nya universitetshusen behandlats som viktiga
politiska manifestationer i nya stort anlagda stads planer. Men
allra tydligast ser vi detta i Aten med Christian Hansens
universitetsbyggnad från 1849. Det var det första hus att
byggas i den unga grekiska huvudstaden i den en semble
som också innehöll akademien och national bib lioteket, 
den så kallade Atentrilogin. Genom Zettervalls stora upp -
skattning av Christian Hansen finns det en länk till de tre
Aten projekten också genom deras markerat hellenska
hållning.

Av de universitetshus som var under planering samtidigt
med Zettervalls i Lund bör nämnas Strasbourg och Wien. I
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»Arkitekten har sökt lösa sin uppgift på ett för
ändamålet värdigt sätt, och att han därvid aktat mera
vad konsten bjuder, än på några tusen kronors större
utgift,  vållad genom en vanlig förstugas utbytande
mot ett ståtligt, luftigt och bekvämt övertäckt atrium
må räknas honom till förtjänst, lika väl som det i
utförandet skulle lända honom till gagn. Vad för
övrigt de prydande detaljerna beträffar, äro de, med
undantag av några statyer utvändigt, vilkas an -
skaffande, om än önskvärt, dock ej är oundvikligen
nöd vändigt, icke tilltagna i rikare måtto än vad
husets egenskap och ändamål fordrar.«36

Byggnaden är progra menligt anlagd, skriver Scholander,
men gymnastik salens placering kan dock svårligen till styr -
kas. Så lågt under marknivån kan den aldrig få nödvändig
luftväxling och, trots att fönstren är stora, heller inte nöd -
vän digt dagsljus. Dessutom är golvytan för liten och störs
av pelarna. De olika vånings höjderna i gymnastik/aula delen
och den övriga byggnaden har med fört att listverken inte
kunnat föras kontinuerligt runt hela byggnadsvolymen. 

»Delarna har fått helt olika arkitektoniskt form -
uttryck, vilket väl för sig kan vara antagligt, men som
allt för mycket gör avbrott mot det övriga, genom
tyngden i det höga soubassementet och den för täta
sönder delningen mellan huvudpilastrarna i den övre
delen. För att så mycket som möjligt  berättiga denna
olikhet bör det murparti som utgör sambandet
mellan båda byggnads massorna, stora trappans
delningsplan, så mycket som möjligt med mur ytorna
dragas innanom flygel murarnas yttre murytor, så att
hela hörnpilasterns bredd bildar den vinkel varmed
flygeln börjar, och vilken angiver dess gavel inåt det
andra huset.«37

Scholander fortsätter den detaljerade genomgången av
fasaderna betraktade över hörn: »Vad för övrigt utvänd -

ningens arkitektur beträffar, vore skäl att borttaga de båda
stora pilastrarna å sidofasadens mitt, emedan de stå omoti -
verade och för mycket sammanträngda samt ersätta till -
räckligt genom den mindre pilasterordningen som råder i
fasaderna en trappa upp. Huvudfasaden skulle ock betydligt
vinna i helhet och överensstämmelse med flygeln om
bågarna mellan nyssnämnda ordnings kolonner å mitt -
partiet utbyttes mot ett rätlinjigt motiv.«38 Scholander
agerade i sin roll som förste inten dent på samma sätt som
då han var lärare vid arkitekturskolan.

Avslutningsvis försvarar Scholander byggnadens föreslagna
placering. Att byggnaden ligger snett i förhållande till
Lundagård menar han har liten betydelse. Det föreslagna
läget bör inte rubbas eftersom »även sidan av det monu -
men tala huset blir prydlig«.39 Mot kostnads beräkningen
har Scholander, för ovanligheten, inget att invända. Memo -
rialet avslutas med den diplomatiska vändningen: »På
grund av det anförda tillstyrks projektets omarbetande,
åtminstone i utkast och såsom alternativ, med gymnastik -
lokalen byggd ovan jord eller ock i särskilt hus.«40

Med tanke på Scholanders auktoritet bör Zettervall ha tagit
kritiken allvarligt. Till en del kunde kritiken väl förklaras
av skilda formuppfattningar. Scholander strävar efter lugn
och harmoni medan Zettervalls gärna dramatiserar, ibland
på bekostnad av logiken. Men den funktionella kritiken var
ovedersäglig. För Zettervall gjordes inte saken bättre av att
han tre månader tidigare fått kritik för sitt förslag till
residens i Malmö och – kanske mest allvarligt – det mycket
negativa omdömet om förslaget till Uppsala domkyrkas
restaurering.41 Många år senare konstaterar Zettervall torrt:
»Scholander hade längen varit mig obevågen.«42 Konsisto -
riet svarar Överintendentsämbetet att, ja de kan tänka sig
att ta bort gymnastiksalen och att den tagits in i projektet
mest av besparingsnit eftersom de avsatta pengarna ännu
inte hade utnyttjats. 
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Genom dessa oklarheter kom det att dröja till december
1875 innan konsistoriet kunde lämna in en ny ansökan, nu
med en begäran om 475 000 samt med en försäkran om att
senare revidera ritningarna efter Överintendentsämbetets
önskemål. Vad gällde kraven på allmänna besparingar var
man dock ståndaktig. Konsistoriets  följebrev innehåller
formu leringar bakom vilka vi anar Zettervall och att han
läst Scholanders kritik noga. Konsistoriet skriver om ut -
smyck ningarna att »visserligen kostnaden kunde minskas
med ett eller annat tusental kronor genom borttagande av
föreslagna arkitektoniska prydnader, men därigenom skulle
byggnaden förlora sin monumentala  karaktär, som så väl
med hänsyn till dess ändamål som platsen, där den var
avsedd att uppföras, torde förtjäna att bibehållas«.43

Under 1876 bollas ärendet mellan departement, stats -
utskott och riksdagens båda kamrar, nu ytterligare kompli -
cerat av att även Uppsala universitet inkommit med en
begäran att få bygga ett universitetshus, till en kostnad av
över en miljon. Behovet av nya byggnader ifrågasattes dock
inte. Riksdagens revisorer, som också hade studerat för -
hållandena på plats, tillstyrkte. Till sist, den 2 maj 1877,
kunde riksdagen enas och antog, utan vare sig diskussion
eller votering, ett anslag på 450 000 till byggandet av ett nytt
universitetshus i Lund.44

Reviderade ritningar 1877

Först efter det att byggandet fått klartecken reviderade
Zettervall ritningarna. Utflyttningen av gymnastiksalen
löste det svåraste av de fasadproblem som Scholander hade
påpekat. Under de fyra år som gått sedan det första förslaget
hade universitetet också förändrat sitt lokalprogram något.
Zettervalls nya ritningar innehåller större förändringar än
Scholander egentligen begärt. Zettervall tycks vilja visa att
han förstått problemen och att han kan lösa dem med andra
medel än de Scholander skisserat. 

De nya ritningarna blev klara under hösten.45 Sektionen

visar de viktigaste förändringarna. (880) Gymnastiksalen var
ersatt med ett museirum som inte krävde samma takhöjd,
dess golvnivå kunde höjas och aulans sänkas. Zettervall
sänkte också aulans läktare så att dess nivå kom i jämnhöjd
med den övriga byggnadens övre våning. Detta möjliggjorde
den klarare projektion av dessa bjälklagsnivåer som
Scholander önskat. Men det har också inneburit att aulans
redan låga nedre del blivit ännu lägre, medan kortsidans
 läktare med detta fått en bättre lutning. I övrigt har aulan
behållit sin konstruktionsprincip, det är egentligen bara
fönster  propor tioneringen som Zettervall ändrat. 

Zettervall har genomgående använt raka entablement,
borta är alla rundbågar. Glastaket är sänkt en våning och har
fått en svagt välvd form. Atriet har blivit både fastare och
intimare. Trapploppet är helt omstuderat, det har fått ett
enklare lopp i atriets mitt  axel rakt upp till festsalen. Lös -
ningen har inneburit att fontänen, picinan, utgått. Som en
konsekvens av det sänkta glastaket har vindsvåningens
passager blivit till sekundär ut rymmen mellan glastaken.
Lösningen möjliggjorde att ett stort fönster kunde belysa
 aulans valv.

I jämförelse med förslaget från 1874 är planföränd -
ringarna få. Med ytterligare några små justeringar var det
efter dessa ritningar som Universitetshuset kom att byggas.
(883) Under aulan har nu de historiska samlingarna och
myntkabinettet fått sin plats; i det tidigare förslaget skulle
samlingarna ha rymts i konsistoriehuset. Källarvåningen
har kryssvalv av den flacka sort utan gördelbågar där hjäss -
punkterna sammanfaller till hela horisontaler. Rums -
bildningen är typisk för Zettervall. Rummen är hela och
symmetriska och rumsaxlarna förbinder tydligt rummen
med varandra – men utan tvång att följa den yttre huvud -
strukturen. I denna del har också den vaktmästar bostad
inretts som i tidigare förslag var tänkt som en fristående
byggnad i trädgården. De fyra fakul teterna har nu fått var
sitt rum. Rummet för skulpturer, med entré från atriet, hade
Scholander kritiserat i det tidigare förslaget, nu är det om -
vandlat till ett neutralare »Samlings- och jour nalrum«. Den
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största förändringen i bottenvåningen är kanske att rektors
ämbetsrum nu fått en plats i universi tetsbyggnaden. 

Planen av den övre våningen visar de nya klarare rums -
relationer som den nya trappan givit. (882) Auditorierna har
inom den gamla ramen underindelats så att det nu finns tio
stycken.

Vindsvåningen visar den nya stora läktaren och de nya
förhållandena kring atriets glastak. (884) Det överbelysta
mål nings galleriet är kvar i den ena flygeln, men myntkabi -
nettet i den andra har angetts som disponibla rum.

Det är förstås auladelens fasader som är mest förändrade.
Genom att bottenvåningen sänkts har Zettervall kunnat följa
huvudfasadens bjälklagsmarkering runt om hela byggnaden.
Vägen till det slutgiltiga förslaget gick över en skiss som
prövade rundbågiga fönster för hela bottenvåningen innan
Zettervall konsekvent föreslog rakslutna öppningar. (881,
885) Det ser dock enklare ut i sidofasaden än från bak sidan:
trapphusets fasad, som förbinder de två, har sin egen höjd -
indelning. Skillnaden i grunduppfattning mellan det gamla
och nya förslaget är egentligen större än de ganska små
ändringarna i förstone visar.  I det gamla förslaget är aulan
behandlad som en adderad del. Zettervall hade då strävat
efter att ge den en annan och upplöst proportio nering med
tätt placerade murpelare. I förslaget 1877 är aulans öpp -
ningar »normaliserade« för att skapa en enhet med den
övriga byggnaden. 

Som framgår av huvudfasaden har alla bågmotiv försvun -
nit. (886) Genom de inre planändringarna, som krävde
fönster i sidoflyglarnas bottenvåningar, hade det kanske
annars blivit för mycket av stapling av olika motiv över
varandra. Om de rundbågiga fönstren hade Scholander inte
talat men han hade önskat att mittpartiets överstycke, med
de tre bågslagen, skulle ersättas av »ett rätlinjigt motiv« för
att vinna större överens stämmelse med gavlarna.46 Zetter -
valls första förslag spelade medvetet med en  addition av
delar formade efter delvis olika principer. Scholanders alla
kommentarer pekar på en önskan att ena. Zettervall har
tagit steget fullt ut. Ändringen av mittpartiets övre del från

bågar till rätlinjigt förde till sist med sig att alla bågar
försvann. Det fick, som vi sett, till och med konse kvenser
för det inre där Zettervall omformar hela atriet enligt
rätlinjiga principer. Det kan ha varit så att gymna stik salens,
av statiska skäl, nödvändiga bågar hade givit Zettervall
impulsen att ta upp temat i den övriga byggnaden för att de
förra inte skulle behöva stå ensamma. Som helhet har det
nya förslaget blivit mer enhetligt och något mindre drama -
tiskt. Skillnaden mellan byggnadens fasta botten våning och
den detaljerade övervåningen har mildrats. Byggnadens
tyngdpunkt har flyttats närmre marken med de rakslutna
fönstren och deras detaljerade omfattningar.

Ingenstans finner vi att Zettervall talat om byggnadens
utformning i termer av stil annat än i mycket övergripande
ordalag som »antik« eller »klassisk«. I sitt invigningstal
klassificerar rektorn och konsthistorikern Gustaf Ljung gren
förslagen i rent stilistiska termer. »Den ritning, vilken
företeddes för regering och riksdag, vid begäran om anslag,
var hållen i italiensk renässansstil; men då gymnastiksalen
icke längre skulle  inrymmas i univer sitetsbyggnaden,
föranleddes därav en omarbetning av ritningen, vilken
omarbetning arkitekten utsträckte även till det yttre, så att
hela byggnaden är uppförd i en ren och ädel grekisk
renässans stil, och bågformen har fått vika för den nu i allo
härskande horisontala linjen; och bågformen kvarstår
endast uti det inre på de ställen, varest den av struktur för -
hållanden krävts, nämligen i källarnas och festsalens valv.«47

När Oscar II var på besök i Lund i hösten 1875, för in -
vigningen av domkyrkans interiör och orgel, hade han också
blivit informerad om planerna på det nya univer sitetshuset
och besökt tomten. Vi har tidigare noterat att byggnaden
ursprungligen var tänkt  indragen från gatan så att träd -
gårdens planteringar bildade en förgård mot  absiden. Situa -
tion splanen visar konturerna av byggnaden flyttad längre
tillbaka och en markering X. (871) Längst ner på rit ningen
har Zettervall tillfogat, vi vet inte när, en tecken förklaring:
»Obs: Teckningen vid X. är av H. M. Konung Oskar II
egenhändigt gjord, på byggnadsplatsen, för att så medelst
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beteckna huru H. M. önskade byggnadens läge utan av -
seende på de präktiga sydländska träden här.« Zettervalls
kommentar andas ett  avståndstagande mot tillbaka flytt -
ningen. Han nämnde träden, men kunde också ha nämnt
det korta avståndet till gatan. Avsikten med flytt ningen var
för stås att skapa en större förplats, men av Zettervalls tidiga
skisser framgår att han i stället strävade efter en närhet
mellan det nya och gamla huset. Han ville hålla Universitets -
platsen tätt samman. Det tillbakaskjutna läget, som genast
antogs av byggnadskommittén, kom att skapa nya förutsätt -
ningar för platsbildningen framför Universitetshuset och för
utformningen av byggnaderna kring platsen. Vi ska senare
särskilt behandla Universitets platsens utformning. 

Så snart de reviderade ritningarna var klara sändes de
till Stockholm för godkännande. Scholander författar Över -
intendentsämbetets yttrande som denna gång är kort,
formellt och gillande: »Förslaget är uppgjort med iaktta -
gande av de i ett föregående förslag gjorda anmärk ningarna
så väl vad vissa plananordningar som de arkitektoniska
formernas studium beträffar och föranleder de granskade
ritningarna inga anmärkningar.«48 Scholander finner dock
denna gång kostnadsförslaget, 425 000, lågt och påpekar att
det i Stockholm skulle vara 50 000 högre men att hans
erfarenhet visat honom att det är billigare att bygga i Skåne.
Avslutningsvis kände sig Scholander manad att fortsätta
ordväxlingen om dekora tioner och kostnader, han skriver:
»Åtskilliga bland prydnadsdetaljerna kan lämna bespa -
ringar, enär till exempel fristående statyer icke äro ovillkor -
ligen nödvändiga att genast anskaffa samt i allmänhet det
dekorativa arbetet är till kostnaden elastisk.« Förslaget gillas
i sin helhet av Kungl. Maj:t den 1 mars 1878.

Bygget 1878–1882

Inför det stora byggarbetet, som skulle ta fem år, fattar
konsistoriet det krävande beslutet att inte lämna ut bygg -
nadsuppdraget på entreprenadräkning eller anlita någon
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 utomstående byggmästare över huvud taget. Universitetet ville
leda hela det stora byggnads företaget i egen regi: ett mycket
ovanligt förfarande. Det lyckosamma restau    rerings  arbetet
vid domkyrkan var säkert en förebild; om ett domkyrkoråd
klarar att administrera ett miljonprojekt så borde väl ett uni -
versitet klara ett halvmiljonprojekt. Zettervalls närvaro
spelade också stor roll. Rektor Ljunggren skrev i sin invig -
ningsskrift att arbetet på detta sätt skulle bli mer omsorgs -
fullt utfört och att universitetet på detta sätt, utan för dyr -
ningar, skulle kunna genomföra eventuellt nöd vändiga
förändringar. Ljunggren skriver att arrangemanget möjlig -
gjordes »av den lyckliga tillfällighet« att arkitekten som
gjort ritningarna fanns på platsen.49

Inom universitetet blev det dess drätselnämnd som
skulle ansvara för byggföretaget. Drätselnämnden bestod
av juristen Gustaf Broomé, ekonomiprofessorn och förre
rektorn Gustaf Hamilton, astronomen Axel Möller, estetik -
professorn och rektorn  Gustaf Ljunggren samt universi -
tetets räntmästare Uggla. Den dagliga över vak ningen av
arbetet skulle skötas av universitetets byggnads konduktör
Magnus Svensson.  Zettervall fick ansvaret för arbetets
ledning. Han kom att få samma roll som »över byggmästare«
som han haft vid domkyrkoarbetena. Det var den roll han
alltid önskade. Till sitt biträde hade han Henrik Sjöström
som, när Zettervall flyttade till Stockholm 1881, ansvarade
på plats för det sista årets byggnadsarbeten. 

Samarbetet inom denna ledningsgrupp tycks ha gått
mycket smidigt. Möller var väl insatt i byggnadsfrågor som
ordförande i Domkyrkorådet under kyrkans om  byggnads -
tid. Han kom bra överens med Zettervall, de hade bland
annat rest tillsammans i Tyskland inför domkyrkoprojektet.
Broomé och Uggla tillhörde redan tidigare  Zettervalls
privata umgängeskrets.

Redan med svenska mått var detta ett stort bygge, med
lundensiska mått var det helt dominerande. Just när dom -
kyrkoarbetena i stort sett är avslutade får Lund en ny bygg -
arbetsplats med, som mest, 150 personer anställda. Arbetet
var inte bara stort, det innehöll krävande nya konstruktioner
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och ett omfattande dekorationsprogram. Som vid dom -
kyrko arbetena byggde Zettervall upp en byggnadshytta för
tillverkning av detaljer på plats. Han startade en modelle -
ringsateljé och skulpturverkstad enbart för bygget.

Grundläggningsarbetet startade på våren 1878 omedel -
bart efter det att Kungl. Maj:t godkänt ritningarna. Redan
efter en månad inträffar byggets egentligen enda oför ut -
sedda händelse. Marken visar sig innehålla kvick sand,
troligen rester av en intorkad flodbädd, som måste schaktas
bort i sin helhet till stora extra kostnader.50 Grundstenen
kunde dock under högtidligheter läggas den 31 maj 1878.

Zettervall var full av tillförsikt nu när murarna var på
väg upp och han hade fått den byggnadsorganisation han
önskade. I ett brev till Scholander i december, med vilken
kontakten nu var hjärtlig efter några års kyla, skriver Zetter -
vall att han ägnar hela sin verksamhet »åt det nya univer -
sitetshuset, varav jag – Gud förlåte mig! – hoppas göra ett
stycke modern men mönstergill monumental arkitektur«.51

Den byggnad som kom att uppföras skiljer sig mycket litet
från de ritningar vi studerat. De möjligheter att ändra under
byggets gång – som var ett av motiven för att bygga i egen
regi – utnyttjades inte mycket. Lanterninen, som skulle ha
överbelyst »parnassen« slopades. Med den konsekvensen att
de tänkta dekorationerna med solstrålar byttes mot stjärnor
mot en natthimmel! I vindsvåningen spegelvändes planen
så att attikans fönsterrad kom att vetta mot norr istället för
mot söder. 

I universitetets arkiv förvaras handlingar rörande bygget
och hundratalet detaljritningar, de flesta gjorda av Zetter -
vall.52 Murare och timmermän anställdes direkt av uni ver -
sitetet som med Magnus Svenssons verkmästarledning och
Zettervalls instruktioner fick byggnadens stomme klar på
två år.53 Som vanligt är det för de mest komplicerade
delarna som man behöver arbetsritningar i stor skala, som
mureriritningen över den intrikat kombinerade trappkupan
och läktargradängen i aulan. (887) Möten mellan olika
mått kedjor var också punkter som krävde särskilda mått -

887:  Universitetshuset i Lund. Arbetsritning för
trappa och läktare.

888:  Universitetshuset i Lund. Arbetsritning för
aulans pilaster- och kolonnordningar. 
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rit ningar för murningen. Ritningen visar hörnet mellan
salens och absidens pilaster- och kolonnordningar. (888)
Vi ser också kolonnbaserna som byggdes upp i puts.
Kolonn sam manställningen visar aulans joniska kapitäl och
listverk som tillverkades vid byggets verkstad. (889) Atriets
yttre glastak var konventionellt konstruerat på trätakstolar
medan det inre hade en slank järnkonstruktion. (890) I den
nedre, synliga delen, vilar glaset i T-profiler som förstyvas
av järnkonsoler som tar spjärn mot murverket och avslutas
mot mittkvadraten på vilken mittdelen vilar. Vi ser den
konstruktionen på ritningens högra del. Konstruktionen
ansågs dock för våghalsig, den byggdes som den vänstra
delen visar: med en övre sträva så att ett fackverk bildas.
Där har Zettervall antecknat på ritningen: »Denna sida
ändrad efter de senaste bestämmelserna.«

I byggnadsbeskrivningen, som kalkylen byggde på, hade
Zettervall angett att atriets och trapphusets kolonner – totalt
26 stycken – skulle gjutas av järn.54 Men från Kullgrens sten -
huggeri i Uddevalla kom ett förmånligt anbud på slipade
granitkolonner. Trots att granit ändå var dubbelt så dyrt
utverkade de byggansvariga ett extra anslag på 5 000 för att
få granitkolonner. Aulans pelare utfördes som järn stommar
inklädda av två halvcylindriska skal – i de lägre delarna av
betong, i de övre av gips. Läktarnas konsoler byggdes av järn
som kläddes med gips.

När yttertaket var lagt 1880 kunde aulans innertak
byggas i lugn takt. Från ställningar som fyllde hela rummet
slogs det nio meter breda tunnvalvet. Konstruktionen av
detta var något ändrad i förhållande till förslagsritningarna.
Perspektivritningen visar det byggda utförandet. (898) För
att minska vikten använde Zettervall inte ett homogent
tunn valv utan en valvkonstruktion som delade upp kraf -
terna i stråk. Över pelarna slogs grövre tegelbågar, mellan
dessa tre klenare som likt valvstrålar landade på tegelvalven
över fönstren. Mellan detta skelettsystem slogs meterbreda
valv kupor. I ett byggprotokoll anmäler Zettervall att han vill
byta de valvkrukor han föreskrivit mot billigare formtegel.55

De valv som byggdes är av tegelrör, vanliga dräneringsrör,

889:  Universitetshuset i Lund. Arbetsritning för
aulans kolonner. 

890:  Universitetshuset i Lund. Arbetsritning för glastaket.
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ställda på högkant. (891) Lösningen lättade på vikten, men
gav också en god genomluftning. Rutverkets kassett indel -
ning byggdes upp av gipsbalkar i rummets längdriktning.
Kasset tens botten gavs av gipsskivorna som häng des i stål -
tråd och drogs genom tegelrören och fästes med en träplugg.
Endast mittskeppsvalvet har denna kon struk tion. Sidoskep -
pens tunnvalv och absidens halv sfäriska valv är helt i putsat
tegel med en vikt som fungerar som mothåll till det stora
valvets horisontalkrafter. Sido skeppens tunnvalv vilar på
arkitraver som är utförda av massiva stenbalkar. 

Byggnaden är murad med olika putssorter valda efter
behovet av styrka: utsatta delar som utåtgående hörn,
socklar och pilastrarnas lägre delar med en slagtålig special -
puts, murverkens undre skikt med cementputs samt en
slutputs av kalkbruk.

Dekorationsarbeten

Motivet till att universitetet bildade en egen modellerings-
och gjutningsverkstad var enligt Ljunggren enkelt: univer -
sitetet hade inte haft råd att köpa utomlands. Han anger
också att den under de sista åren hade stått under ledning
av Axel Nyman. Vi kan förmoda att det var Zettervall som
låg bakom idén och att det var han som med sina goda
erfarenheter från domkyrkans verkstad och hans besök i
Berlins verkstäder, drev fram företaget.56 Det var mängder
av detaljer och ornament som skulle fram. Nästan alla
ritningarna, ofta i naturlig storlek, finns bevarade. Det gäller
exempelvis fasadernas pilasterkapitäl med sin djupt skurna
korintiska komposition. (892) Här har Zettervall också
tecknat en del av kapitälet sett över hörn. (893) Med mot -
sva rande detaljering har han ritat alla detaljer, som de
joniska kapitälen till atriets över  våning och entablementets
stjärnfris. (894, 895) Ljunggren klassificerar dem sak -
kunnigt och detaljerat i sin invigningsskrift. Vi kan lita på
att beställar gruppen initierat följde detta arbete. Kanske för
självklart för att kommen teras var den tolkning Zettervall

891:  Universitetshuset i Lund. Aulans takkonstruktion. Äldre fotografi.

892:  Universitetshuset i Lund. Arbetsritning för korintiskt kapitäl. 



tillförde de enskilda delarnas formella grammatik. De
klassiska formelementen var kända och många gånger
representerade i mönster böcker. Men det var bara deras
allmänna egenskaper, sedan återstod att förskjuta propor -
tionerna och tänja på måtten för den specifika situationen –
att tillföra en egen tolkning.

Zettervall tecknade också de rent figurativa delarna. En
ritning visar ett figurhuvud till frontonernas gavelfält. (896)
De fyra stora fakultetsfigurerna som flankerar ingångs -
 portarna, som Sjöström kallar prästinnorna, tycks dock ha
formats av den danske skulptören Ring i samarbete med
Axel Nyman.57

Golven i de stora rummen lades i geometriskt varierade
mönster. (897) De fyra använda marmorsorterna är: svart
belgisk noir, vit italiensk blanch clair, grå italiensk nuvolato
samt rosa tysk solnhofenerkalksten.58 Golvet och ornamen -
ten färdigställdes under det sista byggnadsåret, 1882. Då
hade Zettervall flyttat till Stockholm och skötte bygget med
hjälp av nästan daglig brev- och ritningskontakt med Henrik
Sjöström på plats.59 De bevarade ritningarna är mycket fler
från byggets sena period. När Zettervall fanns i Lund kunde
mycket lösas utan ritning direkt på bygget.

Breven mellan Sjöström och Zettervall ger en bra bild av
alla de detaljer som Zetter vall hade för vana att ha kontroll
över. Så skickar exempelvis Sjöström betongprover till
Zettervall för godkännande och begär synpunkter på kon -
struk tionen av ytterportarnas fjädergångjärn. 

För att kunna styra byggnadens detaljarbeten och dekor -
måleri trots att han inte kunde instruera på plats låter Zetter -
vall göra tre stycken mycket detaljerade linje per spektiv.
Underlagen görs av Sjöström och han vittnar i brev om den
möda dessa kostat honom.60 Bilden av aulan visar tydligt
rummets höga tyngdpunkt och sjunkna karak tär, ytterligare
förstärkt av att rummet inte är möblerat. (898) Bilden av
atriet minner om Schinkels linjetecknade per spek tiv. (899)
I exteriörperspektivet finns varje detalj åter given. (900) Med
dessa ritningars hjälp var det lätt att identifiera alla ingående,
var för sig tillverkade, delar inför samman fogningen.
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896:  Universitetshuset i Lund. Arbetsritning till frontonernas gavelfält.

897:  Universitetshuset i Lund. Arbetsritning för aulans golvläggning. 
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898:  Universitetshuset i Lund. Perspektivteckning av aulan. 

899:  Universitetshuset i Lund. Perspektivteckning av atriet. 

900:  Universitetshuset i Lund. Exteriörperspektiv.



Målning

Färgsättning och dekormåleri följde en genomarbetad och
fordrande plan som Zettervall gjort tillsammans med
dekorationsmålaren Svante Thulin. Möjligen hade också
konst historikern Gustaf Ljunggren i beställargruppen
bidragit, åtminstone som tillskyndare. I sin invigningsskrift
uppe håller sig Ljunggren vid rumsutformningens symbo -
liska betydelse, om än inte särskilt detaljerat. Zettervall hade
tio års erfarenhet av  att samarbeta med Svante Thulin.61

Måleri arbetena vid domkyrkan hade just påbörjats då
Thulin åren 1881 och 1882 koncentrerar sig på arbetena i
Universitetshuset. Rumsformer, materialval, dekorelement,
färgsättning och det rena dekorationsmåleriet bildar ett
samverkande helt. Måleriet accentuerar skuggverkan och
kontraster. I aulan är uppdelningen mellan de tyngre jord -
bundna lägre delarna och de mer upplösta eteriska övre
delarna ytterligare betonad genom valet av bindemedel. De
lägre delarnas ytor är målade med fet oljefärg, de övre
delarnas ornament med torrt vattenlösligt kasein.62 Deko -
ra  tions måleriet utfördes rationellt. Lösa element målades
och förgylldes på verkstad före uppsättning. Bara de synliga
skarvarna behövde målas på plats. Alla större  ornament och
bårder målades med hjälp av schabloner i fullskala. (901)
Arbetet hade planerats så noga i förväg att inga ändringar
egentligen behövde göras på plats.63

Inredning

Universitetet hade fått avslag på sin ansökan om statligt
anslag för Universitetshusets inredning men gavs rätt att
uppta ett amorteringslån. Zettervall ritade husets hela fasta
och lösa inredning för aula, rektorsrum och sessionssal.
Men också auditorierna, som blev tätt och strängt möble -
rade.64 Planskissen visar auditorium III, ett rum på 70 kvm
som möblerats för 82 platser i fasta bänkar. (902) Zettervall
hade presen terat skisser i fyra alternativ: med olika kombi -
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901:  Universitetshuset i Lund. Schablon för måleriet. 

902:  Universitetshuset i Lund. 
Möbleringsplan för ett av de mindre auditorierna.



na tioner av lösa stolar och bord, fasta bänkar och lutnings -
bara pulpeter, men till sist valdes den mest ekonomiska
upp ställningen med en rörlig klaff på bänken framför. (903)
För katedern och skrivtavlan ritade Zettervall en kompli -
cerad mekanisk anordning med motvikter som gjorde dessa
höj- och sänkbara. (904) Byggnadens snickerier tillverkades
av Lunds mekaniska snickerifabrik. 

Byggnaden värmdes med ett centralsystem för låg -
trycks ånga från två ugnar i källaren, levererade av Kockums
i Malmö. De stora ljuskronorna tillverkades av Joseph Leja,
som också levererade de mindre lampetterna under galleri -
erna och hela gasbelysningssystemet. Mindre utvändiga
lyktor och de stora kandelabrarna vid entrén levererades av
Bolinders i Stockholm som givit ett lägre pris än Holmbergs
i Lund.65 De bevarade bygghandlingarna i universitetets
arkiv visar över huvud taget en stor noggrannhet. Varje
delpost i den stora entreprenaden innehåller rubrikerna:
anbuds för frågan, inkomna offerter och kontrakt.

I staden Lund hade det stora bygget dragit till sig stort
intresse och tidningarna  rapporterade flitigt. I januari 1882,
innan dekorationsarbetena i aula och atrium eller de yttre
arbetena var klara, hade redan kansliet flyttat in i botten -
våningens lokaler. Lunds Weckoblad skriver: »I den mån
som det nu pågående terrasseringsarbetet fortskrider,
framstår den arkitektoniska skönheten mer och mer, och
byggnaden i sin helhet lovar att bliva ett monumentalt
vittnesbörd om svensk byggnadskonst i vår tid.«66

Det är alltså med stolthet som universitetet tar sitt nya
hus i besittning. Inför den högtidliga invigningen den 27
september 1882, med Oscar II som hedersgäst, hade rektor
Ljunggren författat och låtit publicera den invignings skrift
som vi tidigare citerat. Det är stor skillnad jämfört med
invigningen av domkyrkan fem år tidigare.67 Domkyrkans
etappvisa invigning hade inte givit plats för någon samlad
manifestation. Zettervalls roll var också helt annorlunda: vi
minns hur han vid kungens besök den gången hade hållits
i bakgrunden, men nu var han, som nedrest överintendent,
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904:  Universitetshuset i Lund. Kateder.



en huvudperson.68 Zettervall harang erades på latin och
rektor Ljunggren gjorde, med utgångspunkt från Univer si -
tets huset, en högstämd betraktelse över byggnads konstens
allmänna, historiska, symboliska och moraliska samhälls -
betydelse. Hans tolkning av Universitetshusets dekor -
utform ning är närmast esoterisk.

Universitetshusets inre

Det vilar en flimrande lätthet över Universitetshusets
atrium.69 (905, 906) Kolonnerna är slanka, bjälklags -
kanterna är precisa och dekormåleriet tecknar tydliga
gränser. Rummet har en klar och sammanfattande logisk
geo metri som löses upp i ljuset. De stora fönstren på över -
våningen ger ljuset en lätt riktning, men det är förstås
glastakets över ljus som ger rummet dess huvudsakliga
karaktär. Överljuset är allomfattande, skugglöst och sakligt.
Atriet är fyllt av ett stillastående ljus som i en konstnärs -
ateljé – ett idealt ljus som 1800-talet älskade och som vi
också möter i det samtida måleriet. Material, färger och
profileringar är tydligt avläsbara. Det inre ramverket av
pelare, kanter och räcken står nära det infallande ljuset och
tecknar fram en lätt struktur medan rummets omslutande
väggar alluderar på ytterfasader med mustiga färger och
kraftiga dörr  omfattningar. Det äldre fotografiet visar det
ursprungliga stora golvgallret i atriets mitt, som gav ljus åt
källaren och ingick i luftbehandlingssystemet. 

Atriet är Zettervalls, och ett av hela det svenska 1800-talets,
mest genomförda och bäst bevarade profana rum. Alla
element är hämtade ur antikens vokabulär medan samman -
ställningen är omformad. Idén om en byggnads för rum
som ett samlande  atrium är omtolkat med hjälp av ny
teknik. Glaset och stålet, men också värme- och ventila -
tions tekniken, möjliggjorde den antika rumsformens
använd  barhet. Allt vi ser har förebilder till sig, men till
karaktär och atmosfär är rumsbildningen helt ny. 
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Trapphuset är ledigt fogat till atriets system. Trapp -
loppen följer den plana indelningen och är invävd i denna
men redo visar tydligt den anslutande aulans andra  bjälklags -
 höjder. Trapploppen tycks vila på de två undre dörrarnas
kraftiga omfattningar och i fondväggens mitt är aulans stora
dörr. Trapphusets tak är välvt och har en helt egen omslu -
tande karaktär. Den sammanflätning av aulans läktare och
trapp hustaket som så tydligt framgår av sektions ritningen
upplevs inte. Trapphuset uppfattas som egen gestalt fogad
till atriet.

Vi har redan noterat aulans sjukna karaktär med hela
omslutande väggar kring den egentliga verksamheten i den
låga nivån och detaljeringen koncentrerad uppåt. (907, 908,
909) Takvalven är som tunna svävande skal: både konstruk -
tionens lätthet, deras ytverkan och inte minst fönstersätt -
ningen bidrar till denna verkan. Pelarna är omspolade av
luft och deras kannelyrer graderar ljuset. Fönstren kastar
släpljus över de rikt bearbetade kasset te rade takytorna.
Dekormåleriet förstärker den tektoniska uppbyggnaden
med bågar som underindelas ända in till de himmelsblå
kassetterna med sin blänkande guldstjärna. 

Det är möjligt att uppfatta aulan som en linjär version av
atriet. Det finns släktskap i formerna, men aulan framträder
ändå som en helt egen gestalt. Aulan är minuti      öst restau -
rerad och förändringarna från det ursprungliga rummet är
få. Den viktigaste förändringen är kanske att fönstret över
körläktaren är igensatt till förfång för upp   levelsen av takets
skalverkan. Överljuset i absidens kalottvalv togs bort redan
av Zettervall; det hade förstås ytterligare förtydligat
rummet och givit en definitiv vertikalt orienterad slutpunkt
på den linjära rumsriktningen. Den målning som var tänkt
för absidens omslutande vägg hade som rummets absoluta
fokus förmedlat mellan rummets nivåer.

Universitetshusets vindsvåning får sin karaktär av atriets
övre del. Vi kommer nära lanterninens öppet redovisade
kon struktion i ljusrummet under det yttre glastaket. (910,
911, 912) Över belysta nätta korridorer löper därifrån till
flygel bygg nadernas gallerier. Det ena med en rad lågt satta
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fönster, det andra med överljus för universitetets tavel -
samling.

Rörelsen från Universitetsplatsen, genom vestibul, över
atrium, genom trappan och längs aulan är processionslikt
upplagd. Atriet är också ett tvåvånigt nav i byggnadens var -
dagsrörelser upp till alla de mindre auditorierna. Trapporna
upp till vindsvåningen är tydligt underordnade. I Uni -
versitetshuset ser vi nästan inga avsteg från raka axiala
rumsförbindelser. Annars vet vi att Zettervall – som i råd -
huset för Wien – gärna byggde upp ett spel mellan en över -
gripande ordnad struktur och rumsgruppers inskrivna
delordningar. Universitetshuset bibehöll akademiprojektets
generella klarhet genom hela byggnadsförloppet. Möjligen
kan det bero på att programmets sambandskrav var så enkla
att de kunde rymmas i den generella ordningen, eller på att
Zettervall menade, och att byggherren förstod, att de
klassiska grundformerna krävde denna klarhet. Zettervall
har aldrig, sedan akademitiden, varit så långt från ett
»medel tida« dynamiskt planlösningstänkande som vid
Universi tets huset. Det är bara i källaren vi möter rums -
flätningar med friare hållning. 

Universitetshusets yttre

Universitetshuset är det mest antikt klassiska som Zettervall
gjort sedan akademi tiden. (913, 914, 915) Byggnaden är
formad efter internationella ideal och ingår i en stor familj
av officiella byggnader som skulle ha kunnat vara belägna i
stort sett var som helst i världen. Den markerar tydligt att
den är mer »universitet« än den är »Lund«. Universitets -
huset har ett förvånande sätt att framträda i staden. Det
flyter över sin lokala plats utan vilja till anpassning i skala,
proportion eller material.

Universitetshuset står på skrå i förhållande till de om -
givande gatorna, men ligger i samma system som gamla
universitetshuset, vars placering i sin tur givits av dom -
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kyrkan. (916) Vi minns att Scholander försvarade denna
placering, som ju är konsekvent i förhållande till byggna -
dernas betydelse. Att aulan och dess absid står så nära gatan
var dock, som vi minns, inte Zettervalls första avsikt – han
hade velat se den indragen med park framför. 

Den uppdelning av byggnadsmassorna som vi noterat i
det inre är tydligt avläsbara i det yttre. Mittskeppet, med
den stora portikens tvåvåniga tema på ena sidan och den
definitivt avslutande absiden på den andra, är grund -
volymen. Men vi ser hur längan transformerats och byggts
på med parapetmurar när den står mot anslutande delar.
Det blir ju också en markering av atriets kub. Flygel bygg -
naderna är behandlade som egna volymer med en stor
skillnad mellan gavlarnas ranka proportioner och lång sidor -
nas täta palatsfasader. Vi finner många motiv och symmetrier
knutna till byggnadens delvolymer. Men också många motiv
som löper genom och över alla byggnads volymer. Så kan vi
till exempel följa hur de horisontella bjälklags markeringarna
möter den stående pilasterstrukturen: invävda framför eller
bakom, som bas eller som  entablement.

Ibland – som vid den tvärgående länken på baksidan –
sker mötet helt opåverkat. Länkens kröning får helt obe -
kym  rat skära rakt in i flygelkapitälets akantussnår.

Detaljbehandlingen är slösande rik och varierad. Det är
som om hela den rikedom, på alla skalnivåer, som akademi -
träningen övade här fick komma till liv. (917, 918, 919,
920) Skillnaden mellan ideal och verklighet, som i vardags -
lag var stor, är här borta. Gjutna och modellerade delar är
sammanfogade bakom heltäckande puts. Samman ställ -
ningen är förstås ny och har till uppgift att stödja bygg nads -
massornas över gripande proportionering, men också de
enskilda orna menten och listknippena har modi fierats för
sin plats. Även i den stränga klassiska vokabu lären kan vi
känna igen Zettervalls allmänna formvilja: överdrivna
skalskillnader, dramatisering av högt och lågt, slätt mot
artikulerat, frontalvy mot förkortning. Med ljusets hjälp
bildas ett skavande snårigt formflimmer. 

För helhetsvyerna av byggnaden har vi använt äldre
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fotografier, men vi kunde också ha använt nya. Mycket litet
har förändrats och byggnaden är i mycket gott skick efter
flera väl utförda restaureringar.70 Den största förändringen
är borttagandet av de fyra kolossala kvinnofigurer som
ursprungligen flankerade entréporten. Visserligen ganska
grovt modellerade hade de dock det arkitektoniska syftet att
ge övervåningens frikolon ner en detaljerad bas samt, som
ofta hos Zettervall, för att föra in en dramatisk skalskillnad
och skapa förbindelse med de glesare satta sfinxerna på de
övre plintarna mot himlen. 

I 1800-talets arkitektursyn skulle byggnadernas preten -
tion stå i proportion till deras innehåll och samhälleliga
betydelse. Det var lätt att få enhet kring tanken att ett univer -
si tetshus måste vara större, modernare, mer avancerat och
ha rikare symbolisk laddning än exempelvis ett läroverk.
Trots att lokalprogrammen, och med dem planformerna, var
ganska lika var ju uppgiften att göra det högsta i den serie av
betydelsefullhet som började med folkskolebyggnaden, vi
kan påminna oss folkskolan i Simrishamn, fortsatte över
seminariet till läroverket för att sluta med universitetshuset
– »ärkeläroverket«.

För Lund och universitetet var det ett våldsamt steg från de
befintliga blygsamma lokalerna till det nya avancerade
huset. I universitetets historia finns ingen liknande bygg -
nadssatsning. För Lunds del kan byggnadsföretaget bara
jämföras med domkyrkans byggande på 1100-talet och dess
restaurering. Men också ur ett riksperspektiv var satsningen
enastående. Vi kan påminna oss om hur byggnadskom -
mittén genom hela projektet försvarade den höga ambi -
tions nivån. 
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Ritningen och perspektivet visar också hur Zettervall
tänkte sig själva planen anordnad. Den gamla Botaniska
trädgårdens damm – som på tidigare situationsplaner fanns
med i några olika lägen – har nu fått en definitiv roll som
vattenspegel, fontän och skulptur i planens mitt. Platsens
nivåskillnader – en knapp meter – har Zettervall tagit upp
med två parvis ställda mycket flackt lutande, grusade
ramper. Den övre helt plana förplatsen är omgiven av en låg
barriär som fortsätter i rampernas svaga lutning för att
omsluta vattenkonsten och glida ner i trädgården. 

Ombyggnaden av Akademiska Föreningen och därmed
den trafikerade »Akademi plats« som Zettervall markerat på
ritningen blev inte av. Men det andra kom att genomföras
efter Zettervalls intentioner. Den pelare med en statystod
som skulle kröna fontänen kom att ersättas av ett stort
porfyrfat som Zettervall ritade som en del av vattenspelet.72

Fotografierna visar hur nyanserat Zettervall arbetade
med platsen för att få en balans i övergången mellan byggd
form och park. Zettervall gjorde dessa detaljritningar i
Stockholm och de många breven mellan honom och
Sjöström på platsen vittnar om stora svårigheter i anpass -
ningen till befintliga höjder. Perspektivet visar själva platsen
fri från högre träd men med den gamla Botaniska träd -
gårdens etablerade  vegetation pressande på i alla glipor.
Senare har mer växtlighet trängt in på platsen och skapat
ytterligare en förmedlande dimension av snårighet.

Lundagårdshuset

I planerna för det nya universitetshuset ingick att den
dåvarande akademibyggnaden, som innehöll auditorier,
kansli lokaler och bibliotek, skulle byggas om för att enbart
rymma universitetsbibliotek. Zettervall gör ett ombyggnads -
förslag som genomförs 1879.

Vi har haft anledning att tala om det gamla akademihuset i
samband med Nyströms arbeten på 1840-talet.73 Nyström

Universitetsplatsen

År 1880, när Universitetshuset kommit under tak men när
ännu två års byggarbete återstod, presenterade Zettervall i
ritning och perspektiv en gestaltning av hela Univer sitets -
platsen med kringliggande byggnader.71 (921, 922) Tidigare
förslag hade bara antytt platsens utformning. Nu tar
Zettervall ett samlat grepp med många nya inslag. Om bygg -
naden av det gamla universitetshuset till bibliotek hade
startat samtidigt med byggandet av det nya, de ingick i
samma plan. Zettervall hade avlägsnat putsen och tagit
fram och kompletterat de röda tegel fasaderna. Mitt emot
biblioteket föreslår han placering av den gymnastiksal som
ju inte fick plats i 1877 års univer si tets hus. Den vaktmäs -
tar bostad som 1873 års plan hade föreslagit på platsen var
tänkt att vara putsad och ha samma fasadschema som
huvudbyggnaden. Men nu föreslog Zettervall att den nya
byggnaden här skulle få en tegelfasad, som pendang till
biblioteket. På Universitetsplatsens fjärde sida föreslog han
en tillbyggnad av Akademiska Föreningens borglika hus.
Den skulle förlängas med en ny byggnad speglad över en
ny symmetriaxel. 

Planen för universitetet i Lund växte alltså fram ur
specifika byggnadsuppgifter. Steg för steg kom planen att
om fatta en stor del av centrala Lund. Någon övergripande
lång siktig plan, som i många tyska universitetsstäder, fanns
inte. 

Den nya universitetsbyggnaden skulle alltså stå ensam vit
i sin precisa putsarkitektur omgiven av lägre röda tegelhus i
en stor fyrkant. Arrangemanget komplicerar enhetlig hets -
begreppet. Vi ser att Zettervall gjort gymnastiksals bygg -
naden lika hög och lika lång som det befintliga biblioteket.
Kanske ville han också flytta bibliotekets entré till denna sida.
Akademiska Föreningens nya entréport ligger precis i
Universitets husets mittaxel. Men vad gäller material och
utform ning sökte Zettervall Universitetshusets motsats. Åter
skulle Universitetshuset träda fram som en viktig byggnad i
kontrast till sin omgivning.
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hade, med Brunius som arbetsledare, höjt bygg naden en
våning, bytt alla bjälklag och fönster. (89) Zettervall nämner
inte sin ombyggnad som ett enskilt projekt utan behandlade
det som en del av hela universitets bygget. Möjligen gjorde
Zettervall sitt förslag redan 1875, men den enda bevarade
ritningen – en skiss av två fasader – är daterad 1877.74

Byggnadsarbetena pågick mellan 1877 och 1879. Det är
osäkert hur genomgripande den inre om byggnaden var,
men den märkliga trätrappan och det gamla auditoriet,
Carolinasalen, berördes inte. Zettervalls fasad skiss överens -
stämmer helt med det som utfördes, vilket också är dagens
utseende. (923) Zettervall tog bort putsen och blottlade
1500-talets och Nyströms mur verk. Några detaljer murades
nya – kreneleringar av trapp hus tornet och byggnadens
hörn. De tätt diagonal spröjsade fönstren från Nyströms
ombyggnad fick vara kvar. Byggnaden hade fått en mate -
rial  verkan och en liv ligare silhuett.75

Palæstra et Odeum

Zettervall gjorde tre olika skissförslag till Universitets -
platsens avslutning mot norr innan det resulterade i bygge.76

Det var en gemensam gymna stik- och musiksalsbyggnad
som kom att kallas Palæstra et Odeum. Huset uppfördes
men är idag mycket ändrat.

På platsen fanns den orangeribyggnad som bildade fond i
Botaniska trädgårdens nord-sydliga axel, utförd enligt
Hårlemans plan – möjligen också efter hans byggnads -
ritningar. I många år hade den enkla kubiska byggnaden
tjänat som staden Lunds auktionskammare.

I 1873 års universitetsförslag, men egentligen redan
genom Kirurgiska lasarettet, hade Zettervall brutit axel -
systemet genom att istället introducera väst-östliga stads -
rum. Det som tidigare varit den hårlemanska planens
slutpunkt blev nu istället en flygelbyggnad till det nya
Universitetshuset. Zettervall föreslog att orangeriet skulle



rivas för att ersättas med en ny envånig vaktmästarbostad,
kallad pedellbostad, på  ungefär orangeriets plats. (924) Den
mur som är inritad på planen, och som tycks viktig för att
hålla samman Universitetsplatsen, är inte inritad på fasa -
den. Av allt att döma var byggnaden tänkt putsad som en
enkel pendang till Universitetshuset.

Enligt de antagna ritningarna för Universitetshuset
saknades fortfarande gymnastiksal, musiksal och vaktmäs -
tar bostad. Zettervall fick 1879 i uppdrag att föreslå hur det
kunde lösas i Universitetshusets närhet. Han gjorde två
alternativa skisser, kallade I och II. I Alternativ I har
Zettervall bevarat det gamla orangeriet och fyllt ut hela den
triangulära ytan mellan fasaden mot Universitetsplatsen
och Paradisgatan. (925) Förslaget hade plats för både
gymnastik sal, musiksal och två vaktmästarbostäder – med
auktions kammaren kvar. Zettervall har markerat befintliga
byggnadsdelar med blått och nya med rött. Fasaden är en
skärm i tre våningar medan rumsvolymerna följer Lasaretts -
gatan: här ser vi första gången tanken att göra en pendang
till bibliotekshuset. 

Byggnadens disposition är värd att studera närmre. Det
gamla orangeriets stora rum och tre fönster är opåverkade
av ombyggnaden. Huvudentrén är sidoordnad och leder in
till ett exedraformat kapprum med dörrar till de stora
rummen på kortsidornas mittlar. Kapprummet leder till en
böjd trappa som mot ett fönster i fasaden  vänder upp till
musiksalen och gymnastiksalens läktare en trappa upp.
Musiksalen utnyttjar tomtens snedhet genom att vara
sammansatt av cirkelslag. Åhörarrummet är cirkulärt med
läktare på en sida och en öppning till ett halvcirkelformat
podium på den andra. Gymnastiksalen nås också från ett
eget kapprum direkt utifrån. De två vaktmästarbostäderna
har ett eget trapphus. Planen är ytterligt komprimerad och
har vissa problem: musiksalens entrérum är mycket smalt
och mittdelens mittfönster har måst blinderas. Den trånga
tomten inspirerade Zettervall till ett rumsligt rikt  projekt
som är komponerat utifrån de enskilda rummen och
rörelsen dem emellan.  Lösningen tar praktiska snarare än
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strukturella hänsyn till byggnadens stomme. Vi möter
tänkandet från rådhusprojektet i Wien – vi är långt från
Universitetshusets »akademiska« klarhet. 

I Alternativ II har Zettervall prövat en lösning utan
musik sal. (926) Auktionskammaren är kvar, gymnastik -
salens läktare har kunnat göras större och vaktmästar -
lägenheterna har fått en annan placering. Men genom att
musiksalen slopats har byggnaden kunnat sänkas en våning
på båda sidor om det gamla orangeriet som står kvar i sin
fulla höjd, flankerad av lägre flyglar. Rumssambanden är
öppnare men mindre spänningsfyllda. Båda förslagen är
ritade vid samma tillfälle, men Alternativ I är ritat med
större inlevelse, det var också det förslag som han valde att
illustrera i perspektivet från 1880.

Till båda förslagen hörde kostnadsuppskattningar. Det
större förslaget, Alternativ I, beräknades kosta 46 000
kronor och Alternativ II 32 000. Zettervalls båda förslag
behandlades av universitetets drätselnämnd som förordade
Alternativ I. Byggnadens två nyttjare var dock mycket nega -
tiva till förslaget. Universitetets kapellmästare Wilhelm
Theodor Gnosspelius kritiserade musiksalens form och
menade att de välvda formerna skulle ge en besvärlig
akustik.77 Gnosspelius hade vidare praktiska kommentarer
om bland annat podiets storlek och instrumentförrådens
placering. Gymnastikläraren kapten Ridderborg kritiserade
byggnadens hela grundidé med det sneda läget men också
gymnastiksalens mått och belysning. 

På drätselnämndens anmodan författar Zettervall ett
svar på kritiken. Zettervalls genmäle är mycket detaljerat:
på sju sidor sorterar han kritiken punkt för punkt.78 Han
redogör sakligt för måttförhållanden och ger hjälp att läsa
ritningarna. Frågor som har med skönhet och upplevelse
att göra lämnar Zettervall okommenterade efter en kort -
huggen hänvisning till sin egen auktoritet, men kring de
praktiska frågorna för han ett längre förklarande resone -
mang. Synpunkterna på musiksalens akustiska form tar han
tacksamt emot och ber Gnosspelius, med sin stora erfa ren -
het, att ytterligare precisera sina önskemål. Zettervall kan



dock inte låta bli att ställa Gnosspelius uppfattning mot
Musikaliska Akademiens och dess nya musiksal i Stockholm
som har en lösning som liknar hans egen. 

Zettervalls skrivelse inleds dock med en förklaring av
byggnadens placering och relation till Universitetsplatsens
andra byggnader. Det är ett av de få bevarade dokument
som visar hur Zettervall valde att tala om arkitektoniska
grundfrågor. Zettervall skriver, de markerade orden är
hans: »De ifrågavarande skisserna hava blivit uppgjorda
med huvudsakligt avseende fästat vid tvenne var för sig rätt
svårlösta uppgifter; den ena bestående i användandet av
platsen på ett, med hänsyn till de lokala förhållandena, så
lämpat sätt, att de äskade lokalerna kunna erhållas uti en för
universitetsplatsen i sin helhet passande byggnad; den andra
åter bestående i byggnadens utförande för billigt pris. Med
avseende på den första av dessa uppgifter får jag fästa upp -
märksamheten därpå, att byggnaden, såsom flygel betrak -
tad, måste, enligt mitt förmenande, passa till det mot stå -
ende bibliotekshuset; att dess mittellinje måste, enligt samma
förmenande, parera emot bibliotekshusets mittellinje och
att följaktligen byggnadens utsträckning är bero ende av den
punkt, varuti dess västra del – på grund av Lasarettsgatans
sneda riktning – sammandrages uti en spets. Då denna
sålunda begränsade utsträckning icke kan giva en längre
fasad än bibliotekshusets – och av estetiska skäl bör fasaden
måhända icke heller bliva längre – är det ju en ren omöj -
lighet att få plats med den stora gymnastiksalen › i rak
förlängning med den s.k. stensalen‹, så som kapten
Ridderborg föreslår. Härom kan den som det vill övertyga
sig vid första ögonkastet på byggnadsplatsen.«79 Zettervall
beskriver också det ekonomiska i att låta det gamla sten -
huset och, inte minst, den gamla trädgårdsmuren stå kvar
och ingå som bärande delar i den nya byggnaden. 

Då ärendet i mars föredrogs för konsistoriet behandlas
egentligen bara den föreslagna musiksalens akustik.
Fysikprofessorn Holmgren hade anmodats ge ett utlåtande
i vilket han i mycket försiktiga ordalag avråder från »runt
om buktiga former« vilka kan ge »högst obehagliga och
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störande samlingspunkter för ljudet«.80 Holmgren inskär -
per dock att det föreslagna rummet kan bli bra och att
kvalitén inte kan avgöras på förhand på teoretiska grunder:
det säkraste vore att bygga en modell i stor skala, gärna efter
mönster av den befintliga musiksalen i kapitelhuset, som
alla var ense om hade en utmärkt akustik. Konsistoriet
beslutar att ge Zettervall i uppdrag att göra fullständiga
ritningar med kostnadsförslag enligt det tidigare Alternativ
I med iakttagande av de inkomna synpunkterna.

I de slutgiltiga ritningarna för gymnastik- och musik -
huset har Zettervall ändrat musiksalens form, vilket fört
med sig en del andra mindre ändringar. (927) Musiksalen
är nu rektangulär – en dubbelkvadrat med fem fönsteraxlar.
Rummet är sidoförskjutet i förhållande till undervåningens
stora rum och därmed till byggnadens hela fasad. Av mitt -
delens sju stora fönster är de två övre vänstra entre solerade
för bostäderna. Trappan upp vrider nu till vänster och
ansluter mitt på musiksalens långsida. En mindre smit -
trappa finns från den gemensamma trappan till gymnastik -
salens läktare, men annars är den självförsörjd. 

Trots det pressade läget har Zettervall lyckats ge gym -
nas tiksalen måtten 13 x 26 meter och nästan 7 meter i tak -
höjd. (928) Måtten är något större än i det första gymnas -
tiksalsprojektet från 1867, som Zettervall ritade i ett helt
fritt läge, och gymnastiksalen i Universitetshusets källare
hade bara de fria måtten 9 x 24 meter. Av ritningen framgår
att den gamla muren som omgärdade den gamla Botaniska
trädgården med Zettervalls förslag kunde bibehållas i hela
sin längd. Den bildar den bakmur på vilken hela gymna -
stik byggnaden vilar. 

Musiksalen, även kallad kapitelsalen efter sin före -
gångare, fick i förslaget en enkel och akustiskt säkrare form:
8 x 17 meter och 6,5 meter i takhöjd. (929) De stora högt
satta fönstren och läget i Universitetsplatsens mittlinje ger
salen en slottslik hållning trots den enkla formen. 

Fasaden mot Paradisgatan är behandlad som en kon -
sekvensf orm av de komplexa inre rumsvolymerna. (930)
Vi ser den gamla Lundagårdsmuren avteckna sig tydligt i930:  Palæstra et Odeum. Fasad mot Paradisgatan. Uppmätning 1984.



det yttre murlivet. Skärningspunkten mellan fasadytorna
till höger är kraftigt markerad, likaså trapphusets nya
fönster. Men orangeriets fönster finns kvar och fönstren till
den nya  bostadsdelen och till gymnastiksalen har nya,
jämna rytmer. Utformningens karaktär av baksida förstär -
ker ytterligare huvud fasadens betydelse. Trots att Paradis -
gatan var en  betydelse full gata – Zettervall hade något år
tidigare ritat en institutionsbyggnad med sin huvudfasad
mitt emot – så valde han att tydligt visa att detta var
Universitetsplatsens utsida.

Zettervalls förslag, uppritat på tre stora blad och till en
kostnad av 57 000, antogs omedel bart av både konsistoriet
och Kungl. Maj:t.81 Eftersom Universitetshusets murar var
klara 1881 kunde bygget påbörjas direkt med samma
murare och samma arbetsledning: Henrik Sjöström och
Magnus Svensson i ständig brevkontakt med Zettervall i
Stockholm. Huset var klart 1882 men dekorationsmåleriet
av musiksalen fick anstå till året därpå när Svante Thulin
hade målat klart i Universitetshuset. 

Genom det sidoordnade trapphuset stiger man rakt in i
musik  salens mittaxel och salen öppnar sig symmetriskt
med fem stora fönster mot Universitetsplatsens grönska.82

(931) För att inte behöva riva och flytta det gamla orange -
riets två fönster mot bakgatan men ändå fånga upp den
femdelade ordningen från fönsterväggen har Zettervall ritat
en skärmvägg med nischer och öppningar för att över brygga
de skilda måttordningarna. Färgsätt ningen är mörkt hållen
med grönblå väggar och snickerier i fyra  kulörer mellan
grönt, brunt och grått. Taket har en kraft full dekormålad
hålkäl och en precist garnerad vit plafond. Det är de höga
och fasta proportionerna och det genom arbetade dekora -
tionsmåleriet som ger musiksalen dess stämning. 

Gymnastiksalen nås dels från entréhallen och dels över
omkläd ningsrummen. Rummet var mycket enkelt med
högt satta fönster längs båda långsidorna.83 De enda dekor -
formerna var den högt bearbetade läktarbarriären. 
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Som vi tidigare har konstaterat så fungerade Zettervalls
rumsbildningskonst särskilt väl vid pressade yttre förhål -
landen. I få projekt var förutsättningarna så tvingande som
här. Fasaden är tänkt som en vägg i Universitetsplatsens
rum. (932, 933) Zettervall har inte försökt dölja fasadens
skärm karaktär, vilket framgår av sättet att lösa skärmens
avslut ningar. Dessutom är fasaden uppbyggd av två ytor, i
helt olika skalor, lagda i två skikt på varandra. Skal skill -
naden ger perspektiviskt en skeneffekt. Det sju fönster
breda mittpartiet koncentreras till tre axlar i mitten både
genom det gamla orangeriets fönster öppningar – orangeriet
står ju kvar innanför det nya skalet – och parapetmuren
över takfoten. En parapetmur är ju en slags skärmens
ärkeform. Att de två övre vänstra fönstren är entresolerade
och innehåller varsitt bostadsrum tillåts förstås inte påverka
fasadens huvuduppgift. 

Detaljutformningen är anspråkslös med dubbla pilastrar
och antydningar till kapitäl i en grund relief. De stickbågiga
fönstren ger en viss mjuk rytm åt fasaden, men som helhet
står det råa teglet i stor kontrast mot den delikat finlem -
made detaljbehandlingen av musiksalens inre, en kontrast -
verkan som vi mött både i Danmark och i  Zettervalls egna
projekt, och som är något helt annat än exempelvis Univer -
sitetshusets korrespondens mellan yttre och inre. 

Akademiska Föreningens tillbyggnad

I den situationsplan Zettervall gjorde för Uni versitets -
platsen 1880 och som fixerade den slutliga utformningen
av platsen och gymnastiksalsbyggnaden fanns också
markerat en stor tillbyggnad för Akademiska Föreningens
tegel borg vid platsens östra sida. Projektet kom inte till
utförande.84 (921)

Zettervall uppger 1880 att han gjort en skiss i sex blad, av
dessa finns bara ett blad bevarat.85 Akademiska Föreningens
hus mitt emot Universitetshuset hade byggts 1851 efter rit -



ningar av Hans Jacob Strömberg i Brunius anda. Den hade
fyra kvadratiska hörntorn med längor av olika höjd mellan
dem. Huvudfasaden var åt söder. Akademiska Föreningen
var en från universitetet och staten fristående institution.
Zettervall gjorde förslaget gratis men ritade alltså ändå in
förslaget på universitetets officiella situa tionsplan. Kanske
fanns tanken att universitetet skulle kunna lösa sitt framtida
lokalbehov i denna riktning. Men Akademiska Föreningen
hade också för egen del behov av större lokaler, om än inte
i den omfattning Zettervall föreslog.

Zettervalls tillbyggnad skulle förlänga huvudfasaden
genom att spegla den gamla byggnaden kring en ny sym -
metriaxel i ett nytt mittstycke där Zettervall anlade en ny
huvudentré. (934) Zettervall behåller Strömbergs fasader
och kreneleringar men bygger till loggior längs hela fasa -
den. Dessa skulle ha sänkt byggnadens tyngdpunkt och
skapat ut märkta förutsättningar för kafélokalerna innanför.
Logg iorna skulle ligga öppna för västersolen genom Lunda -
gård. Zettervall föreslog också att den södra fasaden skulle
få två låga flyglar för att ytterligare bryta ner bygg nadens
block verkan och betona läng sträckningen samtidigt som
flyglarna skulle famna den stora Tegnérsplatsen och göra
den intimare. Betraktar vi åter situationsplanen ser vi att
fly geln dessutom skulle fungera som pendang till konsisto -
rie huset, det som på ritning benämns Gamla auditorie -
huset. Tillbygg naden förutsatte ändrade fastighets gränser
mot Sandgatans mynning – det skulle bli platsen för ett
privat palats i hörnet som en pendang till anatomihuset på
andra sidan gatan. Vi kan alltså notera att när Zettervall
föreslår ombyggnad av ett Strömberghus i Brunius anda så
har han inga pro blem med att fortsätta med samma mate -
rial och dekor – det är volymerna han korrigerar med
hänsyn till stads rummen.

Eftersom förslaget upptog sex blad kan vi anta att
Zettervall också föreslog förbättringar av husets inre. Bygg -
naden var känd för sina dåligt fungerande inre samband.

Zettervall gjorde allt arbete för Akademiska Föreningen
gratis men en fest anordnades till hans ära som tack.
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934:  Akademiska Föreningen i Lund. Huvudfasad 1880.

935:  Akademiska Föreningen i Lund. Musiksal 1880.
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936:  Akademiska Föreningen i Lund. Talartribun. Fotografi kring
1880.

Zettervalls tillbyggnadsförslag utfördes inte men hans idé
var levande ännu tjugo år senare.86

Zettervall hade goda relationer med Akademiska Före -
ningen. Samma år som det stora tillbyggnadsförslaget, 1880,
ombads han göra ett inredningsförslag till den musiksal som
fanns inrymd i övervåningen till den lilla år 1868 tillbyggda
flygeln till Akademiska Föreningens hus mot Sankt Anne -
gatan. Lunds studentsångare hade en glansperiod dessa år
under dirigenten Henrik Möller.87 Salen som mätte 6 x 15
meter skulle få ett välvt trätak med kassettindelning, absid
och läktare. (935) Förslaget med nya takstolar, nya fönster
och en ny trappa genomfördes troligen nära Zettervalls
ritningar.88 I detta sammanhang gjorde Zettervall också en
ritning till stora salens talar tribun. (936) Ritningen är inte
bevarad men väl ett ofta publicerat fotografi från Album. Ett
stycke symbolbemängd och lekfull kleinkunst.

Tävling om nytt universitetshus i Uppsala

Samtidigt som Zettervall reviderade ritningarna till ett
universitets hus i Lund hösten 1877 deltog han också i täv -
lingen om ett nytt universitetshus för Uppsala. Zettervalls
förslag blev utan pris men det är intressant att jämföra med
Lundaprojektet.89 Förutsättningarna för de båda univer si -
tets hus projekten var ganska lika, men Lund låg ett par år
före i sin planering. Uppsalas lokalprogram var också större
– mer än dubbelt så stort.

De första mer konkreta byggnadstankarna i Uppsala
väcktes 1871 – som i Lund behövdes aula, föreläsningssalar
och museilokaler. Uppsala universitetet hade bytt till sig
tomt mark söder och väster om det gamla universitetshuset
Gustavianum. Tomten steg brant från Gustavianum, upp
till Övre Slottsgatan.

Universitetet hade genom ombyggnadsarbeten vid bib -
lio teket Carolina Rediviva kontakt med arkitekten P. U.



Stenhammar, som nu fick uppdrag att skissera ett nytt
universitetshus.90 Stenhammar gjorde flera förslag. Hans
första förslag har en disposition som påminner om
Zettervalls i Lund med två smala längor flankerande ett
mittparti med vestibul och aula. Denna byggnad finns
studerad i tre olika lägen: ett i gaturutnätets system med
huvudfasad mot nordost och staden, ett riktat mot sydost
och slottet samt ett läge, fritt från gatulinjerna, rakt mot
söder. Stenhammars andra förslag är större och har aulan
helt kringbyggd i en kompakt volym med inre gårdar.
Tydligen var både placering och val av disposition under
diskussion samtidigt, eftersom det andra förslagets båda
alternativ finns uppritade på samma ritning. (937)

Placeringen skulle klara de stora nivåskillnaderna och
ge bra entréförhållanden utan för mycket schaktarbete men
också anvisa universitetets nya huvudriktning i förhållande
till dess andra byggnader, domkyrkan och gatunätet. Det är
alternativet med inre gårdar och med en placering i
gatunätet med huvudfasaden mot slottet som slutligen förs
fram som förslag. 

Universitetets konsistorium förberedde sin anslags -
framställan till Kungl. Maj:t genom att 1877 låta trycka sin
programutredning i en liten skrift som innehöll lokal pro -
gram, referenser till de nyligen byggda universitetshusen i
Kristiania, Köpenhamn, Helsingfors, Leipzig – och till
förslaget för Lund, där lösningen med atriet särskilt
omnämns.91 Skrivelsen avslutas med en redovisning av
Stenhammars förslag i sex litograferade planscher. Förslaget
hade ritats upp av arkitekterna Axel och Hjalmar Kumlien
eftersom Sten hammar hade avlidit 1875. 

Den blocklika byggnaden (938) var organiserad kring två
inre gårdar och aulan mitt i bygganden. Lokalprogrammets
skiftande rumsstorlekar och krävande sambandskrav resul -
terade i både enkel- och dubbelkorridorlösningar, en
sidorisalit och rumsgrupper som bara kunde nås från egna
entréer. Bottenvåningen innehöll vestibul, aula, kansli med
sessionsrum samt de flesta lärosalarna. Övre våningen
innehöll ytterligare lärosalar,  fakultetsrum, målningsgalleri
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937:  P. U. Stenhammar. Uppsala universitetshus. Situationsplan
kring 1873.
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938:  P. U. Stenhammar, Axel och Hjalmar Kumlien. Uppsala
universitetshus. Fasad, plan och sektion 1877.

samt – dispositionens stora märkvärdighet – över vestibulen
ett närmast kubiskt skulpturgalleri med tolv meters takhöjd
och överljus. I källaren fanns utöver de tekniska utrymmena
vaktmästarbostäder samt, under en del av aulan, ett museum
för fornsaker. Universitetshuset i Uppsala var planerat att bli
mer än dubbelt så stort som det i Lund. Fasaderna hade en
återhållen och lugnt vilande renässanskaraktär med en
rusticerad sockelvåning, en huvudvåning med pilastrar och
en  artikulerad takfot. Av alla de undersökta olika place ring -
arna redovisades ett läge i  gaturutnätet med huvudfasad mot
slottet – men någon situationsplan finns inte i  skriften trots
att texten hänvisar till en. Kanske var placeringen fortfarande
öppen för  diskussion. 

När skriften 1875 inlämnades till Kungl. Maj:t med
ansökan om medel låg redan Lunds universitets ansökan
med Zettervalls första förslag på regeringens bord. De båda
förslagen behandlas samtidigt och i maj 1877 beviljar riks -
dagen statliga medel. Lund fick de 570 000 man begärt men
för Uppsala prutas från dryga miljonen till 740 000.

Efter detta beslut kunde Zettervall i Lund omedelbart
sätta igång att revidera ritningarna efter de ändringar som
Över intendentsämbetet begärt. I Uppsala beslöt man lösa
ned skär ningskraven genom en arkitekttävling som utlystes
den 13 juli 1877.92 Enligt tävlingsprogrammet skulle bygg -
naden innehålla elva föreläsningssalar av olika storlekar, sex
sessionsrum för fakulteterna samt totalt fyra till sex förrum.
Föreläsningssalar och förrum skulle samlas i respektive
fakultets närhet och fakulteterna skulle förläggas nära
varandra. Vidare skulle byggnaden innehålla en aula med
plats för två tusen personer, orkesterplats för femtio
musiker och kör med hundra sångare, en vestibul till aulan
med plats för gipser samt en vaktmästarbostad. Vi märker
att pretentionerna var större än i Lund men lokal pro -
grammets allra första punkt var dock resignerad och hade
en udd riktad mot statsmaktens nedskärning. Eftersom
bara 740 000 anslagits, utan hopp om tilläggs anslag, så in -
skränker sig programmet till de nödvändigaste under -
visnings lokalerna, står det. Därefter följer en ut manande



program punkt. Om det, som det står, kan ske utan väsentlig
till ökning i kostnaden så borde också följande rum ingå i
byggnaden: sessionssal för större konsistoriet med kapp -
rum, rektors ämbetsrum, kansli med två arkivrum och
förmak, ränte kammare, räntmästarens ämbetsrum med
kassavalv, kamrerarkontor med två arkivrum samt ytter li -
gare två vaktmästarlägenheter. Man önskade med andra ord
egentligen hela det ursprungliga programmet, men till tre
fjärdedelar av kostnaden. Scholander skriver i ett brev att
hanteringen var farlig och menade att man vid bedöm -
ningen måste fästa särskild uppmärksamhet på om det som
föreslås verkligen kan utföras inom beloppet.93

Trots att Zettervall detta år hade fullt upp med egna
uppdrag – Skara domkyrkas restaurering, de nya kyrkorna
i Lund och Malmö, Kronovalls slott, många villor och
herrgårdar samt omarbetningen av Universitetshuset i Lund
– kunde han inte motstå frestelsen att delta i tävlingen. 
Vi kan förmoda att han även såg en utmaning i att försöka
följa den absoluta kostnadsramen. I Lund har vi sett hur
Zettervall engagerade sig i hela universitetsmiljöns ut -
formning, kanske såg han här i Uppsala även en utmaning
i att lösa de komplicerade stadsbyggnadssammanhangen. 

Zettervalls förslag

Zettervalls förslag i sju blad med kostnadsberäkning finns
bevarat i sin helhet.94 Förslaget var, som reglerna krävde,
inlämnat anonymt och hade mottot »Ne quid nimis« – intet
i övermått. Zettervall tycks ha varit så mån om sin ano -
nymitet i Uppsala – där diskussionerna om hans restau -
reringsförslag för domkyrkan pågick – att han lät någon
annan texta planscherna. Det råder dock ingen tvekan om
att förslaget är Zettervalls eftersom under lagsskisserna finns
bevarade i hans egen ritningssamling. 

Zettervalls förslag är mycket kompakt och utan inre
gårdar. (939, 940, 941, 942) Många passager är trånga och
generaliteten har fått lida i ambitionen att rymma pro -
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939:  Uppsala universitetshus. Tävlingsförslag. Källarplan 1877. 

940:  Uppsala universitetshus. Tävlingsförslag. Bottenvåning 1877.
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941:  Uppsala universitetshus. Tävlingsförslag. Övervåning 1877.

942:  Uppsala universitetshus. Tävlingsförslag. Sektion längs
mittaxeln 1877.

grammet inom den angivna kostnaden. Ty hela det ur -
sprungliga programmet, enligt Stenhammars referens -
projekt, är med och kostnaden till och med lägre än den
nedskurna summan. Men detta till trots är byggnaden fylld
av rumsliga märkvärdigheter.

Zettervall har inte trappan i centrum, utan där har han
förlagt de största rummen: den största föreläsningssalen
och målningsgalleriet. Dessa stora rum delar byggnadens
övervåning i två halvor vilket resulterat i två trapphus.
Dispositionen har inte många likheter med Lunds. Från
portiken, som är öppen mot det fria, når vi en pelartät tvär -
placerad vestibul. Vestibulen ligger, som ofta hos Zettervall,
nära marknivån, både för att öka kontakten till de yttre
rummen men också för att vinna takhöjd. Från vesti bulen
leder därmed trappor upp till den egentliga bottenvåningen.
Den bortre långsidan har breda trappor upp mot aulans
entrégalleri som är helt uppglasat mot både vestibul och
aula. Entrén till den amfiteatraliskt formade aulan sker på
en mellannivå vid sidorna av det något överhöjda podiet.
Sedan fördelar sig åskådarna uppåt och neråt längs
gradängerna. Därmed har vi beskrivit rumsflödet tvärs
byggnaden: portik, vestibul, galleri, podium och vänd -
ningen tillbaka i aulan. Även aulan är skiktad i en välvd del
över podiet och ett kupolrum över auditoriet. Någonstans
vid trappstegen upp mot galleriet bör besökaren genom
glaspartiet ha sett det kraftfulla kassetterade aulataket som
var flödigt belyst från det stora flacka glastaket. Studerar vi
sektionerna närmre ser vi hur det mjukt fjädrande taket är
inskuret i de kraftiga gördel bågarna, burna av kopplade
pilastrar. (943) De skulle ha stått fria som triumfbågar mot
glastaken. Den plana ytan över rummets fond skulle ha
plats för en väggmålning. Av aulans två tusen platser var
sex hundra tänkta på en läktare, genom det höjda podiet
skulle sikten bli god men vägen till läktaren har snarast
karaktären av smittrappor. Orkestern var tänkt placerad på
den tre meter breda balkongen i läktarhöjd. 

Aulan är rumssekvensens höjdpunkt med sin resning
och sitt stora ljus från tak och fönster. De femton meter

943:  Uppsala universitetshus. Tävlingsförslag. Sektion tvärs
aulan 1877.



höga korintiska kolonnerna skulle gjutas i järn. Av takets
smäckra dimensioner att döma skulle även detta utföras av
järn. Enligt specifikationerna i kostnadsberäkningen skulle
vidare frikolonnerna i vestibul och galleri också utföras av
järn; tillsammans med de stora glaspartierna betyder det att
byggnadens centrala del var av järn och glas omgiven av
massiva stadgande murar. 

Som rumssekvens är detta i viss mening en motsats till
hur Zettervall arbetade i Lund. I Uppsala är insteget lågt,
brett och dunkelt – ljuset bara skymtar genom glaspartier i
rummets kanter. I mitten av vestibulens kortsidor löper
byggnadens tvärgående axel: först några trappsteg upp till
bottenvåningens plan, vidare genom ett överbelyst trapphus -
galleri och sedan ut mot gavlarnas entréer. Dessa trapphus är
ganska svåra att få ett rumsligt grepp om eftersom rit -
ningarna och Zettervalls sektioner inte är väl valda. (944,
945) Dessutom är alla tomrum under trapporna fullmatade
med smårum och skrubbar. Av byggnadens tjugosex meter
breda huvudvolym var tio meter i mitten anslagen åt trappan
som i ett långt lopp med en passage vid sidan var insatt i ett
överbelyst rum. I bottenvåningen löper passagen obruten
och trappan är avskiljd med ett glasparti. På övre våningen
kallas passagerna förmak men är byggnadens huvud för -
bindelse och samtidigt entrérum till den stora hörsalen och
målningsgalleriet i planens mitt. Arrangemanget skulle ha
givit ett visst dagsljus åt bottenvåningens passager, medan
trappan skulle bli väl belyst och tydligt visa byggnadens
ordning. Hörsalen, med kompositionens bästa läge, hade en
stor slät plafond kantad av valv. Det avlånga målnings -
galleriet hade hela väggar och överljus. Bottenvåningens
tvär gående axel genom trapporna hade en  parallell axel
genom galleriet vilken slutar med skulpturgalleri och konsis -
torierum. Dessa två rum är de enda som Zettervall visat
möblerade: vi ser skulpturernas plintar och konsisto riets
fyrtio platser kring ett märkligt sammanträdesbord som
tycks format för att underlätta synkontakt med ord föranden.

Lokalprogrammet angav många preciserade sambands -
krav, och de elva lärosalarna, där de flesta hade olika storlek,
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945:  Uppsala universitetshus. Tävlingsförslag. Sektion
parallellt med trappan 1877.
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huvudvolymen 1877.

gav svåra planlösningsproblem. (946) Nästan alla lärosalar
finns på det övre planet, där de som hade sambandskrav
med fakultetsrum samlats till vänster. Bottenvåningen
innehåller två lärosalar och hela vänstra delen upptas av
kan sli  lokaler med rektors rum längst ut i flygeln. Notera
hur Zettervall har pusslat in de största rummen i den befint -
liga strukturen utan att behöva göra dem för långsmala. 

Jordvåningen, som genom markens lutning delvis låg i
markens plan, innehöll förråd, tekniska utrymmen och alla
de begärda vaktmästarlägenheterna. Dessutom, som i Sten -
hammars projekt, museum för fornsaker under aulan. Men
här är rummet brett och likt en krypta valvslaget över en
mittpelare.

I Uppsala har Zettervall, till skillnad från Lund, arbetat
med en extremt kompakt och ekonomiskt bred plan. Han
har fått en kort fasadlängd för volymsinnehållet. Zettervall
har undvikt inre gårdar och utskjutande delar. Däremot har
huset fem glastak och två minimala ljusbrunnar för att klara
belysningen av den massiva volymen. 

Vi har noterat att den stora byggnadens placering tidigare
hade studerats i många  alternativ. Zettervall lanserade i sitt
förslag ett nytt och stort grepp. Studerar vi Zettervalls
situationsplan i det större stadsbyggnadssammanhanget ser
vi att han placerat sin byggnad fri i förhållande till det
befintliga gatunätet för att istället introducera nya rikt -
ningar.95 (947, 948) Byggnadens huvudfasad och axialt
anlagda förplats vetter mot universitets bibliotekets byggnad
Carolina Rediviva. Zettervall har tagit det gamla univer -
sitets huset Gustavianum som utgångspunkt för sin
placering. Den nya byggnadens flygel ligger parallellt med
Gustavianum vars etablerade trädgård nu kom att omfattas
av de två universi tets byggnaderna. Gatorna på ömse sidor
om Gustavianum och trädgården är framdragna mot det
nya huset så att den norra har aulans runda form i fonden
och den södra, Biskopsgatan, löper mot den nya univer -
sitets platsens centrala monument och Kamphavstorg. Den
nya byggnaden är så långt skjuten mot väster att både aula



och ett hörn av flygeln står i S:t Olofsgatans gatuliv, synliga
nerifrån Järnbron.96 Vi möter ett avståndstagande till den
befintliga rutnätsplanen för att istället med hjälp av fram -
vuxna förhållanden upprätta ett nytt sammanhang. 

Stora vägen till Uppsala från söder och Stockholm,
Stockholmsvägen, gick högt på åsen och anslöt till staden
mellan slottet och Botanicum rakt genom slottssparken.97

I landsvägens fond var biblioteksbyggnadens ranka gavel.
När en resenär söderifrån var framme vid biblioteket
öppnade sig den långa Drottninggatan ner mot Fyrisån och
Stora torget och vidare i ett kilometerlångt perspektiv.
Vidare öppnar sig från denna punkt vyn mot domkyrkans
sydfasad och Gustavia nums gavel. Enligt Zettervalls förslag
skulle härifrån också det nya universitetshuset visa sig.
Bygg nads  volymens riktning skulle ansluta sig till dom -
kyrkans, medan det yttre rummet skulle relatera till
Uppsalas yttre huvudkommuni kationer och universitets -
områdets möjliga växtriktning. Zettervall har strävat efter
att rumsligt binda samman universitetets tre viktigaste
byggnader: de två äldre husen skulle ju fortfarande vara i
funktion. Vi kan föreställa oss att det arkitektoniska
kompositionsproblemet var att ge en balans mellan en
byggnads självständighet och dess sammanhang med de
omgivande förhållanden som var relaterade till uppgiften,
både innehållsligt och rumsligt. 

Den placering som Zettervall föreslog möjliggjorde en
jämn markanslutning av huvudfasaden. Det har varit möj -
ligt att ge byggnaden det låga insteg som vi sett att Zettervall
nästan alltid eftersträvade. Sidofasaden mot Gustavianums
park och genom S:t Olofsgatan visar hur marken faller
undan men stora markarbeten hade behövts för att få den
ganska svaga marklutning som ritningen anger.

Tävlingsförslagets fasadskisser har vissa likheter med de
Zettervall gjort för Lund 1874, men har också några drag
gemensamt med det andra förslaget för Lund som han bör
ha varit sysselsatt med samtidigt som han gjorde Uppsala -
tävlingen. (949, 950) Vi möter samma tvåvåniga uppbygg -
nad med en huvudvåning upplyft på en hög sockel. Vi får
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förmoda att Zettervall, som i Lund, tänkt sig enhetligt
putsade fasader. I Lund är proportionerna stående med en
tydlig resning medan det dubbelt så stora Uppsalahuset
med samma takhöjder blir utbrett och vilande. Zettervall
har använt ett liknande palatstema där byggnadens huvud-
volym genombryts av en loggiaupplöst mitt   risalit under en
hög takskärm och flankeras av något framskjutna flyglar
som kan avläsas som självständiga volymer med sym -
metriska fasader kring entréportarna. 

Den rusticerade sockeln har enkla oinfattade rund -
bågiga fönster; källarvåningens fönster växer från gluggar i
entréfasaden till fullhöga fönster i auladelen där marken
 fallit undan. Ovan sockeln vilar huvudvåningen på en
kraftig list som omskriver hela byggnaden. På denna bas
står pilastrar som bär byggnadens kraftiga entablement.
Taken är så flacka att det är etablementets tydliga horisontal
som skulle möta himlen. Fönstren står fritt i murfälten och
har raka omfattningar där de horisontella överstyckena är
det mest markerade. Byggnadens huvudvåning är alltså
kraftigt upplyft och de horisontella skugglisterna det mest
accentuerade. De omskrivande vilande  linjerna ger en
referensram till den kraftigt fallande terrängen. Vid aula -
delen svävar huvudvåningen tolv meter över marken.

Genom sin storlek hinner byggnaden få en upprepad
rytm mot vilken den sparsamma dekoren står. Vi ser hur
tydligt Zettervall arbetat med olika detaljeringsgrader.
Kontrasten är högt uppdriven mellan sockel och huvud -
våning, vilket dessutom inneburit att halva fasadytan
kunnat få en mycket enkel behandling. Det är till mittpartiet
som Zettervall samlat den högsta detaljeringen i ett triumf -
bågemotiv med på övervåningen korintiska halv kolonner
framför mindre kolonner som bär ett inflätat entable ment.
Fyra kandelabrar flankerar de tre entré portarna. Den
skulpturala utsmyckningen finns i nischer på flygelgavlarna
och mittpartiets sidostycken samt som krön till mittpartiets
sidostycken; dessa fasta murkroppar har en viktig roll som
fasadens ankare – på sidofasaden ser vi hur dessa var tänkta
att sticka upp som torn mot allt vilande. 



Hur Zettervall hade tänkt sig förplatsens anslutning till
angränsande kvarter mot öster och hur han hade tänkt sig
universitetets vidare växt vet vi inte – men av förslaget
fram går att han, precis som i Lund, försökte ge ett samlat
grepp för hela universitetsmiljön. 

Bedömning

De elva inkomna förslagen granskades av en jury som
bestod av arkitekterna Scholander, Törnqvist och von
Rothstein från Överintendentsämbetet samt estetik pro -
fessorn C. R. Nyblom och medicinprofessorn Hedenius från
Uppsala.98 De flesta förslagen var, som referens projektet,
organiserade kring inre gårdar; ett av förslagen var närmast
en kopia. Av de bevarade förslagen är det bara Zettervall
som löst sin plan utan gårdar eller stora lju s schakt. 

Juryn ger första pris till ett förslag författat av Herman
Teodor Holmgren.99 Hans förslag hade en mycket ren och
klar plandisposition, men hans fasader var expressiva med
ett kraftfullt dominerande rundbåge motiv som påminner
om Theophil Hansens Arsenal i Wien eller förslag av en ung
Zettervall. Med undantag av Zetter valls egna måleriskt
upplösta fasader är de övriga lugna, samlade renässans -
lösningar. De flesta möjliga placering arna på tomten finns
representerade bland de bevarade förslagen, men bara
Zettervall hade vågat sig på försöket att länka byggnaden
till Carolina Rediviva och ett större stadsbyggnads -
sammanhang. Juryn lämnade inget skrivet utlåtande, men
i ett förtroligt brev till akademi stipendiaten Grundström
som var i Paris, men ändå lämnat ett tävlings förslag,
kommenterar Scholander ett par av förslagen. Scholander
såg inga kvali téer i Zettervalls förslag, han skriver: »Z. hade
tävlat – jag kände naturligtvis igen hans ritningar – och sökt
att rätta sig efter kostnaden, men därigenom fått ett mycket
dåligt projekt. Alla fasader voro lacherade och utan värde.«100
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Efter det att Holmgren fått uppdraget ritar han om det så
fullständigt att det egentligen är ett helt nytt projekt han
presenterar 1878. Nytt är den stora tvärgående vestibulen
och aulans vändning – programmet är minskat. Det är svårt
att göra sig fri från tanken att Scholander varit inblandad i
denna omvandling. Av Holmgrens första fasader finns inte
ett spår efter omarbetningen – men de har blivit ganska lika
Grundströms: en saklig lugn renässans i Scholanders anda.

Byggtiderna för universitetshusen i Uppsala och Lund
sammanföll delvis. Holmgren och Zettervall utväxlar erfa -
ren  heter i brev.101 När huset i Lund är uppmurat skickar
Zettervall ett fotografi till Holmgren som tackar: »Byggnaden
tar sig ståtligt ut och skulle jag vara nöjd om jag hade sådana
proportioner i min, men den kan tyvärr ej jämföras där -
med.«102

De stora vedermödor under vilka universitetshuset i
Uppsala byggdes från 1881 till 1887 – med material -
problem, stora överkostnader, förskjuten tidplan och bygg -
mästarens konkurs – ger ett perspektiv på den smidighet
och skicklighet med vilket Lunds universitets arbetslag
genomförde sitt uppdrag. 

Patologiskt anatomiska institutionen

Zettervall får 1876 i uppdrag att lämna förslag till en
nybyggnad för den patologiskt anatomiska institutionen vid
Lund universitet. Efter något reviderade ritningar uppförs
byggnaden 1885 till 1887 vid Lasarettsgatan, nuvarande
Paradisgatan, bakom Palæstra et Odeum.103 Byggnaden är
nu  mera riven.

De laborativa ämnena var de första att få egna byggnader.
Fysik, kemi och zoologi samsades i samma byggnad redan
1845, anatomi fick eget hus 1853, kemi 1862, botanik 1864
och astronomi 1867. I universitetets plan från 1868
uttrycktes behovet av ytterligare lokaler men man valde att
prioritera det stora universitetshuset och de allmänna



lokalerna. År 1877 ritar Zettervall förslag till nya byggnader
för både fysik och patologisk anatomi, i båda fallen arbetade
han nära ämnesföreträdarna. Lokalprogram men var så
specialiserade att det nu egentligen bara var de verksamhets -
ansvariga som kunde formulerade dem. Inte bara rummens
funktioner utan också deras samband – hela dispositionen
styrdes av verksamheterna. Ämnes företrädarna var också de
som hade rest mest och hade mest referensexempel från
andra universitet.104 Arkitektens uppgift blev att tolka kraven
till byggbar form.

Ämnet patologisk anatomi ingick i läkarutbildningen
men hade också en självständig forskande uppgift. Verksam -
hetens kärna var obduktioner med analyser. Rätts    läkarna var
knutna till detta ämne. Verksamheten var nära förbunden
med lasarettet. Redan 1874 hade ämnets professor M. V.
Odenius påtalat bekymren med de existerande  lokalerna
som var inrymda i det gamla anatomihuset.105 Närhet till
lasarettet var nödvändig, det var därifrån kroppar för
obduktion hämtades. Odenius hade på lasarett s området
funnit en ideal tomt för en nybyggnad nära den gamla
anatomibyggnaden, på platsen för det gamla barnbördshuset
vid Paradisgatan.

Genom universitetet fick Zettervall i uppdrag att rita ett
förslag vilket han gjorde under sommaren 1877, alltså
samtidigt med tävlingsförslaget för Uppsala universitetshus
och strax innan han tog itu med revideringarna av Lunds
universitetshusritningar – men innan idén om tegel miljön
kring Universitetsplatsen växt fram. Ritningarna visar en
tvåvånig byggnad med utskjutande flyglar.106 (951, 952)
Från huvudingången mitt på söderfasaden leds man några
få steg upp till en välvd vestibul och en trappa mot
entréfasaden som leder upp till huvudvåningen. Där är ett
auditorium kopplat till  Odenius arbetsrum, ett museum
och obduk tions rummet med sköljrum och mikro skope -
rings rum. Alla lokalerna nås från bred korridor med
glasdörrar.  Rumens behov av ett jämnt norrljus har styrt
deras placering till övervåningen och bort från sydfasaden,
därav den ovanliga placeringen av trappan i ett normalt
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952:  Patologiskt anatomiska institutionen i Lund. Sektioner 1876. 

953:  Patologiskt anatomiska institutionen i Lund.
Fasader 1876. 

eftertraktat läge. Obduktionsrummet har två arbets bord
nära fönstren och under ett takljus. För att klara trans -
porterna till denna våning finns en hiss och en spiral trappa
ned till likkällaren. Hissen skulle vevas med handkraft
genom en utväxlingsmekanik. Museirummet för uppställ -
ning av preparat är ett smalt rum med långsidan mot fasad
och ett inre överbelyst rum. Auditoriet hade lösa möbler för
att kunna användas både för  föreläsningar och för labo ra -
tioner i grupp. Mellanväggar har i största möjliga utsträck -
ning gjorts av trä för att möjliggöra andra framtida rums -
indelningar.107

Bottenvåningen innehöll under auditoriet ett arbetsrum
för experimentell patologi, ett bibliotek, arbetsrum för
adjunkt och amanuens samt en vaktmästarbostad. Källar -
våningen innehöll ett begravningskapell med dubbel tak -
höjd och välvt tak. Det nåddes direkt från lasarettsparken
genom en trappa några steg ner. Till kapellet var kopplat
svepningsrum och likkällare med en egen trappa ut. I övrigt
fanns i källaren isrum, mindre förrådsrum och ett stort för
ved och koks.

Planlösningen var dikterad av de funktionella kraven på
ljus och samband. Extra omsorg hade lagts på byggnadens
ventilation. Utöver de ventilationskanaler vi ser markerade
på ritningarna fanns horisontella kanaler i bjälklagen som
försörjde de många kaminerna med luft. Fönstrens över -
lufter hängde på egna gångjärn i överkant och kunde öppnas
separat. Odenius ville av hygieniska och ekonomiska skäl
inte ha något centralsystem utan ville kunna sköta värme
och ventilation individuellt för varje rum. 

Byggnadens yttre har en påtagligt lugn och fast verkan.
(953) Södra fasaden är helt symmetrisk med rundbågiga
fönster med lätt spetsbågiga omfattningar. Övervåningens
fönster är högre än bottenvåningens vilket ger fasaderna
resning. Huvudfasadens fasadschema löper runt hela
byggnaden. De enda avstegen ser vi vid kapellet som fått ett
stort fönster och för obduktionssalen där fönstren är
kopplade. Kapellentré, hiss, spiraltrappa och ett litet
vinkelställt fönster är fritt komponerade delar adderade till



huvud volymen. Fasadens listverk var tänkt att putsas, men
i övrigt skulle fasaderna vara av synligt tegel. 

Zettervalls ritningar och kostnadsberäkning – 70 329
kronor – sändes av konsistoriet till Kungl. Maj:t 1877 för
god kännande och med begäran om anslag. Ritningarna
god kändes men inte anslaget. Samma begäran skickades
sedan varje år tills pengar slutligen beviljades 1883.108 Så
länge univer si tets husbygget pågick var det svårt att få
pengar till andra byggprojekt. Den tänkta tomten vid
Paradis   gatan måste också friställas, vilket lasarettet godkänt
under förutsättning att nya lokaler ordnas för barnbörds -
huset som låg på platsen.109

Under tiden hade universitetet lyckats förstora tomten
så att begravningskapellet kunde få en fristående placering.
Zettervall hade nu lämnat Lund så det nya kapellet kom att
ritas av Henrik Sjöström. Denna förändring, tillsammans
med några mindre programändringar, förde med sig revi -
dering av ritningarna. Ändringarna utfördes av Henrik
Sjöström efter brevsamråd med Zettervall i Stockholm.

I stället för begravningskapellet inrättas ett bakterio -
logiskt laboratorium i bottenvåningens plan. Plats fanns nu
för hiss och spiraltrappa inne i byggnadsvolymen vilket gör
att utbyggnaderna för dessa slopas. Passagen mot gården
sidolades så att den gamla mittaxeln blinderades. Obduk -
tionssalens överljus ersätts med fler och större fönster i
fasad.110 Övervåningens takhöjd ökas med två fot så att
museet med balkonger kan användas i två våningar. I
källarvåningen förlades likkällaren i den västra flygeln och
utrymme skapades för fler arbetsrum. Likkällaren hade från
övriga byggnaden helt skilda frånluftskanaler murade
utanpå fasaden. Gaslågor brann ständigt i dessa för att
säkerställa drag. Byggnaden blev efter ändringarna enklare
och planerna klarare. 

Det finns tre fasadskisser bevarade där Zettervall för
Sjöström ritat och kommenterat förändringarnas yttre
konsekvenser. (954) De övre fönstren är något höjda »för
erhållande av mera ljus«. De nedre fönstren är gjorda
stickbågiga istället för rundbågiga av samma skäl. Zettervall
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955:  Patologiskt anatomiska institutionen i Lund.
Fotografi före 1921.

956:  Patologiskt anatomiska institutionen i Lund. 
Fotografi före 1890. 

menar dock att den ändringen inte är alldeles nödvändig
»såvitt icke din ökade höjdproportion på de övre fönstren
framkallar en sådan ändring«. Dessutom skriver han att
listverken nu är tänkta i oputsat tegel »för mera varaktighets
skull«.111 Vi ser också hur Zettervall tänkte sig gårdsfasaden
med flygelns trekopplade fönster med små kolonnetter
emellan – en slags ersättning för de livgivande avsteg från
det symmetriska som tidigare de adderade högt detaljerade
byggnadskropparna stod för. 

Byggnadsarbetena kom igång sommaren 1885. Riv -
ningen av det gamla barnbördshuset bekostades av för sälj -
ningen av delar från det gamla huset, samtidigt som grund -
stenar och murtegel kunde användas till det nya huset.
Bygget sköttes på samma sätt, och av samma personer, som
Univer sitetshuset och gymnastiksalen: ingen inkallad bygg -
mästare utan av universitetet i egen regi och med Magnus
Svensson, Henrik Sjöström och brevkontakter med
Zettervall i Stockholm. Redan i januari 1887 var byggnaden
klar och den blev billigare än den godkända kostnadsramen
angivit. Anslaget räckte också till icke upptagna kostnader
för tomtens anordnande.

Byggnaden låg något indragen från Paradisgatan med
en sex meter bred plantering och ett smidesstaket till
skydd. (955, 956) Det är teglets lyster, den höga över -
våningen och den markerade takfoten som ger byggnaden
dess karaktär. Teglet var mörkrött från Assartorp: vackert
»om än jäm förelsevis dyrt« skriver Odenius. I övrigt ger
fönster sättningen ett närmast påvert intryck. Detaljeringen
kring fönstren är mycket tunn. Jämfört med Zettervalls
ändringsskisser är markeringen av porten borta och
fönstren har hela över lufter utan poster. Men byggnaden
ligger som ett litet stads palats – helt skilt från omgivande
byggnader. Den ingår inte i de formidéer som präglade
Universitetsplatsen. Den ligger i ett nytt kvarter med nya
regler. Att gårdssidans flyglar var olika långa tycktes inte ha
stört Zettervall och Odenius har samma syn, han skriver:
»Mot den parklikt hållna lasaretts gården skämmer likväl på
intet sätt denna bristande symmetri byggnadens utseende,



utan snarare höjer den samma.«112 I det första förslaget, och
antytt i  ändrings skissen, visade Zettervall en vilja att lägga
unika element till den långa västra flygeln för att framhäva
att den var udda. Steg för steg har byggnadens yttre normali -
serats. Ett litet spår av finns kvar i det att obduktionssalens
fönster är högre än de  omgivande och stickbågiga.

Begravningskapellet uppfördes av samma slags tegel
som huvudbyggnaden men annars är den utformad för att
skilja sig från denna. (957) Planlös ningen – ett kvadratiskt
kapellrum med ett adderat bisättningsrum – ändrades
något från den godkända ritningen till färdig byggnad.
Sjöström står som arkitekt men han var i brevkontakt med
Zettervall som i dessa kan ha givit detaljerade anvisningar.
Odenius använder formu leringen: ritad av Sjöström,
»under benägen medverkan« av Zettervall. Kapellet har
likheter med det begravnings kapell som Zettervall ritat för
Hamilton på Ovesholm 1877.

Då Odenius efter tre års användning beskriver sin
byggna d säger han att huset fungerade utmärkt, att det var
trivsamt och hade en »tilltalande arkitektur som tydligt
anger bestämmelsen« men tillägger att det kanske blev lite
väl torftigt.113 Han påpekade också att det var väl sörjt för
framtiden genom att stommen dimensionerats för att kunna
byggas på med en extra våning.114 När Odenius beskriver
verksamheten och de inre anordningarna märker man hans
engagemang: han talar varmt om museet och hur väl hans
samlingar exponerats. Skåpen är anordnande i två etager
där den övre var tillgänglig genom en liten gallerigång längs
hela rummet. (958) »Skåpen var inom den övre  etagen
grundare än inom den undre och försedda med skjutdörrar.
De var inuti målade grönsvarta, utanpå ljusbruna med röda,
blå eller guldbronserade linjer.«115 Då han  beskriver de delar
som var ännu mer vitala för verksamheten blir han
utomordentligt detaljerad: han beskriver obduktions -
bordens träslag och skvalprännornas exakta  dimensioner
och avloppssilarnas konstruktion.116
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959:  Fysiska institutionen i Lund. Planer 1876.

Trots ändringar underhand betraktar Odenius i sin be -
skrivning byggnaden som ett verk av Zettervall.117 Men den
egentlige arkitekten är nog lika mycket han själv. Vi möter
för dessa universitetsbyggnader program som var så nya, så
unika och så tekniskt krävande att en arkitekt inte kunde
mäta sig med den kunskap som användarna av byggnaden
besatt. Arkitektens uppgift blev snarast att följsamt tolka de
sakkunnigas önskemål.118

Fysiska institutionen 

Samtidigt med förslaget till patologiskt anatomiska
institutionen gör Zettervall 1876 ett förslag till institutionen
för fysik trots att ingen tomt fanns.119 Efter tio års väntan
får institutionen sin byggnad, men då efter andra ritningar. 

När Karl A. V. Holmgren utnämndes till ordinarie professor 
i fysik var en av hans första åtgärder att beställa ritningar till
en ny institutionsbyggnad.120 Fysiken hade då sedan trettio
år delat lokaler med kemi och zoologi i Axel Nyströms
gamla universitetsbyggnad vid Krafts torg. Trots att ämnet
hade kunnat expandera något i huset var lokal situationen
prekär. Det hade uppmärksammats redan när universitetet
gjorde sin framtidsplan 1868, men inget konkret hade hänt.

Holmgren hade kritiserat universitetet för att det inte
hade skaffat markreserver för framtida utbyggnader. Så när
han bad Zettervall göra ett förslag var det för ett ideal -
projekt utan specificerad tomt. Kanske är det för att
Zettervall inte behövde ta några hänsyn till en reell tomt
som hans förslag har karaktären av en funktionsstudie. Det
är ett förslag som det är svårt att få ett grepp om. Precis som
inför den samtidigt ritade patologiskt ana tomiska institu -
tionen var byggherren både kunnig och mycket aktiv. 

Zettervalls förslag är uppritat på fyra blad.121 Planen har
en rektangulär grundform med två smalare flyglar med
utbyggnader för entréer på var kortsida. (959) Disposi -
tionen har ingen huvudentré – planen är snarast samman -



satt av två fristående lokalgrupper förenade genom interna
för bin delser över genomgångsrum. Byggnaden har en
mark  våning, en fullt utbyggd källare samt en flygel och
några rumsdelar i två våningar. (960) Bottenvåningens
största rum, som löper i halva husets bredd och nästan dess
hela längd, kallas instrumentsamling. Vi kan anta att
rummet, förutom att vara uppställningsplats för apparater,
genom sin längd fungerade som experimentrum. Vidare
innehåller bottenvåningen fem stora allmänt formade
arbetsrum. Två av dem ligger i flyglarna och nås från var sin
entré, tre nås från instrumentrummet. Bottenvåningen
innehåller också ett auditorium med brant uppbyggda
gradänger. Från tamburen når man auditoriet genom en
trappa upp till den högsta gradängen, två arbetsrum samt,
genom en mindre trappa, flygelns övervåning med tre rum.
Direkt från auditoriet löper en smittrappa ner genom
källaren och upp till ett verkstadsrum på bottenvåningen.
Den motsatta entréns tambur leder till instrument sam -
lingen, och i flygeln genom några förrum, till det arbetsrum
som troligen är föreståndarens. En liten trappa leder från
tamburen upp till ett rum för meteorologiska observa tioner
och ett litet bibliotek.

Som helhet tycks planen ha utgått från en enkel grund -
form – länga med flyglar – men stegvis anpassats till ett
kom plicerat lokalprogram så att ordning och symmetri
upphävts. Vi känner igen Zettervalls planlösningsmetod att
i en grund struktur foga förbindelser och delordningar av
olika rums grupper. I detta projekt har metoden gått mycket
långt: tamburerna har exempelvis genom sina olika
funktioner tillåtits bli olika stora, auditoriet har fått den
storlek det behövde oaktat byggnadens grundstruktur.

För fasadernas utformning har Zettervall tagit den fulla
konsekvensen av planernas inkonsekvenser. (961, 962)
Auditoriet, observatoriet, de två entréerna och, i viss mån,
även den tvåvånigt inredda flygeln är utformade som egna
volymer. Längan uppträder bara mot gårdssidan i en sådan
längd att den hinner upprätta en normalitet. Så egentligen
är byggnaden sammansatt av sex olika propor tionerade
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delar fogade efter varandra i en byggpraktisk följd. Särskilt
tydligt är detta i den överst redovisade fasaden som Zetter -
vall på ritningen kallar huvudfasad. Vad gäller fasad mate -
 ria let har vi inga säkra uppgifter. Ritad samma år som huset
för institutionen för patologisk anatomi är det troligt att det
var tänkt att byggas av synligt rött tegel med putsade
omfattningar.

Detta att byggnadsdelarna har fått en yttre gestalt efter
sin inre uppbyggnad följer villabyggandets kompositions -
princip: där ofta också kombinerat med ett noggrant
studium av solförhållanden, utsikter, uteplatser, behovet av
skydd från grannar och viljan att skapa en anslående vy.
Men här – utan given tomt – är det en bild av det kompli -
ce rade lokal programmet.122 Institu tionsbyggandet hade
fjärmat sig från den generella palatsformen och antagit
bostadsbyggandets funktions styrda former. Vaktmästar -
 bostaden som var placerad i en separat byggnad följde –
para dox alt nog – tvärt om till det yttre ett symmetriskt
mönster. (963)

Det är frestande att tro att Zettervall också såg en annan stor
fördel med att följa en adderande volymprincip. Program av
denna tekniskt styrda art krävde handlings utrymme för
förändringar som additionsprincipen lättare kunde lösa än
en strukturbunden form. Om nu byggnaden från början såg
ut som om den var tillbyggd så var den lätt att i framtiden
bygga till.

Tillsammans med kostnadsberäkningen, som slutade på
85 000 kronor, sände konsistoriet förslaget, samtidigt med
försla get till byggnaden för patologisk anatomi, till Kungl.
Maj:t för stad fäs telse.123 Ritningarna godtogs utan ändringar
av Över inten dents ämbetet den 28 november 1876, vid samma
till fälle som patologibyggnaden. Projekten följs åt med årliga
avslag på medelsansökan tills beviljning sker 1882.124

Kort tid efter godkännandet lyckades Holmgren skaffa
en lämplig tomt, vid Hyphoffslyckan strax norr om staden,
men trots att det godkända projektet hade kunnat placeras



på den stora plana tomten så verkar Holmgren osäker och
begär att under sommaren få göra en resa till Tyskland för
att besöka de senast uppförda institutionsbygg naderna för
fysik. Hemkommen vill han göra stora ändringar i pla nerna.
Eftersom Zettervall är i Stockholm ritar han själv till -
 sammans med universitetets byggnads konduktör Magnus
Svensson ett nytt förslag som han ber Henrik Sjöström rita
upp. Flyglarna är borta och längan bredare vilket givit plats
för en mittkorridor. Vaktmästar  bostaden har flyttat in i
byggnaden och många rum har bytt plats. De yttre voly -
merna har ingen korrespondens med de inre murarna och
Sjöström skriver ett urskuldande brev till Zettervall i maj
1883 där han svär sig fri trots att han använts som
rithjälp.125 Förmodligen var det Zettervall som agerade för
att Sjöström skulle få mer fria händer. Sjöström gör
hursomhelst i juli ett förslag efter en rejäl omstuvning av
byggnaden som får ett centralt trapphus och en konsekvent
genomförd sektion. Byggnadens form värld var alltigenom
klassicistisk men hade många bris tande överensstämmelser
mellan disposition och volym gruppering.126 Zettervall
korrigerar ritningarna och i augusti tackar Sjöström för
dessa och skriver att han »håller på att med dessa till efter -
rättelse göra ett helt nytt utkast«.127 Efter tre veckor kan
Sjöström presentera ett helt nytt projekt – det som byggdes.
Det nya förslaget var helt förändrat och visar en kompakt
symmetrisk byggnad som byggde upp sig på höjden. (964)
Ett stort sidoordnat trapphus ledde upp till föreläs -
ningssalen och instrument samlingarna en trappa upp. Alla
arbetsrum är samlade i bottenvåningen. Det yttre har en
nästan palladi ansk överensstämmelse mellan plan, volym
och yttre gestalt. (965) Fasaderna i rött tegel har en
medvetet genomförd detaljering och intresseväckande
skalförskjutningar. Hör salens höga fönster lyfter sig monu -
men talt mot söder och staden.

Vi saknar de brev som innehöll Zettervalls korri -
geringar. Vi vet inte i vilken utsträckning han låg bakom
den nya dispositionen. Ett hjärtligt brev från Holmgren till
Zettervall som bör ha skrivits efter det att Holmgren sett
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965:  Henrik Sjöström. Fysiska institutionen i Lund. 

964:  Henrik Sjöström. Fysiska institutionen i
Lund. Planer 1883. 
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det sista förslaget kommenterar grundförutsättningen för
den nya dispositionen – att skilja arbetsrum och instru ment -
 rum åt. »Tack för din fyndiga upptäckt att instru menten
icke ofredas om de lämnas i fred. Och kunna placeras ovan
arbetsrummen. Men är du nöjd med det yttre som Sjöström
åstadkommit? Mig synes det yttre draga sig åt det alldagliga
och hopkrumpna, det är nog takens genomskärning som
åstadkommer detta.«128

Ritningarna är undertecknade av Sjöström ensam och
ingenstans har Zettervall  antytt att han varit inblandad i
projektet – vilket Zettervall i andra sammanhang aldrig
dolde. Men på stilistiska grunder kan vi i byggnaden se
många zettervallska drag. Även bortsett från likheter med
andra symmetriska zettervallshus med genomskurna rena
geo metriska former och viljan att göra något minnesvärt
genom att betona det för verksamheten väsentliga så träffar
byggnaden kärnan av Zettervalls formvilja med den kraftiga
lyftningen och den dramatiska skalförskjutningen. 

Sjöström hade varit Zettervalls ritare i fem år, från 1876 till
dess Zettervall flyttade från Lund 1881.129 Han var 27 år
1883 och hade ännu inte gjort något självständigt arbete.
Han var mycket receptiv och gör allt för att tolka Zettervalls
intentioner i detaljarbetena för de stora kyrkorna. Inget av
det han senare ritade i eget namn skulle komma i närheten
av den nivå han visade med fysiska institutionen. 

Byggnaden utfördes av universitetet i egen regi med den
vanliga arbetsfördelningen mellan Magnus Svensson och
Henrik Sjöström. Arbetena påbörjades på hösten 1883 och
1886 kunde byggnaden tas i bruk.130

Parkskolan i Lund

Samma år, 1876, som Zettervall ritar de nya insti tu tions -
byggnaderna för universitetet lämnar han också förslag till
en ny folkskolebyggnad i Lund.131 Den byggdes direkt och



togs i bruk 1878. Den är liten, men var en av Zettervalls mest
helgjutna offentliga byggnader.

Då skolrådet i Lund beslöt att uppföra sin första nya
folkskolebyggnad 1866 hade dess ordförande Collin motsatt
sig att uppdraget gick till Zettervall som annars hade varit
självskriven. Uppdraget gick istället till P. U. Stenhammar.
Den byggnad han ritade – Södra folkskolan – invigdes
1868. Collin hade varit medlem av Domkyrkorådet och där
motarbetat Zettervalls ombyggnadsförslag.132 När Collin
avgick ur skolrådet 1871 blev Zettervall dock snabbt an -
litad. Redan året efter gör han ett planändringsförslag för
Östra folkskolan.133

Lokalsituationen för Lunds folkskolor hade varit prekär
sedan 1866 – vartannat barn kunde inte beredas plats.
Egentligen behövdes redan då två nya skolor, men plane -
ringen av skolan för de västra delarna fick anstå trots att
tomt fanns på stadens mark. I mars 1874 fick Zettervall i
uppdrag att göra en, icke återfunnen, planskiss för en
skolbyggnad med sex till åtta klassrum som han tillsam -
mans med en grov kostnadsuppskattning kunde visa upp
efter tre veckor.134

Vid denna tidpunkt hade Zettervall ritat fyra folk -
skolebyggnader. Alla hade haft fria tomter och Zettervall
hade disponerat dem efter samma tvåvåniga grundmönster:
i Lidköping och Skara med en tvärställd mindre länga
flankerad av stora flyglar med ett klassrum per plan; i
Simrishamn, där också två lärarbostäder skulle inrymmas,
var mittdelen smalare och förlängd men hade samma
princip lösning.135 Alla byggnaderna var symmetriska med
ingång på mitten. Skolan i Simrishamn hade en fast resning
medan de andra bredde ut sig mer. Men alla hade helt olika
yttre gestalt präglad av de olika byggnadsmaterial som hade
använts: trä, synligt tegel respektive puts.

I Lund låg tomten i gatunätet. Det var en hörntomt vid
Svanegatan i sydvästra delen av det kvarter som bildats
mellan den medeltida Sankt Månsgatan och Nygatan som
anlagts efter järnvägens framdragande. (721) När tomten
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966:  Parkskolan i Lund. Planer 1876.

lades ut hade måtten riktats så att tomten blev symmetrisk
och fick en bred front mot Svanegatan med lika vinklar mot
de anslutande gatorna. Staden, som ägde tomten, tycks från
början ha bäddat för en viktig byggnad här vid stadens
västra infart. Mitt emot tomten fanns entrén till Svane -
lyckans park som genom Parkbolagets försorg vuxit upp till
Lunds största promenadpark. Zettervall hade en gång
lämnat förslag till parkens vaktstuga. Men det var just det
fria läget och närheten till parken som höll på att stjälpa
skol projektet. Tre medlemmar av skolrådet menade att de
många skolbarnen skulle störa friden i parken och reser -
verade sig mot projektet.136 Till sist godkände dock
kyrkostämman placeringen, särskilt som skolrådet bestämt
att folkskolan skulle inredas till flickskola med fyra klasser
om 60 barn och två slöjdsalar.137

Den 10 augusti 1876 fick Zettervall i uppdrag att göra rit -
ningar med kostnadsförslag, vilka han kunde visa en månad
senare.138 (966) Zettervall utnyttjade tomtens geo metri där
de helt symmetriska flyglarna får omsluta ett sexkantigt
trapp hus. Vinklarna stämmer inte riktigt med sexhörningen
så Zettervall har tagit upp de små mått skillnaderna i de an -
slutande väggarna. Han prioriterade här, som vi sett i många
projekt, rummens ordningar och rörelse mönstrets flöde på
bekostnad av strukturell klarhet. Akademi traditionens plan -
lös ningar innehöll ofta sådana passbitar, som små passager
eller förtjockade väggar, för att hålla de länkade rummen
enkla och ordnade. Man hade till och med ett ord för det:
»poché« –fickor. I Parkskolan ser vi det extra tydligt. Passage -
 rummen inne  håller, skåp, mur stockar och nischer för ugnar
– allt för att betona de ingå ende rummens helheter. 

Planlösningen är i övrigt enkelt utlagd: bottenvåningen
rymmer fyra klassrum med var sitt kapprum som nås från
trapphuset; övervåningen innehåller två klassrum och två
stora slöjdsalar, de senare med entré från trapphuset;
därutöver är slöjdsalarna förbundna över en grund passage
med stora fönster. Vestibulen och trapphuset skulle grund -
läggas direkt på mark, så källarvåningen kunde bara nås
utifrån med trappor, en i var flygel. 



Rörelsemönstret är ovanligt tydligt och vackert. Byggna -
dens huvudentré är en portik med kraftig bredd verkan som
med ett lågt trappsteg är förbunden med gatan. I trapphuset
möter vi husets stora säregenhet: den sexkantiga dubbla
spiraltrappan av trä. Mängden barn på övervåningen, kring
tvåhundrafyrtio, kräde en bred trappa för att undvika träng -
sel. Istället för att göra en enda bred trappa har Zettervall
delat upp den på två lopp som han flätat in i varandra.139

(967) Genom att dela upp den har han uppnått en förtät -
ning både av själva trappan och av de rörelser den ska tjäna. 

Sektionsritningen visar tydligt konstruktionen med de
två loppen och de många stolpar som bär upp den. Vi ser
också hur vindstrappan, också den sexkantig, fortsätter upp
i trappspindeln. Det var så viktigt för Zettervall att få
portiken att ligga nära gatans nivå att han drog på sig fyra
småtrappor upp till varje klassrum från trapphuset för att
hålla byggnadens insteg lågt. 

Skolans yttre var lugnt och samlat med en jämn fördel -
ning av rundbågiga fönster, som var något lite större på
övervåningen. (968) Fönstren vilar på kraftiga putsade lister
och överhöjda omfattningar. Sockel och takfot skulle också
putsas men i övrigt skulle byggnaden ha synligt tegel i fasad.
Vi känner igen det fasadschema som Zettervall tänkt sig för
den patologiskt anatomiska institutionen ritad samma år.
All detaljering är koncentrerad till det stora centrala port -
motivet med spänstiga rundbågiga valv burna av kolonner
med tärningskapitäl, allt flankerat av kraftiga krenelerade
pilastrar. Kompositionen kröntes av ytterligare en rundbåge
som innefattade ringklocka och skolur. 

Efter att skolstyrelsen något utvidgat tomten och ordnat
finansieringen av de totalt 75 000 kronor som kostnads -
 beräk ningen stannat vid kunde byggentreprenaderna upp -
handlas. Byggnadsarbetena satte igång i november 1876,
mureriarbetena var klara på ett år, i december 1877. 
Efter in redningsarbeten under vår och sommar kunde
byggna den tas i bruk till höstterminen 1878. Byggentre -
prenaderna var uppdelade mellan P. C. Sörensen för mureri,
H. Mortensen för timmermans- och snickeriarbeten samt
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968:  Parkskolan i Lund. Fasader 1876.

967:  Parkskolan i Lund. Sektion 1876.
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970:  Parkskolan i Lund. Fotografi före 1896.

969:  Parkskolan i Lund. Fotografi före 1934.

T. Zickerman som svarade för materialleveranser. Zettervall
försåg bygget med detaljritningar medan stadsingenjören
A. B. Jakobsson gjorde ritningarna till uthusen.140 Bygg -
naden uppvärmdes på traditionellt sätt med kaminer och
halva källarytan krävdes för ved och kokslagring. Vi har
inga uppgifter om byggnadsarbetenas kvalitet mer än att
fönstren genast behövde byggas om för att ge bättre venti -
lation. Skolrådet hade också vid bygget slopat smidesräcket
i portiken som Zettervall ritat, men mycket snart förstått
att det behövdes och beställt det. 

Trätrappan tycks också av samtiden ha uppfattats som
en märkvärdighet för det finns många äldre foton. (969)
Äldre interiörfotografier är annars sällsynta. Räckena är
glest satta och konstruktionen ligger öppen. Träet tycks ha
varit mörkt bonat, troligen boaserat. Av fotografierna
framgår också att taket hade dekormåleri och att golvet var
belagt med geometriskt mönstrade plattor. Det bör ha varit
en upplevelse – också akustiskt – med hundratals flickor
som om varandra rusade ner för de två trapplöpen. 

Den yttre präglas helt av det storskaliga stads ports -
motivet. (970) Porten var synligt på långt håll, dels från
stadens västra infart i förkortning som fotografiet visar, dels
från parken där de översta delarna svävade över träd -
kronorna. Istället för att se närheten till parken som ett
hinder för placeringen tycks Zettervall medvetet ha
utnyttjat den. Huset skala är relaterad till parken. Fasaderna
utfördes precis efter förslaget med lister, takfot och sockel
putsade. Det flacka taket var belagt med svenskt skiffer och
dekorativa detaljer var av betong. Fasaderna i övrigt är
klädda med djuprött tegel i ett förband med vartannat skift
med koppar och vartannat med långsidor som – avsiktigt
eller ej – ger muren en tydlig och varierad materialitet.
(971) Parkskolan är ritad samtidigt som de två universi -
tetsinstitutionerna men byggd nästan tio år före dessa.
Lärdomar från bygget av Parkskolan, med ett annat arbets -
lag, påverkade förändringarna av de andra, som slopandet
av putsdetaljerna av underhållsskäl. 

Parkskolan har en klar uppbyggnad som både i det inre



och yttre har tydligt koncentrerade intressepunkter. Entré -
portik och rörelsefördelande trappa står fram mot en fond
av normalitet. Bygganden är idag på väsentliga punkter
ombyggd.141

Trädgårdsskolan på Alnarp

För Alnarps lantbruksinstitut gjorde Zettervall åren 1875
och 1877 förslag till tre nya byggnader: Trädgårdsskolan,
Hovbeslagsskolan och Mejeriskolan. De två första upp -
fördes efter Zettervalls ritningar, den sistnämna ej. Av dessa
är Hovbeslagsskolan en uppseendeväckande högt bearbetad
byggnad. 

Alnarps lantbruksinstitut, mellan Lund och Malmö nära
Öresund, hade öppnat sin verksamhet 1862. Det hade
tillkommit på initiativ av Malmöhus läns hushållnings -
sällskap för att utveckla lantbrukets näringar genom
utbildning och forskning.142  Kartan visar anläggningens
utbredning 1881. (972) I mitten ser vi parken med den U-
formade huvudbyggnaden som stod klar 1862 efter ritningar
av Ferdinand Meldahl, som till sin hjälp på plats hade haft sin
elev Ludvig Fenger. Öster om parken ser vi den nya stora
ladugård som var klar 1869, ritad av dansken C. Granzow.
Ytterligare åt öster ser vi vid vägskälet den gamla Alnarps
gård och norr därom den veterinärinrättning som Granzow
också ritade 1869. Vem som ritade det mejeri som 1872
uppfördes strax norr om huvudbyggnaden vet vi inte, men
troligen var det Granzow.

Detta var byggnaderna för Alnarps lantbruksinstitut
kring 1875. Alla var ritade av danska arkitekter. Ferdinand
Meldahl hade med huvudbyggnaden – »slottet« – slagit an
grundtonen: enkla dekorlösa fritt placerade volymer i gult
tegel och med höga takresningar. När lantbruksinstitutet
mot slutet av 1870-talet behövde fler nya byggnader för de
snabbt växande verksamheterna vände man sig till Helgo
Zettervall i Lund. 
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972:  Alnarp. Karta 1881.

971:  Parkskolan i Lund.



1870-talet 759

974:  Trädgårdsskolan på Alnarp. Okänd konstnär 1881. 

973:  Trädgårdsskolan på Alnarp 1875.

Det var lantbruksinstitutets föreståndare Hjalmar Otto
Nathorst som i brev till Zettervall 1875 bad honom göra en
ritning till en skola för trädgårdsmästare efter en skiss som
den nyanställde trädgårdsmästaren Fr. Ulriksen gjort.143

Byggnaden skulle rymma fyra elevrum, ett stort arbetsrum,
fruktrum, källare och vind. Huset skulle ligga »vackert och
mycket synligt för alla besökande« och uppföras av gråsten
och tegel. På brevets baksida har Zettervall gjort planskisser
för en byggnad till trädgårdsföreståndarens bostad som
innehöll föreläsningssal med samlingar, bibliotek, kontor
och bostäder för två assistenter. (973) Det är oklart om
skisserna avser en annan byggnad eller om bostadsdelen
var en utveckling av programmet. Vi vet att Zettervall efter
tre veckor lämnade en ritning i tre blad.144 Ritningarna är
tyvärr borta men Nathorst tackar i brev för »den vackra
ritningen jag fått med byggmästare Sörensen«. Byggnaden
är klar 1876 då verksamheten börjar. (974) Byggnaden är en
enkel länga med jämn fönsterindelning. Den har fasader av
gult tegel med vissa inslag av rött över fönstren. På kartan
ser vi Trädgårdsskolans byggnad längst åt väster omgiven
av växthus och uthus.145

Hovbeslagsskolan

Redan när verksamheten vid Alnarp startade utbildades
smeder i hovbeslagning. Drivande kraft var veterinären
Olof Pehrsson Benz som fört en ivrig kampanj för nya
metoder för hästskobeslagningen.146 Han hade skickat
instruktörer bland annat till Dresdens veterinärhögskola för
att inhämta de senaste rönen. På Alnarp gav han varje år en
tremånaderskurs. Undervisningen skedde först i proviso -
riska lokaler men särskilt sedan armén börjat skicka smeder
till utbildningen behövdes nya lokaler. Lantbruksinstitutets
ordförande, landshövding Adlercreutz, sökte hos Kungl.
Maj:t anslag till en ny byggnad och medlen beviljades
1876.147 Vi får förmoda att det var institutets föreståndare
Nathorst som bad Zettervall lämna förslag. I november



1875 kan Zettervall skicka fem blad ritningar för en ny
hovbeslagsskola.148 Ritningarna har tyvärr inte återfunnits
men en beskrivning av skolan gjord några år efter dess
invigning ger oss en bra bild av dispositionen. (975, 976)

En mittdel i en våning innehöll smedja för hästskosmidet
med plats för trettio elever och ett stall för beslagning av tolv
hästar. Mittdelen flankerades av tvåvåniga flyglar som i
bottenvåningarna innehöll föreläsningssal, kontor, järn- och
kolbod samt bostad för smedmästare och verksgesäll.
Övervåningarna innehöll tre elevlogement. Elever kom
resande från hela landet och behövde förläggas.

Vi möter ett lokalprogram helt givet av funktionerna
med verksamhetens viktigaste rum i centrum. Smedjan
dominerades helt av tre stora smideshärdar med skorstenar.
Som vid universitetsinstitutionerna får vi förmoda att
rums- och sambandskraven var helt styrda av husets använ -
dare. Att institutionerna också innehöll tjänstebostad för
föreståndaren möter vi överallt i tidens institutions -
byggande. Den separering av funktionerna vi sett i Lund
var snarast undantag. Hela verksamheten rymdes här i en
och samma byggnad, alltså även elevbostäderna, samt ett
litet museum med en stor exempelsamling – också av -
skräckande – av hästskor från olika länder. Det var prak -
tiskt och gav samtidigt en tydlig bild av verksamhetens och
människornas enhet. Byggnaden var institutionen.

I det yttre var själva smedjan tydligt betonad med sina
många fönster, portar och höga skorstenar. Den viktigaste,
men lägsta, delen har gjorts till byggnadens centrum. På
kartan ser vi byggnadens placering längst ut mot nordöst,
bredvid veterinäranläggningen. Mot vägen visar byggnaden
en symmetri med höga smala gavlar. Vi känner igen den
grundmodell som Zettervall ofta arbetade med i fria lägen:
låg mittdel och högre flankerande flyglar. Att den ena gaveln
behövde vara längre för att rymma programmet bekymrade
honom inte heller här. 

Bygget pågick under hela 1876 och den 2 augusti 1877
kunde byggnaden invigas och berömdes för sitt gedigna
utförande. Totalkostnaden, inklusive inventarier, blev 45 000
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975:  Hovbeslagsskolan på Alnarp. Okänd konstnär 1881.

976:  Hovbeslagsskolan på Alnarp. Planer 1875.
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977:  Hovbeslagsskolan på Alnarp.

978:  Hovbeslagsskolan på Alnarp.

och den beräknade kostnaden hade därmed inne hållits.
Både Trädgårdsskolan och Hovbeslagsskolan upp fördes
med P. C. Sörensen som byggmästare och kostnads -
beräknare. Vi känner igen samma förhållande från Park -
skolan i Lund. Trots att de två i en mening var kon kurrenter,
Sörensen ritade ju också, så tycks de ha funnit en bra arbets -
fördelning. Sörensen vände sig till Zettervall vid särskilt
krävande uppdrag samtidigt som Zettervall vände sig till
Sörensen för råd i tekniska frågor. 

Zettervall var det gula teglet trogen men i övrigt är hans
byggnad ett avsteg från den återhållsamma danska linjen
som präglat Alnarp. (977, 978, 979) De äldre byggnaderna
på Alnarp var också sammansatta av enkla delvolymer, men
där dessa oftast har högre mittmarkeringar, så gör Zettervall
tvärt om. Verksamhetens låga men viktigaste rum är i cen -
trum. Dess betydelse markeras i det yttre av en högre
detaljering och koncentration istället för storlek. Flyglarnas
övervåningar upptogs av elevlogement med 3,6 meters
takhöjd. Zettervall har med övervåningens höga fönster fått
den eftersträvade resningen åt fasaderna. Hela byggnaden
är mönstermurad med band av rött tegel vart fjärde skift,
även de överhöjda, lätt spetsbågiga fönsteromfattningarna.
Den murade posten mellan fönstren har en halvkolonn med
tärningskapitäl. Muröppningarnas rundbågar är i mittdelen
höjda så att närmast moriska hästskovalv bildas. Eventuellt
är denna lekfulla  anspelning på byggnadens verksamhet
oavsiktlig. Zettervall har använt valvtypen tidigare. Men
hans vilja att med hög bearbetningsgrad förhöja värdet av
den byggnadsdel där kärnverksamheten pågår är definitivt
avsiktlig. Ännu tydligare blir det om vi ser på skorstenarnas
utformning. I stället för att behandlas som en nödvändig
teknikalitet – på samtidens laverade fasadritningar är
skorstenar ofta inte ens utritade, lika lite som stuprör – så är
Hovbeslagsskolans skorstenar formade till spiror som växer
upp till kapitäl. Till och med skorstenarnas fritt svävande
regntak har formats till en del av arkitekturen och avslutas
mot himlen av stjärnkrönta hästskor.

På samma sätt som murarbetena är omsorgsfullt ritade
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980:  Hovbeslagsskolan på Alnarp.

och utförda är snickeri arbetena det. Det mest slående är de
ranka gavlarnas höga bearbetning. Vi har tidigare mött
Zettervalls vilja att höja tyngdpunkten på byggnader och
rum genom att placera detaljeringen högt. Här är också
syftet att kontrastera mot mittdelens lågt vilande. Också
fönstersnickerierna är utförda med en ovanlig detalje rings -
nivå. Överlufterna har ett dekorativt utformat spröjs verk. Vi
vet inte om smidesarbetena, som troligen tillverkats på
skolan, fanns med på Zettervalls ritningar, men portarnas
beslagning är dekorativt formad och gavlarna avslutas med
korslagda smidesverktyg under den stjärn krönta hästskon.
Fotografiet ur Album, taget tjugo år efter bygg nadens invig -
ning, visar skiffer på högdelarna men korruge rad plåt över
smedjan, vilket troligen inte var det ursprungliga materialet. 

Smedjan och stallet hade invändigt plana tak under
sadeltaket. (980) I smedjan med de tre stora ässjorna ger
fönster sättningen ett rikt släpljus med hög kontrast vilket
kan förvåna med tanke på behovet av att se järnets svaga
skiftningar. Själva smidesarbetet föregick dock mot den inre
väggen och vi får, som vid universitetslaboratorierna, för -
moda att de funktionella arrangemangen följde bestäl larnas
instruktioner.

I Hovbeslagsskolan möter vi en, också för Zettervall,
unikt hög bearbetningsnivå, alldeles särskilt med tanke på
att det var en hantverksskola. Men institutionen, som den
enda av sitt slag i Sverige, bekostades av statliga medel. En
tredjedel av eleverna kom från armén, verksamheten hade
höga beskyddare och ändamålet var nationellt.

Vi har tidigare sett hur Zettervall i ambitiösa projekt
även formger rent funktionella byggnadsdelar, exempelvis
de höj- och sänkbara mekanismerna för skrivtavlor och
pulpeter i Lunds universitetshus. Men vi har aldrig så
tydligt som här sett hur funktionella föremål, de mest
väsentliga för verksamheten, lyfts fram och genom sin
bearbetningsgrad får bli bilder för hela verksamheten. Och
i detta fall jämsides med traditionellt avbildande dekor -
symboler som tång och hammare.149

979:  Hovbeslagsskolan på Alnarp. Fotografi före 1896.
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Mejeriföreståndarens bostad

Ett mejeri för praktisk utbildning av mejerskor fanns på
Alnarp sedan 1872. Undervisningen skedde i mejeriet strax
norr om huvudbyggnaden, men lantbruksinstitutet öns -
kade utvidga undervisningen till en högre mejeriskola,
något som Sverige saknade. Zettervall gör 1877 ritningar
till ett boställshus för den planerade mejeriskolans före -
ståndare. Ritningarna har inte återfunnits och pengar för
skolan beviljades inte förrän 1881, men då löstes lokal -
behovet i ombyggnader. 

Den högre mejeriskolan skulle förutom produktions -
lokaler också innehålla föreläsningssal, laboratorium och
bostad för föreståndaren. Det var skisser för en friliggande
föreståndarbostad som lantbruks institutets föreståndare
Nathorst 1877 beställde av  Zettervall. I juli tackar han för
skissen och föreslår några ändringar. Nathorsts skiss är den
enda information vi har om projektet.150 (981) Zettervall
hade föreslagit en enkel länga indelad i åtta rum: kök, barn -
kammare, sängkammare, sal, stort förmak, arbetsrum för
föreståndaren samt två rum för assistenter. I sitt brev vill
Nathorst förlänga byggnaden med 2,4 meter så att förestån -
darens arbetsrum kan nås från förstugan, han vill också ha
»någon veranda« till förmaket. Men framför allt vill han
ändra entrén från norra långsidan till den södra för att få
»närmare till mejeriet«. Den norra skulle då vetta mot träd -
gården.

Vi vet inte var byggnaden skulle placeras men förmod -
ligen norr om det gamla mejeriet som troligen skulle byggas
till. Zettervall utför ändringarna och i augusti 1877 kan han
leverera ritningar i fyra blad.151

Inte förrän efter riksdagsbeslutet 1882 kunde en högre
mejeriskola inrättas vid Alnarp; om, och i så fall var, en före -
ståndarbostad uppfördes framgår inte av handling arna.152

981:  Hjalmar Otto Nathorst. Skiss till mejeriföreståndarens bostad
1877.
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982:  Träne slöjdskola vid Ovesholm. Fotografi före 1896.

Träne slöjdskola vid Ovesholm

När Zettervall besökte Ovesholms gods våren 1876 med
anledning av det gravkapell han ritat där, fick han också i
uppdrag att göra ritningar till en skolbyggnad.153 Raoul
Gustaf Hamilton och Louise Hamilton, som nyligen tillträtt
Ovesholm, hade tagit initiativ till en skola för att befrämja
det kvinnliga handarbete som hotades av industrins mass -
till verkning. Den ettåriga kursen i vävning, sömnad och
spånad hade trettio elever från hela Sverige och blev
mönsterbildande. 

Zettervalls ritningar har inte återfunnits, men skolan
byggdes efter dessa i Träne by, strax söder om Ovesholm.154

Skolan invigdes 1879 och var i funktion till 1904 då den
brann.155 Skolan hade hunnit fotograferas för Album. (982)

Byggnaden var sammansatt av en tvåvånig del med
skolsalar och en envånig med föreståndarbostad. Skolan
hade tegelfasader med precist murade ljusa fogar. Fönster -
omfattningarna har en grund relief och murverket har som
helhet en tunn ytverkan. Byggnadens kännemärke är de rikt
utformade gavelröstena. I ett skikt framför fasaden har den
vuxit till en egen konstruktion med bågvalv och spretande
virken. Vid nocken korsas vattbrädorna för att avslutas med
stiliserade drakhuvuden. 

Rådhus i Landskrona

Det sista nya offentliga uppdrag som Zettervall fick medan
han var kvar i Lund gällde en tillbyggnad av rådhuset i
Landskrona.156 Förslaget från 1880 kom inte längre än till
skisser och ett helt nytt rådhus uppfördes i stället.

Landskrona hade med sin hamntrafik och sina industrier
under 1870-talet vuxit till Skånes fjärde stad efter Malmö,
Helsingborg och Lund. Dess gamla rådhus förslog inte alls
för staden som växte alltmer. Stadens borgmästare J. W.
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Sallberg tog kontakt med Zettervall och bad honom lämna
ett förslag till utvidgning. Sallberg skickade tomtkarta,
uppmätningsritningar av det gamla rådhuset samt även
ritningar till två tidigare uppgjorda rådhusprojekt. Sallberg
skriver att det ena, som ritats av P. U. Stenhammar,
»framställer en passande bild av ett rådhus« medan det
andra kanske är mer storartat och ståtligt. Sallberg tillade
också till det andra förslagets förtjänst att »det gamla (av
många kära) rådhuset får kvarstå, om än i ändrat skick«.157

Det gamla rådhuset var byggt under sen medeltid som
en enkel länga med hög takresning. (983) Över huvud -
ingången stod med järnsiffror årtalet 1579, men rådhuset
antogs vara äldre. Under 1700-talet hade nya större och
jämnt placerade fönster tagits upp men de dekorerade
gavlarna hade bevarats. Huset var uppfört i rött tegel med
en band indelning av natursten. Uppmätningsritningarna är
beva rade.158 (984) Byggnadens långsida låg mot nuvarande
Rådhustorget medan gaveln med ringklocka och urtavla
vette mot huvudgatan. Huset innehöll rådhusrätt, polis och
arrester. Programmet för det nya rådhuset innehöll lokaler
för stadens nämnder jämte samlingsrum för stadsfull -
mäktige och rådhusrätt: tillsammans ett trefaldigande av
den be fintliga ytan. Utvidgningen skulle ske på tomten öster
om det gamla rådhuset, till vänster på fotografiet. 

Zettervalls förslag

Zettervalls förslag kallar han »Förslag till rekonstruktion och
tillbyggnad till Rådhuset i Landskrona« – det är första och
enda gången han använder begreppet rekonstruktion.159

(985, 986) Zettervall låter det gamla rådhuset stå kvar 
men lägger till en vinklad volym och mellan dessa ett högt
torn. Vånings höjder, fönsterindelning och takresning har
överförts från det gamla huset till de nybyggda delarna.
Nybyggnadens gavel markerar det gamla husets bredd.
Längs torgfasaden är stora takkupor resta, i övrigt är
fasaderna enhetliga. Motiven är hämtade från det gamla

983:  Landskrona gamla rådhus. Fotografi före 1883.

984:  N. Pettersson. Landskrona gamla rådhus. 
Uppmätningsritningar 1880.

985:  Landskrona rådhus. Plan 1880.
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986:  Landskrona rådhus. Fasad 1880.
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slutade gestalter. Om ett moment i kompositionsarbetet
består i att hålla isär delarna som egna gestalter, så ligger en
annan i att väva dem samman. Och det svåraste: att hitta
balanspunkten mellan »helhet« och »delhet«. Betrakta
exempel vis det stora fönstret en trappa upp i tornet: dels är
det ett förstorat vindskupefönster och dels är det med i
sviten tornur – fönster – port: en fördrivning i horisontalled
och en i vertikalled. På motsvarande sätt är andra detaljer
med i kedjor av besläktade former som alla står i ett bestämt
beroende till varandra. Dessa former som modifieras från
ett sammanhang till ett annat upprättar hierarkier. Sådana
graderingar finns på alla skalnivåer, och främst i hierarkins
ärkeform – tretalet. De stora kuporna försöker, men verkar
inte lyckas, binda den övre fönsterradens serie till tretal. De
små portarna mitt på flyglarna  binder ögat till en central -
punkt som inte påverkar fönstrens uppradande. Också
mellan hierarkin och dess motsats, serien, eftersträvas en
menings full dubbelhet. 

Det förutsattes att en ambitiös byggnad hade system av inre
sammanhang och konsekvens. Arkitekten kunde tänja
dessa system och skapa spänningar mellan dem. En skicklig
arkitekt gjorde detta med en tendens, för att betona något
utanför verkets egen uppbyggnad, hela tiden medveten om
att det som upprättar ordning måste balanseras mot det
avvikande och regelupplösande. Utöver grundkravet – att
byggnaden skulle överensstämma med sig själv – fanns
också programmässigt kraven att byggnaden skulle vara
sinnebildligt »rådhus« och även »Landskrona rådhus«. En
skiss skulle väga samman dessa krav: strukturell upp bygg -
nad, tolkning av ämnet och tolkning av platsen. Jämsides
med en byggnadsdelarnas hierarki fanns också hierarkin
mellan olika offentliga byggnader och mellan olika platser.
Med hänsyn till den inre konsekvensen måste de former
som hämtas utifrån väljas med stor försiktighet och omsorg.
Dessa »främmande« former kan ses som delar av större
familjer som »skånska tegelbygg nader« eller »nord euro -
peiska rådhus«. 

rådhuset vars fasader omformats genom att ett nytt tegelskal
ställts utanpå det gamla huset.

Från huvudentrén i tornet leds vi in i en vestibul på en
nivå nära torgets. Från vesti  bulen förs vi till den övre
våningen i en spiralformad rörelse uppåt längs gårdsfasaden
in till rådhusrättens sessionssal och vidare till ett förmak till
stadsfullmäktiges sessionssal och expeditioner med borg -
mästarens rum. Det gamla rådhuset, som också nås från
vesti bulen, innehåller lokaler för stadens nämnder. De
nybygg da delarna har fått breddmått som svarar mot de
stora rummen och hela tomten har utnyttjats. Planerna är
praktiskt lösta och rörelsemönstren är organiskt kompone -
rade i en sekvens. 

Många vitala egenskaper från det gamla rådhuset har
bevarats. Inte minst det faktum att det nya rådhuset ligger
på den för rådhus redan etablerade platsen och att det
gamla får fortsätta att vara rådhus. Vidare återställs
rådhusets proportion till staden – som 1500-talsrådhuset i
sin samtid reste sig över de omgivande husen skulle också
det nya resa sig i sin tid. Det nya rådhuset återupprättar
balansen mellan »rådhus« och den övriga staden. Tornet
gör byggnaden till rådhus och till kyrkans like. Det nya
rådhuset skulle dominera sitt torg som kyrkan sitt. 

Motiviskt anknyter de nybyggda delarna till det gamla
rådhuset. Det ursprungliga huset genererar det nya för att
sedan uppgå i det nyas helhet. Men inga detaljer eller former
överförs dock i det skick de är, de renas från tillfäl ligheter,
idealiseras och bearbetas systematiskt. Dessa idea liserade
motiv flyttas ut till det gamla rådhusets nya skal – som det
nya blir en spegelbild av. De nyritade byggnads delarna, torn
och takkupor, återanvänder också element från ur sprungs -
huset. Tornet enar de båda byggnads krop parna till en gestalt
och blir den vertikal som Zettervall behöver mot allt vilande.
Takkuporna blir förmedlare mellan gavel och torn, de in -
lagda naturstensskiften om skriver hela byggnaden och
delarna binds samman till en enhet.

Byggnaden är en hel gestalt men denna helhet är sam -
man   satt av delar som, tagna var för sig, också är hela av -



768 Offentligt

987:  Musikpaviljong i Lund. Skiss troligen 1881. 

En skiss var ett val av balans mellan dessa betydelser.
Resultatet av denna vägning kunde bli konventionellt
befästande men också innehålla en tendens, vara ett
uttalande. Lunds universitetshus visar som vi sett entydigt
att det är mer »universitetshus« än det är »Lund«. Även om
Zettervalls förslag till Landskrona sinnebildligt är »rådhus
i Nordeuropeisk stad« så visar fotografier att de omgivande
husen var ljusa låga och putsade. Byggnaden manifesterar
sig alltså, som Universitetshuset i Lund, som monument
genom kontrast. 

Zettervalls förslag stannade som skiss. Det gamla rådhuset
revs och ett alltigenom nytt uppfördes senare på platsen.160

Musikpaviljong i Lund

I maj 1881 avled Scholander oväntat och redan i juni var
Zettervall utnämnd till hans efterträdare. Under sommaren
avslutade Zettervall sina åtaganden i Lund för att flytta till
Stockholm i september. Denna sista tid i Lund lämnar
Zettervall skissförslag till tre olika offentliga byggnader för
staden: en musikpaviljong, ett badhus och en teater. Alla
utförda gratis och kanske delvis på Zettervalls eget initiativ. 

Zettervall deltog flitigt i kafé- och musiklivet i den gamla
Botaniska trädgården. Men för att bereda plats till det nya
universitetshuset och gymnastikbyggnaden måste de gamla
paviljongerna rivas 1879 och verksamheten flyttade till
Parkbolagets park i Svanelyckan. Zettervall gjorde skisser
för den nya musikpaviljongen. Ett litet bevarat skissblad
visar studier av extravaganta träkonstruktioner med spiror,
lökkupoler, hästsko valv och lövsågerier. (987) En sommar -
restaurang och en musikpaviljong uppfördes men enligt
mycket för enklade ritningar.161
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Ett badhus

Enskilda personer tog initiativ till byggandet av ett
varmbadhus i Lund.162 Den skiss som Zettervall gjorde i
februari har inte återfunnits men badhuset byggdes 1883
och finns avbildat i Album. (988, 989) Badhuset är nu rivet.

Tomten låg strax söder om Södra Vallpromenaden,
granne med Parkbolagets trädgård och järnvägen vid
Skultelyckan. Stadsingenjörens karta visar konturerna av
Zettervalls symmetriska byggnad med en rad senare till -
byggnader markerade.163 Redan före byggandet hade huset
förlängts, som fotografiet visar. I husets mitt var en stor
väntsal och i längan mindre rum för karbad i enkelrum och
dubbletter. Under tornet fanns dusch rum, en liten bassäng
och romerskt bad – en ångbastu. Tornet innehöll en vatten -
reservoar och hade i det tekniskt komplicerade programmet
troligen också en uppgift för luftbehandlingen. Fasaderna
var av gult tegel med band av mörkare tegel. Den sparsamma
dekoren är koncentrerad till entrégaveln och tornet.164

En ny teater för Lund

I februari 1881 antecknar Zettervall att han gjort skisser och
krokier till en ny teater i Lund för 640 personer i tre alter na -
tiv. Den enda bevarade informationen om detta projekt är en
situationsplan, med Zettervalls handstil, till ett av alternati -
ven.165 (990) Planen visar en byggnad som skulle ligga på
Ban tor get med huvudfasad och entré mot norr och Kloster -
gatan. Sidofasaden skulle ligga i fonden av Lilla Fiskargatan
och ligga ganska öppet mot Bangatan – stadens gräns mot
väst. Om de tre alternativen rörde byggnaden eller place -
ringen vet vi inte, men någon teater kom inte att byggas i
Lund.

I juni 1881 stod det klart att Zettervall skulle flytta till
Stockholm. Han hade utverkat semester och tjänstledighet
för sommarmånaderna för att avsluta sina skånska uppdrag

988:  Badhus i Lund. Situationsplan 1881.

989:  Badhus i Lund 1881. Fotografi före 1896.
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990:  Skiss till teater för Lund. Situationsplan 1881.

innan han lämnade Lund i september. Universitetshuset var
klart till sin stomme men dekoration av måleri återstod,
Palæstra et Odeum hade just påbörjats och för Universitets -
platsen återstod ännu skissarbete. Vid domkyrkan var alla
yttre arbeten avslutade och marken utanför stensatt men
dekormåleriet pågick fortfarande. Kyrkorna i Trelleborg,
Räng och Lilla Bedinge var under byggnad, särskilt
Trelleborg krävde många detaljritningar. Men byggandet av
Allhelgonakyrkan och institutionen för patologisk anatomi
i Lund hade ännu inte beslutats. På plats i kontoret på
Sandgatan hade Zettervall Sjöström som också fick bo i
villan tills den blev såld.

Sjöström och Zettervall hade nästan daglig kontakt med
brev och skisser. Det gällde Zettervalls pågående projekt
men Sjöström frågade också om råd för sina nya egna
projekt, som till exempel för ett förslag i två alternativ för ett
nytt rådhus för Lund. 

Redan i mitten av 1870-talet hade Zettervalls praktik
utvidgats till hela landet. Ännu så länge vilade förslagen 
för domkyrkorna i Skara, Kalmar och Strängnäs, men i
Linköping var arbetet igång, i Uppsala hade det börjat röra
sig och Zettervall var inbegripen i diskussioner och om -
ritande. I Norrköping hade han gott hopp om utförande.
Zettervall hade utan framgång tävlat i både Stockholm och
Uppsala men i Stockholm hade Bolinders hus mitt emot
slottet blivit klart 1878 och det stora Norra latinläro verket
hade invigts i september 1880. Innan han for hade han fått
uppdraget för Klara kyrka. I en mening var flyttningen en
naturlig fortsättning av hans expansion och var egentligen av
honom själv redan förberedd. 

Med många fester och visiter, bland annat en stor bankett
på Akademiska Föreningen, avtackades Zettervall innan han,
Ida, Folke, Sune och Lotten avreste till Stockholm den sista
augusti 1881. 
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NOTER: 1870-TALET

Normalritningar till folkskolebyggnader jemte beskrifning. På nådig
befallning utarb. af Kongl. Öfver-Intendents-Embetet, 1865 och
1878.
Uppmätningsritningar 1984, då kallad Västra skolan,
Simrishamns byggnadsnämnd.
Det fristående uthuset, den envåniga byggnaden och
lärarbostadens skorsten revs vid en ombyggnad kring 1985. 
Kyrkostämmoprotokoll och räkenskaper för Trelleborgs skola;
Landsarkivet i Lund.
Zettervalls skola var kostnadsberäknad till 39 000.
Stadsbyggmästaren Möller gjorde ett förslag för 27 000, hans
förslag antogs och byggdes. Zettervalls 65-årsalbum visar
felaktigt Möllers byggnad som ett verk av Zettervall. Möjligen var
tomten vid Nygatan dock densamma. 
Brev till Zettervall från A. G. Wittlock 1873; KB. 
Lidsjö för Gustaf Erik Hyltén-Cavallius 1866. Verandor till
Benestad 1867 och Oby 1871 för Stellan Valfrid Gyllenkrok.
Projekt för nybyggnad vid Gåvetorp för bröderna Ehrenstråhle
1872.
Lars-Olof Larsson: Växjö genom 1000 år, 1991.
600:- respektive 400:-
Smålandsposten, 17 april och 6 november 1874, 9 januari 1875.
Smålandsposten, 9 januari 1875.
Stadshotellet är mycket förändrat 1906, 1939, 1968 och 1985:
påbyggt med en takvåning, fasad ändrat och anslutande
byggnader uppförda i Stadshotellets höjd. Byggnaden står nu
innesluten i ett fullbyggt stadskvarter. 
Rune Hillbom: Karlskrona 300 år. En återblick i ord och bild, del 2,
1863–1930, 1982, s. 73.
Brev till Zettervall från Abraham Blix 10 maj 1874 och 11 april
1875; KB.
Ritningar, 7 blad skisser: fyra planer, två fasaddelar, sektioner;
HSA. 
Ritningsarvodet, 1 157:15, tyder på att Zettervall utförde
fullständiga ritningar. I Hufvudconto noterar Zettervall ett
kostnadsförslag på 317 000 som troligen var totalkostnaden för
alla entreprenader och med utrustning.
Först 1887 byggdes ett nytt stadshotell i Karlskrona, men då på en
tomt vid Stora torget som brunnit av vid stadsbranden detta år. 
Axel Gustaf Adlercreutz (1821–1880) hade varit civilminister i
de Geers ministär och sedan efterträtt honom som justitieminister
innan han efterträdde von Troil som landshövding i Malmöhus län.
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Ritningar, 7 blad skisser: fem planer, två fasader/sektioner, (med
alternativ); HZA i ArkDes. Ritningar, 2 blad skisser: alternativ;
HSA. Ritningar, 3 blad: två planer, fasad/sektioner; RA.
Scholanders memorial, 25 mars 1875, Överintendentsämbetets
handlingar, profana byggnader 1873–1886; RA.
Enligt ett förslag av arkitekten C. F. Rasmussen i Malmö.
Herved Persson: Gymnastikföreningen Svea 1872–1932, 1932.
Gymnastikföreningen Svea 1872–1972, 1972. Gymnastik -
föreningen Svea, volym A1, protokoll och bilagor. (Mycket är
förkommet); Malmö stadsarkiv. 
Av arvodet om 500 riksdaler betalades 400 i gymnastiksällskapets
aktier.
Zettervall anger i Hufvudconto: Skiss till Tingshus i Dahlby, 100:-
Gustav Ugge: Tingsstället Dalby, otryckt föredrag, 1965.
1906 byggs ny tingssal och hela huset byggs om. Einar Holmer
tackas för upplysningar.
Gustaf Ljunggren: »Inbjudningsskrift till den högtidlighet,
hvarmed nya universitetshuset i Lund kommer att invigas den 27
september 1882«, Lunds universitets årsskrift, 1882/83. Elof
Tegnér: Lunds universitet 1872–1897, 1897. Per Örtengren:
»Historiska notiser kring Lunds universitets byggnads- och
markfrågor«, Lunds universitets årsskrift, 1/46/5, 1951. Urban
Lasson och Axel Törje: Universitetsplatsen i Lund, Det Gamla
Lund, Årsskrift 51, 1970. Sten Åke Nilsson: Universitetshuset i
Lund, 1982 och 1994. Universitetshuset i Lund. Aulan.
Restaurering och förnyelse 1984–1986, 1986. Universitetshuset i
Lund. Atrium. Restaurering 1995, 1996. »Lunds nya
universitetshus. Aulan«, Ny illustrerad tidning, 1882. »Lunds nya
universitetshus. Fasaden«, Ny illustrerad tidning, 1882.
Ritning, 1 blad skiss 1873: situationsplan; Lunds universitets arkiv.
Gustaf Ljunggren (1823–1905): professor i estetik 1859–1889,
rektor för Lunds universitet vid tiden för Universitetshusets invig -
ning. Ljunggren har forskat kring Ehrensvärd och Winckelmanns
konstfilosofi samt författat bland annat Framställning af de
förnämsta Esthetiska Systemerna, 1856–1860 samt Skånska
herrgårdar. Tecknade af Fr. Richardt, Bd. 1–6 i 2 vol., 1852–1863.
Ritningar, 6 blad skisser 1874: två situationsplaner, tre planer,
huvudfasad; Lunds universitets arkiv. Ritningar, skisser 10 blad
1874: tre planer, tre sektioner, tre fasader, pedellbostad; HZA i
ArkDes. Ritningar, 10 blad 1874: I souterrainen och botten -
våningen, II första våningen och andra våningen, III huvudfasad,
IV sido fasad, V bakfasad, VI längdsektion, VII tre tvärsektioner,
VIII genomskärningar, IX pedellbostad, X situationsplan; Lunds
universitets arkiv.

För läroverket i Helsingborg hade Zettervall ett glastak över
aulan. Nationalmuseums glastak i Stockholm var under byggnad.
I England möter vi liknande konstruktioner i exempelvis Reform
Club i London av Barry, byggd 1837–1841. 
I några av de församlingskyrkor Wren ritade på 1670-talet samt
både hos Perrault och senare Schinkel.
Märkligt nog finns detta förhållande ingenstans kommenterat i
de samtida källorna. 
Scholanders memorial, 26 juni 1875, Överintendentsämbetets
registratur 1875; RA.
Scholanders memorial, 26 juni 1875, Överintendentsämbetets
registratur 1875; RA.
Scholanders memorial, 26 juni 1875, Överintendentsämbetets
registratur 1875; RA.
Scholanders memorial, 26 juni 1875, Överintendentsämbetets
registratur 1875; RA.
Scholanders memorial, 26 juni 1875, Överintendentsämbetets
registratur 1875; RA. 
Scholanders memorial, 26 juni 1875, Överintendentsämbetets
registratur 1875; RA.
Detta år skriver Scholander sitt mycket kritiska yttrande över
Zettervalls restaureringsförslag för Uppsala domkyrka.
Något om mig sjelf, s. 142.
Citat återgivet av Gustaf Ljunggren: »Inbjudningsskrift till den
högtidlighet, hvarmed nya universitetshuset i Lund kommer att
invigas den 27 september 1882«, Lunds universitets årsskrift,
1882–1883, s. 8.
Samt 740 000 till Uppsala.
Ritningar, skisser 1877 (på kartong); Konstakademiens arkiv i
AM. Ritningar, skiss 1873 »delvis ändrad 1877«; Lunds
universitets bibliotek. Ritningar, 8 blad original 1877: huvudfasad,
sidofasad, två sektioner, källarvåning, bottenvåning, övervåning,
vindsvåning; gillad 1 mars 1878; Lunds universitets bibliotek.
Kopior av dito, 5 blad; Lunds universitets bibliotek. Kopior av
dito, 2 blad: huvudfasad, sidofasad; ÖIÄA i RA. 
Scholanders memorial, 26 juni 1875, Överintendentsämbetets
registratur 1875; RA.
Gustaf Ljunggren: »Inbjudningsskrift till den högtidlighet,
hvarmed nya universitetshuset i Lund kommer att invigas den 27
september 1882«, Lunds universitets årsskrift, 1882–1883, s. 12.
Scholanders memorial, 12 februari 1878, Överintendents -
ämbetets registratur 1875; RA.
Gustaf Ljunggren: »Inbjudningsskrift till den högtidlighet,
hvarmed nya universitetshuset i Lund kommer att invigas den 27
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september 1882«, Lunds universitets årsskrift, 1882–1883, s. 11.
Merkostnaden beräknades till mellan 20 000 och 25 000, det vill
säga mer än 5 % av den totala byggnadskostnaden.
Brev från Zettervall till Scholander 23 december 1878; KB.
Besiktningar, kostnadsförslag och kontrakt samt byggnads -
beskrivningar rörande Universitets huset; Räntekammarens och
kontorets arkiv, Lunds universitets arkiv.
Taklagsfesten var den 1 november 1879.
Ljunggren anger dock att de var avsedda att utföras av »cement«.
Gustaf Ljunggren: »Inbjudningsskrift till den högtidlighet,
hvarmed nya universitetshuset i Lund kommer att invigas den 27
september 1882«, Lunds universitets årsskrift, 1882-1883, s. 15.
Drätselnämndens protokoll 19 januari 1880; Lunds universitets -
bibliotek.
Zettervall hade i december 1875 tillsammans med Jean Bolinder
besökt skulptur- och dekorationsverkstäder i Berlin inför
arbetena med Bolinders hus i Stockholm.
Zettervall hade tidigare arbetat med Ring för Malmö rådhus.
Ett förråd av extraplattor lades upp i husets källare, dessa kunde
användas vid 1980-talets restaurering.
Totalt är 137 brev till Zettervall från Sjöström bevarade för åren
1881 till 1883. Utöver Universitetshuset avhandlas i dessa också
monumentet över slaget vid Lund, Bolinders hus och
försäljningen av den egna villan. Men det framgår av luckor i
dateringen att det bara är en del av breven som Zettervall sparat. 
Brev till Zettervall från Sjöström 2 och 5 maj 1882; KB.
Om Thulin, se kapitel 7.
Vid aulans restaurering 1984–1986 utreddes frågan noga av Bo
Ossian Lindberg. Se Sten Åke Nilsson: Universitetshuset i Lund,
1982, 1994. Universitetshuset i Lund. Aulan. Restaurering och
förnyelse, 1986, s. 9-10. Lindberg har en spekulativ tolkning av de
ingående pigmentens symboliska betydelse med »materiella«
jordpigment i de lägre våningarna och »esoteriska« kaseinpigment
i de övre.
Bo Ossian Lindberg fann vid restaureringen bara två exempel på
ändringar under uppförandetiden. Båda fallen gällde absidens
stjärnmönster.
Ritningar, 4 blad 1880: snickeridetaljer rektors rum, skåp, bänkar,
kateder m.m.; Lunds universitets arkiv.
Holmbergs i Lund var 1 200 kr dyrare per styck.
Lunds Weckoblad 14 januari 1882.
Gustaf Ljunggren: »Inbjudningsskrift till den högtidlighet,
hvarmed nya universitetshuset i Lund kommer att invigas den 27
september 1882«, Lunds universitets årsskrift, 1882-1883. 

Zettervall fick mottaga Nordstjärneordens riddarkors.
Universitetshuset i Lund blev byggnadsminnesmärke 1959 och
1966. 1913 byggdes de stora ljuskronorna om för elektricitet.
Senare fick byggnaden nya radiatorer. 1959 retuscherades dekor -
måleriet. 1983 omfattande restaurering av inre måleri, viss 
ombyggnad av akustiska skäl. Igensatt fönster i aulan. Igensatt
galler i atriet (arkitekt Bengt Borgestig). Atriet och aulan har
restaurerats 1995, fasaderna 1999. 
Ingen Zettervallbyggnad har blivit så seriöst byggnadsantikvariskt
behandlad som Universitetshuset.
Ritning, 1 blad 1880: situationsplan; Lunds universitetsbibliotek.
Perspektivritning; Lunds universitets konstmuseum. 
Ritningar, 3 blad: fontänen, detaljer och profiler; Lunds
universitetsbibliotek.
Det gamla akademihuset kallas omväxlande Bibliotekshuset,
Lundagårdshuset och Kungshuset. Hans Hugold von Schwerin:
Lundagårdshuset. Dess byggnadshistoria, Föreningen Det Gamla
Lund 16–17, 1934–1935. Lunds stadsbild. Byggnader, gatunät,
miljöer, fornminnen, Kommittén för inventering av Lunds äldre
byggnadsverk, 1952. Bo Grandien: Drömmen om medeltiden. Carl
Georg Brunius som byggmästare och idéförmedlare, Diss., 1974, 
s. 106-121.
Ritning, 1 blad skiss: fasader mot söder och öster; Lunds
universitets bibliotek.
Gamla akademihusets lilla flygelbyggnad mot öst, konsistorie -
byggnaden, revs 1907 för att ge plats åt en planerad stor
bibliotekstillbyggnad. 
Ritningen för pedellbostad i 1 blad ingår i 1874 års
universitetshusförslag. Ritningar, 2 blad skisser alternativ I och II:
planer, fasad, 1879; Lunds universitets bibliotek. Ritning, 1 blad
(av 3) 1880: takplan och sektioner; Lunds universitets bibliotek.
Ritning, skiss, 1880 års förslag; Lunds universitets bibliotek.
Ritning, 1 blad: fasad; Kulturen. Uppmätningsritningar 1872;
Akademiska hus. Litteratur och brev: se kapitel 16 not 27. 
Wilhelm Theodor Gnosspelius (1809–1887): violinist och
tonsättare, från 1858 universitetskapellmästare och
domkyrkoorganist, director musices, i Lund. 
Bilaga till drätselnämndens protokoll 1 december 1879; Lunds
universitets arkiv.
Ur Zettervalls skrivelse i drätselnämndens protokoll 1 december
1879; Lunds universitetsbibliotek. Markeringarna är Zettervalls.
Konsistoriets protokoll 13 mars 1880; Lunds universitetsbibliotek. 
Konsistoriebeslut 13 oktober 1880.
Musiksalen är skickligt restaurerad av samma arbetslag som
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restaurerat Universitetshuset.
Hela byggnaden blev förklarad byggnadsminnesmärke 1935. Vid
en brand 1980 förstördes hela gymnastiksalen. 1984 byggdes den
om till auditorium efter ritningar av Anshelmgruppen.
Gunnar Hillerdal och Eric Starfelt: Akademiska föreningen i Lund
1830–1953, 1953. 
Ritning, 1 blad skiss: fasad; Akademiska Föreningens Arkiv.
År 1901 anordnades en arkitekttävlan om Akademiska
Föreningens utbyggnad, Folke Zettervall ombads då att omarbeta
faderns tjugo år gamla förslag. Tävlingen vanns av Sundbärg med
ett förslag som byggdes 1911 – en pittorsk gruppering av gavel,
loggia och ett stort runt torn.
Tobias Norlind: »Studentsången i Lund«, Under Lundagårds
kronor, 1918.
Ritningar, 2 blad: befintliga planer, sektioner/förslag:
planer/sektioner/detaljer; Lunds byggnadsnämnds arkiv. 
Redan 1911 troligen mycket ändrat.
Om ett nytt universitetshus i Upsala. Skrifvelse från akademiska
konsistoriet till universitetets kansler, 1877. Carl Rupert Nyblom:
»Det nya universitetshuset«, Upsala universitet 1872–1897, 1897.
Göran Lindahl: Universitetsmiljö, byggnader och konstverk vid
Uppsala universitet, 1957. Universitetshuset i Uppsala 1887–1987.
En jubileumsbok redigerad av Thomas Heinemann, 1987.
Avsnittet om tävlingen är författat av Anders Åman.
Per Ulrik Stenhammar (1829–1875): arkitekt, studier vid
Teknologiska institutet och Konstakademien, 1858 tillsammans
med Dahl arbetsledare för Scholanders skolhus i Visby, 1866
lärare vid Konstakademien, 1874 arkitekt vid
Överintendentsämbetet, 1874 Serafimerordensgillets (senare
Medicinalstyrelsens) förste fast engagerade arkitekt. 1875
Vetenskapsakademiens arkitekt. Stenhammar var i början av en
ny karriär när han avled 1875. Han efterträddes av Axel Kumlien
med vilken han tidigare samarbetat. Verk: 1863 Ersta sjukhus i
Stockholm, 1867 Västerås lasarett, 1867 Stockholms sjukhem,
1868 Östra folkskolan i Lund, 1872 Ersta sjukhuskapell, 1872 två
fattighus vid Sabbatsberg, 1872 Johannelunds missionsinstitut,
1873 Oscar I:s minne i Stockholm samt många landsortskyrkor.
Stenhammar var även kompositör och sedan 1868 medlem av 
Kungliga Musikaliska Akademien. Far till arkitekten Ernst
Stenhammar född 1859 och kompositören Wilhelm Stenhammar
född 1871. 
Om ett nytt universitetshus i Upsala. Skrifvelse från akademiska
konsistoriet till universitetets kansler, 1877.
Tävlingsprogrammet; Uppsala universitets arkiv.

Citerad av Anders Åman i Universitetshuset i Uppsala 1887–1987.
En jubileumsbok redigerad av Thomas Heinemann, 1987, s. 11.
Ritningar, 7 blad 1877, original: situationsplan, bottenvåning, över -
våning, jordvåning, fem sektioner, huvudfasad, sidofasad, märkta
»Ne quid nimis«; Uppsala universitets arkiv (de två sista i Museum
Gustavianum). Ritningar, 4 blad skisser: fasad, sektion, fasad, detalj
(dessa skisser har det påtecknade mottot »Inter coccos regnat
strabo« – bland de blinda regerar de enögda); HZA i ArkDes.
I en av Stenhammars skisser finns denna placering också antydd. 
S:t Olofsgatan hette vid denna tid Järnbrogatan.
Nuvarande Dag Hammarskjölds väg. 
Av de elva förslagen finns sju bevarade i Uppsala universitets
arkiv. 
Herman Teodor Holmgren (1842–1914): arkitekt,
Konstakademien 1871, stipendieresor till 1874. Universitetshuset
i Uppsala var Holmgrens största arbete som kom att sysselsätta
honom i tio år. I Uppsala ritade Holmgren många offentliga
byggnader och stadspalats, bl.a. Fjellstedska skolan 1879 och
rådhusets ombyggnad 1883. Övriga viktiga byggnader: stora
bankhuset i Sundsvall 1883, landsstadshus i Falun och
länsresidenset i Jönköping 1886, Stjärnsunds kyrka i Dalarna
1887 samt många projekt till banker och andra stadsfastigheter. 
Brev från Scholander till Grundström 21 januari 1878;
Grundströmsamlingen i Konstakademien. De båda hade flitig
brevkontakt: det var dessa år som Scholander gav Grundström i
uppdrag att rita alternativa förslag till Uppsala domkyrka. Brevet
innehåller detaljerade instruktioner av hur domkyrkoprojektet
borde utföras, samt en förklaring till varför Grundström inte fått
pris i universitetshustävlingen (för hopträngt i mitten);
Holmgrens plan var bäst (men hans fasader omöjliga och måste
göras om); Scholander talar väl om Anselm Liljeströms förslag,
men bästa förslaget tyckte Scholander att Victor Adler gjort
(dock helt utan hänsyn till kostnaden). Scholanders beskrivning
av Zettervalls fasader som »lacherade« kan kanske bäst översättas
som »slappa«.
Brev till Zettervall från Holmgren 1879; KB. Holmgren skriver
också: »Scholander är mycket nöjd och sade att han skulle skicka
till London som prov på svensk byggnadskonst«. 
Brev till Zettervall från Holmgren 1879; KB.
Maximilian Victor Odenius: »Den nya patologiskt anatomiska
institutionen vid Lunds universitet«, Nordiskt medicinskt arkiv,
Band XXII nr 19 (med 5 planscher), 1891. Elof Tegnér: Lunds
universitet 1872–1897, 1897. Gustaf Petrén: Patologiska
institutionen i Lund 40 år, 1927. Carl Gustaf Ahlström:
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»Patologisk anatomi i Lund 1668–1962«, Sydsvenska
medicinhistoriska sällskapets årsskrift, supplementum 2, 1983.
Hjördis Kristenson: Vetenskapens byggnader under 1800-talet.
Lund och Europa, Diss., 1990, s. 280.
I sin beskrivning nämner Odenius särskilt Stockholm,
Helsingfors och Köpenhamn som föredömliga. 
Maximilian Victor Odenius (1828–1928): läkare, professor i
teoretisk rättsmedicin vid Lunds universitet 1875–1897, författare
till en mängd vetenskapliga skrifter i sitt ämne.
Ritningar, 4 blad original 1876: I planer, II planer, III fasader, IV
fasad och sektioner; gillade 28 november 1876; Lunds
universitetsbibliotek. Ritningar, 3 blad ändringsskisser: fasader,
med kommentarer; Lunds universitetsbibliotek. Reviderade
ritningar samt 1 blad för begravningskapell signerat av Sjöström
1883; gillade 25 juli 1884; Lunds universitets bibliotek.
I sin beskrivning av byggnaden påpekar Odenius noga denna
flexibilitet.
Den summa som beviljades var 81 000 kr, nu ingick kostnad för
både vattenledning och tomt. 
Lunds nya barnbördshus, ritat av Salomon Sörensen, invigdes
1882.
Men takstolarna planerades så att ett takfönster kunde tas upp
senare om det skulle visa sig att ljuset inte räckte.
Av Zettervall skrivet direkt på hans ändringsskisser.
Maximilian Victor Odenius: »Den nya patologiskt anatomiska
institutionen vid Lunds universitet«, Nordiskt medicinskt arkiv,
Band XXII nr 19 (med 5 planscher), 1891, s. 272.
Maximilian Victor Odenius: »Den nya patologiskt anatomiska
institutionen vid Lunds universitet«, Nordiskt medicinskt arkiv,
Band XXII nr 19 (med 5 planscher), 1891, s. 271.
Vilket också kom att utnyttjas: byggnaden fick en tredje våning
1921 efter ritningar av Theodor Wåhlin.
Maximilian Victor Odenius: »Den nya patologiskt anatomiska
institutionen vid Lunds universitet«, Nordiskt medicinskt arkiv,
Band XXII nr 19 (med 5 planscher), 1891, s. 277. Odenius
redogör noggrant för de olika leverantörerna: golvtiljor från
Boxholms bruk, snickerier från Säfsjöholms bruk, lös inredning
från snickerifirman A. Svensson & son i Malmö. Måleriet
utfördes av O. E. Olsson i Lund. 
Trä: för att inte ovana studenter ska förstöra de dyra
instrumenten. Mahogny: som det tätaste och därmed mest
hygieniska trädslaget. Osv.
Patologiskt anatomiska institutionens byggnad finns inte med i
albumet över Zettervalls verk. Det bör nog tolkas som en lapsus

av sönerna snarare än som en vilja att uttrycka en värdering.
Verksamheten fanns, efter stegvisa utflyttningar av specialiteter,
kvar i byggnaden till 1962. Byggnaden, men inte Sjöströms
kapell, revs 1980 för att ge plats åt ett kontorshus.
Karl Albert Victor Holmgren: Till Lunds fysiska institutions
gynnare och vänner, 1886. Arvid Leide: »Fysiska institutionen vid
Lunds universitet«, Lunds universitets historia, del 5, 1968.
Hjördis Kristenson: Vetenskapens byggnader under 1800-talet.
Lund och Europa, Diss., 1990, s. 204.
Axel Albert Victor Holmgren (1824–1905): förestod fysik -
professuren i Lund sedan 1861, professor i ämnet 1876–1897,
forskade främst kring värmeledning, vågrörelser och elektricitet. 
Ritningar, 4 blad original 1876: planer, plan och sektioner,
långfasader, vaktmästarbostad; Lunds universitetsbibliotek. 
Hjördis Kristenson som studerat förhållandena i Lund ur ett
europeiskt perspektiv finner inget som tyder på att varken
Holmgren eller Zettervall i detta skede tagit intryck av de
fysikinstitutioner som nyligen byggts och publicerats, varken
Oxford 1869 eller Cambridge 1874. Hjördis Kristenson:
Vetenskapens byggnader under 1800-talet. Lund och Europa, Diss.,
1990, s. 217.
Till kostnaden för byggnaden lades en uppskattad tomtkostnad
på 20 000.
Medel beviljas av riksdagen 29 mars 1882, året innan patologiskt
anatomiska institutionen fick anslag.
Brev till Zettervall från Sjöström 28 maj 1883; KB.
Både Magnus Svenssons och Sjöströms första förslag finns fylligt
redovisade i Hjördis Kristenson: Vetenskapens byggnader under
1800-talet. Lund och Europa, Diss., 1990, s. 230.
Brev till Zettervall från Sjöström 19 augusti 1883; KB.
Brev till Zettervall från Holmgren utan datum 1883; KB.
Axel Henrik Sjöström (1856–1934): elev till Zettervall 1876–
1881. Egen verksamhet i Lund, därefter egen verksamhet men
ställvis anställd av Zettervall för resterande arbeten vid
domkyrkan i Lund, samt senare för Allhelgona-, Göteborgs- och
Norrköpingskyrkorna m.m. Sökte 1900 domkyrkotjänsten efter
Zettervall, med det blev »en ark Wåhlin«. Universitetets
byggnadskonduktör 1910. Medlem av teosofiska sällskapet i
Lund. Enligt Zettervall 1908: »En rask fyr, hade varit i handel –
oduglig där, nödvändigt ville bli arkitekt. Han hade goda
skolbetyger men utan teknisk underbyggnad, den ende av mina
elever som saknade det, men blev icke desto mindre en av de
bäste jag haft.« Arbeten i Lund: Fysikum 1883, Lasarettets
ögonklinik 1884, Svanegatan 24 1886, Lasarettskapellet 1887,
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Villa Holma, Hyphoffslyckan 8 1888, Skiss anatomiska
institutionen 1892, Thomanderska elevhemmet 1895, Stora
Tvärgatan 38 1905, Mårtenstorget 10 1906, Skolgatan 6 1906,
Klostergatan 8 1907, Stora Gråbrödersgatan 12 1908,
Observatoriets räknebyrå 1911 och Vårfrugatan 8b 1915; samt
ombyggnad av Hörby kyrka 1895 och Malmö Petrikyrkas torn.
På granntomten ritade Sjöström en bostadsvilla för Holmgren,
»Villa Holma«, 1889. Fysiska institutionen fanns i lokalerna till
1951 då huset byggdes om för klassiska institutionen efter
ritningar av Klas Anshelm. Efter 2007 används byggnaden för ett
forskningsinstitut.
Skolan kallades Västra skolan men bytte 1916 namn till
Parkskolan. Malte Guttorp: Ur Lunds folkskolors historia II,
Föreningen Det Gamla Lund 42, 1960.
C. J. Collin, »Ljungaprästen«, vice pastor, medlem av Lunds
domkyrkoråd, ordförande i Lunds skolråd 1864–1871,
kyrkoherde i Räng 1871, där han stoppade Zettervalls första
ombyggnadsförslag. 
Östra folkskolan var Lunds äldsta folkskola, den före detta
Fattigskolan, på Magle Stora kyrkogata. Zettervall noterar
uppdraget i sin kassabok 23 oktober 1872. Inga ritningar är
funna. 
Planskissen har inte återfunnits men Zettervall anger att han
gjorde den gratis.
Zettervall ritade Lidköpings folkskola 1866, Skara 1867 samt
Trelleborg och Simrishamn 1872. För Trelleborg vet vi inget om
utformningen.
En av dessa, rådman Möller, ville hellre se den nya Västra skolan
byggd längre ut från staden, i Spoletorp.
Guttorp antyder att idén med flickskola var tänkt att blidka de
som var rädda för oro i parken. 
Ritningar, 5 blad original på väv: planer, planer, sektioner, fasad,
fasader; samt ett tiotal detaljritningar på kartong; Lunds
stadsarkiv. Ritningar, 5 blad kopior: lika ovan; Lunds
byggnadsnämnd. Ritningar, 4 blad skisser: planer, planer, fasad,
sektioner; HZA i ArkDes. 2 blad skisser; HSA.
Geometriska förebilder saknas inte i arkitekturhistorien, som
Sangallos trappa vid brunnen i Orvieto. 
August Bernhard Jakobsson (f. 1844): stadsingenjör i Lund från
1874.
År 1904 avdelas de långa slöjdsalarna till två rum, då tas nya
fönster upp i långfasaderna så att dessa blir kopplade tre om tre.
Byggnadens grundmått låter detta ske med gott resultat. 1934 
förlängs den ena flygeln med 18 meter, en ny trappa byggs där,

den gamla trappan, som alltid varit en fara vid brand, rivs; vidare
anordnas nya klassrum i gamla trapphuset och portiken sätts
igen så att all entré sker från gården. Ändringar genomförs efter
ritningar av stadsarkitekten John Anchert. De delar av
byggnadens yttre som inte ändrats är i mycket gott skick.
Betongelementen i takfot och detaljer är helt intakta. 
Alnarps landtbruksinstitut. Beskrifning, 1881. Meddelanden om
Alnarps landtbruksinstitut och mejeriinstitut, öfriga derförlagda
skolor samt Alnarps egendom, 1895. H. Winberg: Landtbruks- och
mejeriinstitutet vid Alnarp samt Alnarps egendom under tiden
1862–1912, 1913.
Hjalmar Otto Nathorst (1821–1899): professor i agronomi. Brev
till Zettervall från Nathorst 21 oktober 1875; med programmet.
Brev till Zettervall från Nathorst 11 november 1875; med tack;
KB. Fr. Ulriksen skulle komma att förestå Trädgårdsskolan från
1873 till 1910.
Zettervall noterar i Hufvudconto »1875, 7 nov, Trädgårdshus på
Alnarp, 3 bl, 150:-«. Brev till Zettervall från Nathorst, 11
november 1875; KB.
Byggnaden finns kvar i ombyggt skick.
Olof Pehrsson Benz, fil. dr, regementsveterinär, föreståndare för
Hovbeslagsskolan i Alnarp 1861.
Malmöhus läns hushållningssällskap bidrog med 10 000 kr,
statsanslaget var på 35 000 kr. 
Zettervall uppger i sitt Hufvudconto »1875, 15 nov. Skostall, 5
blad, 300:-«.
Med den nya byggnaden kunde antalet elever öka från 60 till 90
per år. Ännu 1958 användes byggnaden, efter ändringar, för sitt
ändamål. Bjälklaget i den södra, kortare, flygeln har sänkts så att
flygeln blivit trevånig. Hela södra fasaden är ändrad och har nya
fönsteröppningar, en lång takkupa är byggd. Nya skorstenar är
byggda, fönster är igenmurade. Takskiffret bytt till tegel, alla
portar är bytta och gavelröstena är borta. Hästhuvudsilhuetter av
plåt är nyuppsatta, men de flesta fönstersnickerier är
oförändrade. Interiört är smedjan med ässjorna oförändrade och
är nu museum. Byggnadsminnesmärke 1974.
Brev till Zettervall från Nathorst 24 juli och 10 augusti 1877; KB. 
Zettervall antecknar i Hufvudconto »1877, 8 aug, 4 bl till Nytt
Boställshus för Mejeriföreståndare på Alnarp, 150:-«.
Då anställdes den danske mejeristen Kobbernagel som
föreståndare.
Träne slöjdskola. Ett skoljubileum. Minnesskrift 1879–1929, 1929.
Zettervall noterar i Hufvudconto »1876, maj, Ritning till
Slöjdskolan på Ovesholm, 200:-«.
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Efter branden 1904 användes byggnaden som mejeri och senare
lager innan den revs kring år 1980. Skolan flyttade till det
närliggande samhället Tollarp där en ny större byggnad
uppfördes. Verksamheten kom senare att inordnas i Tollarps
lanthushållsskola.
Karl Enghoff: »Landskrona«, Sveriges städer nu och fordom, 1918.
Anders Bodin: »Landskrona rådhus«, Magasin Tessin, 3/4, 1983.
Brev till Zettervall från J. W. Sallberg 1879–1880; KB.
Ritning, 1 blad uppmätning 1880 (sign. Pettersson, laverad):
huvudfasad/sidofasad/bottenvåning/övervåning/sektion/situa -
tionsplan; Landskrona museum. Ritning, 2 blad uppmätning:
fasad/planer, situationsplan/sektion; HZA i ArkDes.
Ritningar, 2 blad 1880 (laverade): källarvåning/bottenvåning/
övervåning/vindsvåning, huvudfasad/sidofasader/sektioner;
Landskrona museum. Ritningar, 2 blad skisser: huvudfasad, plan
övervåning; HZA i ArkDes.
I ett brev till Zettervall från hans gode vän från de första
Lundaåren, Otto Ludwig Bruzelius, som nu var bataljonsläkare i
Landskrona, förhör sig Bruzelius om möjligheten att anordna en
skandinavisk tävling om ett nytt rådhus »på platsen av det
gamla«. Brev till Zettervall från Bruzelius 31 december 1880; KB.
Det rådhus som uppfördes 1883 var ritat av den danske
arkitekten Ove Petersen. 
Ritning, 1 blad skiss: fasader, sektion och detaljer; HZA i ArkDes.
När Henrik Sjöström 1883 fick i uppdrag att utvidga
paviljongerna frågar han Zettervall till råds, vilket kan tyda på att
Zettervall var den ursprunglige upphovsmannen också till de
enklare byggnader som uppfördes. Sjöströms ritningar i två blad
finns i Zettervalls ritningssamling. År 1904 övertogs parken av
Lunds stad. Sommaren 1907 var den platsen för Lunds industri-,
konst- och slöjdutställning, efter vilken alla byggnader revs.
Nils Palmborg: »Varmbadhuset i Lund«, Sydsvenska dagbladet, 27
april 1980.
Ritning, 1 blad 1881: situationsplan; Badhusbolagets arkiv i
Lunds stadsarkiv.
Enligt annons fanns redan 1896 även helryskt och halvryskt bad.
Badhuset byggdes till 1914 och ytterligare en gång 1922. Det revs
1936 för att ge plats åt ett nytt badhus på samma plats, detta
senare revs 1980.
Ritning, 1 blad skiss: situationsplan; Lunds universitetsbibliotek. 
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byggnader för
stockholm



991:  Riksdagshus och riksbank på Helgeandsholmen. Detalj av sektion 1890.



Detta kapitel behandlar Helgo Zettervalls projekt för
offentliga byggnader i Stockholm. Redan 1874 
hade han ritat privatpalatset för Jean Bolinder på

Blasieholmskajen mitt emot slottet. Det var en byggnad som
väckt stor beundran och blivit flitigt omskriven. Det var
troligen för Bolinderska husets meriter som han blev
ombedd att lämna förslagsritningar till det stora läroverket
på Norrmalm i Stockholm – Norra Latin. Dessa båda
Stockholms  projekt hade han ritat och styrt från Sandgatan
i Lund.

Efter några år som installerad överintendent i Stockholm
blir Zettervall insatt i kommittén för ett nytt riksdags- och
riksbankshus på Helgeandsholmen. Arbetet i kommittén
och alla de ritningsförslag han gjorde för riksdags hus, riks -
bank och operahus utgjorde den största arbets insatsen i
hela hans yrkesliv. Men också ett av de mest sorg liga. Inget
blev byggt efter hans ritningar, oppositionen mot honom
växte ända tills han bittert avsade sig alla upp drag. Dessa
komplicerade projekt ska beskrivas i det följande.

Läroverket Norra Latin

Det stora läroverket Norra Latin är Zettervalls första offent -
liga uppdrag för Stockholm – och det enda som blev byggt.1

Hans förslag från 1876 mottogs med entusiasm och upp -
fördes omedelbart. Norra Latin är en av Zettervalls vack raste
rumsliga kompositioner.

Den 23 september 1875 fick Zettervall ett brev från sekre -
teraren i Stockholms stadsfullmäktige, där han till frågas
om han vill lämna förslag till stadens nya stora läroverk.2

Brevet innehöll ett utdrag från stadsfullmäktiges protokoll
där det står att man funnit att det förslag man redan hade,
författat av Axel Fredrik Nyström, skulle bli för dyrt och
därför bestämt att låta Nyström göra ett billigare förslag,
samt begära ett nytt förslag av »kunglige arkitekten«
Zettervall.3
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ritat invigt

Norra Latin 1876 1880

Riksdagshus och 1873, 1884, 1889, 
riksbank 1890, 1893

Operahuset 1883, 1884, 1887

Gamla änkehuset 1884



Förutsättningarna 

Redan 1867 hade Stockholm antagit ett program för hur
stadens stora behov av nya läroverks byggnader skulle lösas.
Men genomförandet krävde Stockholms stads samarbete
både med för samlingarna, som fortfarande gav områdes -
indelningen, och med staten som utfärdade de organisa -
toriska reglerna. Staten skulle betala lärarna och staden
byggnaderna. 

Två nya fullständiga läroverk skulle uppföras: ett på
Norr malm och ett på Södermalm. Ett nytt femklassigt
skulle inrättas på Ladugårdslandet. Det nya läroverket på
Norrmalm skulle bildas genom sammanslagning av gamla
femklassiga Klara läroverk och Stockholms gymnasium på
Riddarholmen. Några av stadens tvåklassiga läroverk skulle
byggas ut till femklassiga och några läggas ner.

På Södermalm och Ladugårdsgärde kunde lokalbehoven
tillfälligt lösas i befintliga lokaler men på Norrmalm var en
nybyggnad nödvändig. Inte minst för att planen förutsatte
nedläggning av flaggskeppet Stockholms gymnasium på
Riddarholmen. Efter många underhandskontakter med
Kungl. Maj:t vågade staden 1872 köpa en tomt och tillsätta
en programkommitté, trots att en ny läroverksstadga för
hela riket var under utarbetande. 

Efter många diskussioner om läroverkets placering,
köpte staden till sist merparten av kvarteret Barn hus källaren,
mellan Drottninggatan och Järnvägstorget, nuvarande
Norra Bantorget. Kvarteret var redan bebyggt på hörn -
tomterna mot Drottninggatan, men staden köpte också
tomtremsan i kvarterets mitt så att en passage till bygg -
naden skulle vara möjlig direkt från Drottninggatan. Tomt -
priset var här i Stockholms expansiva utkant svindlande
300 000 kronor. 

Den kommitté som utredde lokalfrågan lämnade i
januari 1873 ett förslag till  lokalprogram för den nya bygg -
naden. Den skulle innehålla plats för fem till sex hundra
elever i sju klasser där andra till sjunde årskursen skulle
vara uppdelad mellan real- och latinlinje. Place ringen på
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tomten kunde dock inte kommittén be stämma: skulle
byggnaden ligga skjuten mot Drottninggatan eller mot
Bantorget? 

Stadens vice stadsarkitekt Axel Fredrik Nyström ombads
göra förslagsritningar för den nya byggnaden, ritningar han
levererade 1874. (992, 993) Nyströms läroverk har en 
H-formad plan med samlingssal på mitten, en typ vi tidigare
mött i Zettervalls Skara läroverk. Denna plantyp hade vid
det här laget blivit en konvention. Korridoren hade av
belysningsskäl lagts mot  huvudfasaden och entrévestibulen
skjuter ut framför fasaden. De gemen samma utrymmena:
trapphall, kollegie rum och aula, var omsorgsfullt utfor -
made, men det stora antalet lärosalar hade medfört att
flyglarna blivit långa och beskuggande. Den yttre volymen
präglades av den höga, centrala bygg nads kroppen som
innehöll vestibul, trappa och samlingssal. Gavlarna hade
mycket kraftfulla och plastiskt formade putsade dekor -
former som stod mot de i övrigt ganska lugna fasaderna.
Genom en disposition med arton lärosalar per plan och
genom att förlägga gymnastik sal och rektorsbostad i
separata byggnader hade Nyström lyckats få in program met
i två våningar över sockeln. Nyström redovisade två
alternativa placeringar med byggnadens huvudfasad mot
Drottning gatan respektive Järnvägstorget.

Förslaget hade skickats till Överintendentsämbetet där
Scholander varit starkt gillande. Han skrev att ritningarna
gav löfte om att kunna bli »ett bland nutidens främsta
monument i vårt land«.4 Nyströms förslag publicerades
också i en berömmande artikel i Teknisk tidskrift.5

Nyströms projekt blev vilade tills den nya läroverks -
stadgan antogs av riksdagen 1875.6 Stadgan innehöll direkta
preciseringar för Stockholms läroverk – i princip enligt
stadens önskemål, men med den skillnaden att inget av
läroverken i Stockholm skulle vara fullständiga, alltså inte
innehålla både real- och latinlinjer. De två stora läroverken,
ett på Norr och ett på Söder, skulle vara latinläroverk och ett
nytt tredje, på central plats i staden, skulle bara innehålla
realklasser.7

Byggnader för Stockholm    783

992:  Axel Fredrik Nyström. Norra Latin. Huvudfasad 1874.

993:  Axel Fredrik Nyström. Norra Latin. Plan 1874.
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Nyströms projekt hade lätt kunnat revideras för att klara
av de nya programförutsättningarna. Men staden ansåg att
hans förslag var för dyrt.8 Till den höga kostnaden för själva
huset skulle dessutom läggas kostnaderna för gymnastiksal
och rektorsbostad som Nyström hade tänkt sig i fristående
byggnader. Byggnadskommittén beställde ett reviderat 
för slag av Nyström men bad alltså samtidigt Helgo Zetter -
vall i Lund att lämna ett förslag. 

Vi vet inte varför valet föll på Zettervall. Hans läroverk
i Skara, som hade invigts 1871, var visserligen publicerat
och känt men det var nog snarare hans allmänna rykte
dessa år som gjorde att han tillfrågades. Året innan, 1874,
hade han vunnit andra pris i tävlingen om ett nytt riks -
dagshus, gjort förslaget till Universitetshuset i Lund och
ritat Bolinders prestigeladdade palats mitt emot Stockholms
slott där murningsarbetena var i full gång. 

Zettervalls förslag

Zettervall tackade omedelbart ja till uppdraget och fick sig
til lsänt kartor, program och alla utredningar. I slutet av
janu ari 1876 kunde han skicka ritningarna i elva blad samt
kostnads förslag. Norra Latin är inte bara Zettervalls första
offentliga uppdrag i Stockholm utan också hans dittills
största offentliga byggnadsprojekt – om vi bortser från  täv -
lingen för rådhuset i Wien. Detta avspeglade sig också i
hans arvode, 4 800 kronor.9 Varken Universitetshuset i
Lund eller Bolinders hus var i närheten av den summan,
bara för Uppsala domkyrkas restaurering hade han begärt
mer. Ritningarna var mycket detaljerade, kanske för att han
visste att han inte skulle kunna vara på plats för att övervaka
bygget.

Bara några av Zettervalls elva originalritningar finns
beva rade, men många underlagsskisser finns i hans eget
arkiv, dess utom blev ritningarna flitigt omritade och publi -
cerade.10 (994, 995, 996, 997, 998, 999, 1000, 1001)

Zettervall tog ett nytt starkt grepp över uppgiften. Alla 995:  Norra Latin. Souterrainvåningen 1876.

994:  Norra Latin. Första våningen 1876.
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klassrum är grupperade kring ett stort överbelyst atrium
som på mitten är delat av ett trapphus. Aulan ligger, med
gymnastik salen under, i en utspringande flygel. Disposi -
tionen var mycket kompakt och ytekonomisk samtidigt
som den skapade ett stort samlande minnesvärt rum.

De trettiotvå klassrummen och specialsalarna låg i en
krans kring atriet och hade alla samma höjd- och bredd -
mått. Det var en generell plan som lämpade sig väl för
framtida ändringar med den starka rumsstrukturen intakt.
Huvudvåningen, första våningen på planerna, innehöll åtta
klass rum, bibliotek, kollegierum, expedition och rektors -
bostad. På andra våningen var sexton klassrum. På tredje
och översta våningen var åtta klassrum samt rum för de
naturhistoriska sam lingarna, rum för fysik, musiksal och
teckningssal. Genom arrangemanget fick alla rum samma
dignitet och allt var överblickbart. Från atriet skulle alla
upp leva att de var i samma byggnad. Jordvåningen inne -
höll  ke mi labora torium, frukostrum, bostäder för vakt -
mästare, maskinist och gårdskarl samt förråd. Det södra
atriet låg i huvud våningens plan, men det norra ett plan
lägre, på jordvå ningens nivå. Vaktmästarens expedition
och frukost rummen vette mot denna inre gård. Härifrån
fanns också direktkontakt med skolgården; dels genom ett
stort valv åt norr och dels genom en passage längs gym -
nastik salen.

Zettervall har använt samma ekonomiserande idé som
för Universitetshuset i Lund två år tidigare genom att
förlägga byggnadens två stora rum på varandra, med aulan
över gymnastiksalen. 

Tomten sluttade från öster till väster vilket Zettervall
ytterligare förstärkte genom att höja marken mot entré -
sidan. Där var huvudingången i markens plan; marken föll
sedan undan så att jordvåningen fick fria sidor runt om. 

Grundmönstret kan vi känna igen från akademi upp -
gifterna, men där är alltid gårdarna öppna mot himlen.
Särskilt kan man tänka på Cancellerian i Rom som vi vet
att Zettervall studerat noga. Dispositioner med glastäckta
atrier hade prövats förut, men aldrig i så stor skala som997:  Norra Latin. Andra våningen 1876.

996:  Norra Latin. Tredje våningen 1876.
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998:  Norra Latin. Sektion 1876.

999:  Norra Latin. Sektion genom atriet 1876.

1000:  Norra Latin. Sektion genom atriet. Detalj 1876. 1001:  Norra Latin. Sektion genom bönsal och gymnastiksal
1876.



här.11 Det var en sällsynt lyckad disposition just för ett
läroverk med sina stora personflöden. 

Zettervalls Norra Latin har ett öppet förhållande till de
historiska modellerna. Det är lätt att i dispositionen se
paralleller till slutna italienska palats som organiserar sig
inifrån kring sina skyddade gårdar, med en stor kon trast
mellan ett leende ljust inre och ett strängt yttre. Det är inte
förvånande att Zettervall omger atriet med bågvalv i
ungrenässansens lätta skarpskurna former. Rad på rad och
rad över rad. Närmast som en konsekvens av det inre
systemet har han valt att, som i de florentinska palatsen,
hålla det yttre stramt och fast format. Det plastiska inre
kontrasterar mot det ytmässiga och tunt utmejslade yttre.
(1002, 1003, 1004)

Zettervall placerade byggnaden skjuten långt åt öster på
tomten och fick därmed en perspektivisk fjärrverkan genom
den trånga passagen samtidigt som byggnaden tyd ligt
ingick i Drottninggatans stråk. (1005) Åt det motsatta hållet
fick absidens volym stå fritt mot den öppna skol gården,
torget och de obebyggda stadsytorna västerut. 

I Zettervalls ritningssamling finns några bevarade tidiga
skisser ritade på kartong i liten skala. (1006) De skiljer sig
mycket lite från det uppritade förslaget, men vi ser hur
Zettervall också prövat andra pelaravstånd, och hur han
börjat med fler rena cirkelslag innan han börjat kalkylera
med de stora lasternas formkonsekvenser. Det färdiga 
för slaget har fått fler konstruktivt betingade flacka valv och
korgbågar. Zettervall har också, ovanligt nog, sparat en tidig
planskiss som egentligen innehåller byggnadens hela plan -
schema. (1007) 

Ärendets behandling

Den kommitté som hade att bedöma de två nya förslagen
hade kallat Scholander som arkitektoniskt sakkunnig för
utvärderingen. Kommittén förordade snabbt och utan tvekan
Zettervalls förslag. Byggnadskommittén ansåg Zettervalls
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1002:  Norra Latin. Huvudfasad 1876. 

1003:  Norra Latin. Sidofasad 1876.

1004:  Norra Latin. Fasad med absiden 1876.
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1005:  Norra Latin. Situationsplan 1876.



förslag »arkitektoniskt mer tilltalande« och att det stod
»betydligt framför« Nyströms.12 Även om Nyströms dispo -
sition hade kunnat ligga till grund för utförande så menade
man att det yttre ändå skulle behöva göras om. 

Zettervalls strama förslag lyckades träffa beställarnas
förväntningar på rätt sätt. Nyströms omarbetade förslag har
inte återfunnits; vi vet inte heller något om hans nya kost -
nads förslag. Men Zettervalls kostnadsberäkning slutade,
utan kostnad för inredning och tomt, på 750 000 kronor.13

Det var en mycket hög summa. Vi kan påminna oss att
Universi tets huset i Lund kostade 470 000 och det i Uppsala
740 000. I juni 1876 godkändes Zettervalls förslag för bygge. 

Vi vet mycket lite om Scholanders roll som sakkunnig i
denna fråga. Men när Zettervall, långt senare i sina själv -
biografiska anteckningar, försöker förstå Scholanders avog -
het dessa år – kritiken av Uppsala domkyrka, residen set i
Malmö och första universitetshusförslaget för Lund –
nämner Zettervall också Norra Latinprojektet: »En annan
bidragande orsak till Scholanders vrede torde ha varit att
jag i tävlan om Norra latinläroverkshuset i Stockholm be -
seg rade hans mycket och väl framskuffade svåger, den
snälle beskedlige Axel Nyström då vi två hade fått upp -
draget att göra var sitt förslag, eller rättare jag att göra ett
och han att omarbeta sitt redan förut gjorda och av
Scholander gillade.«14 Det kan också ha irriterat Scho lander
att Zettervall för Norra Latin använde samma place ring av
gymnastiksalen under aulan som Scholander mindre än ett
år tidigare förkastat för Universitetshuset i Lund. 

Bygget 1876–1880

För att inte förlora tid började stadens eget byggnadskontor
gräva grunden omedelbart efter byggbeslutet i juni.
Ansvarig var stadens byggnadschef major C. J. Knös.15 Efter
entreprenadauktion antogs senare byggmästaren Johan
Möller.16 Entreprenaden delades så att staden skulle utföra
alla yttre markarbeten, invändiga golv samt alla instal la -
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1006:  Norra Latin. Sektionsskiss 1876.

1007:  Norra Latin. Planskiss 1876.



tionsarbeten av värme, vatten, avlopp och gas. Knös skulle
övervaka hela bygget. Till beställarens kontrollant, med
daglig tillsyn av bygget, anställdes arkitekten Otto de la
Croix och efter hans död arkitekt A. F. E. Medén.17

Under år 1877 murades byggnadens stenfot och grund.
År 1878 restes husets alla murar till full höjd så att taket
kunde läggas på före vintern. Kontraktet hade föreskrivit
att byggnaden skulle vara under tak före 1 november, vilket
infriades. År 1879 ägnades åt putsning utvändigt och invän -
digt och åt inre stomkomplettering. 

Byggnaden skulle uppvärmas med olika system. Skol -
salarna hade centralvärme med cirkulerande vatten till
radiatorer i alla rum. Det var ingenjör Wimans system som
också använts för läroverken i Uppsala och Gävle. Ljus -
gårdar, trappuppgångar och korridorer uppvärmdes med
varmluft från kaloriferer i jordvåningen. Den varma luften
strömmade från galler i golven. Bönsalen och gymnastik -
salen uppvärmdes med kaminkakelugnar och bostä derna
med vanliga kakelugnar. Till vintern var värme systemet
igång så att snickeriarbete och målning kunde pågå under
vintern för att bli klart under sommaren 1880.

Luftbehandlingen var samordnad med byggnadens
uppvärmningssystem. Tilluften togs från öppningar i fasad
och leddes i kanaler i murarna fram till kaminernas botten
och vidare genom kaminernas mitt för att strömma ut
ovanför kaminkransen. Reglerbara jalusi galler fanns både i
kanalens mynning i fasad och vid kaminen där rumsluft
kunde blandas in. Frånluften fördes genom kanaler i
skolsalarnas mellanväggar ner till jordvåningen där murade
horisontala kanaler ledde den skämda luften till fyra
evakuerings skorstenar i trapphusets hörn och upp genom
ventilatorer över tak. Draget kunde förbättras genom att
skorstenarna uppvärmdes. Hur detta system, som förutsatte
att uppvärmd luft först drogs ner till källaren, fungerade i
praktiken har vi inga upplysningar om.18

De flesta av dessa tekniska upplysningar har hämtats
från rektor Gilljams inbjudningsskrift till invigningen. Den
uppehöll sig på detta sätt mycket detaljerat vid byggnadens
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1008:  Norra Latin. Atriet. Äldre fotografi.



praktiska egenskaper. Arkitektens namn nämns visserligen
men rektorns tal innehåller inte ett ord om byggnadens
arki tek toniska och konstnärliga värden. 

Läroverket med sina femtiofem klassrum och spe ci -
alsalar var Sveriges största. Med en totalkostad av
1 235 000 kronor var det också en av Stockholms dyraste
bygg  na der. Läroverket invigdes fredagen den 3 september
1880 under närvaro av Oscar II, ärkebiskop Sundberg, över -
ståt hållaren, stadens fullmäktige, magistrat, rektorer och
lärare för stadens övriga läroverk samt de blivande elever -
nas målsmän.19

Läroverkets inre

Norra Latin är som byggnad helt präglad av en genom förd
idé. Universitetshuset i Lund har samma grundlägg ande
klarhet men i Stockholm är det ännu mer konsekvent tänkt.
De delar som byggnaden är sammansatt av är tydligt utskilj -
bara både som rumsliga element och som egen form.
Delarna är härledda ur historiskt etablerade typer och deras
ursprungliga funktioner. 

Atriet är byggnadens ljusa kärna som organiserar hela
huvudblocket och ger överblick. Den höga våningshöjden –
5,4 meter – är tillräcklig för att ge resning åt de smäckra
arkaderna bestående av enkla halvcirkelslag vilande på
doriska kolonner. De kraftigt profilerade entablementen
accentuerar rummets horisontaler och ger basen för de viga
valven. Atriets relation mellan höjd- och längdmått ger full
öppen kontakt mellan galleriets lägsta och högsta plan.
Atriet uppfattas som ett enda rum där arkadbågarna både
kan uppfattas som en rumsgräns och en inställd skärm.
(1008)

Trapphuset delar atriet. (1009) Med dubblerade gång -
lopp och en egen proportionering både enar och delar
trappan rumshalvorna. Konstruktivt är trapphuset en stabi -
li serande kärna – dess kraftiga murar omsluter i alla fyra
hörnen de stora evaku e rings skorstenarna. Trapphuset är
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insatt som ett eget element, men relationen till atriet är
dubbel: trappan står på en egen sockel och har en egen,
halvplansförskjuten höjdindelning, atriets listverk på första
våningen är tvärt avskuret medan listverket på andra
våningen omskriver den. Trappans vilplan är lagda på
halvcirkelformade balkonger som gör att man vid varje varv
tvingas ut i atriets stora volym. Dessa balkonger har egna
dekorformer medan den lägsta har en arkad som atriets
men med halvcirkulär plan. Trots att trappans två halvor är
lika så är de inte spegelvända i förhållande till varandra.
Man kan välja att röra sig i en atriumhalva eller ta ut
rörelsen genom att röra sig ömsom i den ena eller den
andra. Detta förhållande skapar långa diagonala siktlinjer
som förbinder atriehalvorna med varandra. Det är svårt att
karaktärisera denna rumsliga anordning av trappa, atrium
och korridor som annat än enastående. Disposi tionen utgår
från och förstärker verksamhetens essens: kontrasten
mellan de slutna tysta skolsalarna bakom sina bastanta
dörrar och det stora livliga gemensamma rummet där
många människor är i snabb rörelse på rasterna. Disposi -
tionen är närmast koreografiskt arrangerad. 

Som i första universitetshusförslaget för Lund har
Zettervall utnyttjat fördelarna med att förlägga aulan
ovanpå gymnastiksalen. (1010, 1011) Motivet var säkert
främst ekono miskt – den avlånga formen är inte idealisk
för en aula, men i ett läroverk kanske lättare att fördra
eftersom det sällan var fråga om några långa sittningar.
Rummet var möblerat med tätt placerade rygglösa bänkar.
Konstruktionen känner vi också igen från Lund, men här är
den enklare utförd. Taket har en plan plafond som bärs av
flacka valv vi lande på yttermuren och en rak balk. Pelarna
är integrerade med läktarna som fungerar avstyvande.
Rums volymen spänner dock tydligt från yttervägg till ytter -
vägg och det är lätt att uppfatta läktarna som självständiga
element i rummet. Pelarna visar Zettervalls kompositions -
metod: pelarna är sammansatta av pilastrar som har olika
höjd och proportion; pilastern in mot rummet vilar på en
fris och ovan den är listerna både entablement och bas
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för den övre pelaren och dess plint. Pelararrangemanget
avslutas med en kraftig kornisch i två steg. Detaljeringens
finaste skala ges av läktarnas räcke och tandsnittet som
löper längs båda kornischerna. De fyra rikt sirade malm -
kronorna svarar för rummets enda figurerade detaljering. 

De stora rummen, aula och atrium, har visst släktskap.
Både aula och läktare nås generöst av husets huvudtrapphus
– det finns inget behov av andra trappor eller smitvägar.
Genom att den norra ljusgården låg på en lägre nivå för -
bands också skolgårdens nivå enkelt genom huvudtrapp -
huset. Byggnadens grundstruktur är mycket kompakt och
ekonomisk: trappor och korridorer är formade så att de kan
tjäna flera syften.

Gymnastiksalen har samma mått och strukturella in -
delning som aulan över den. Bilden visar tryckta tvärgående
bågvalv och ranka pelare med fullt utbildade kapitäl. (1012)
Mellan de tvärgående primärbalkarna vilar – dolda under
putsen – sekundära stålbalkar. Rummet har en blandning av
klassiska element och konstruktivt betingade former. Men
allt detta faller undan i betydelse för redskaps gymnastikens
alla inventarier: ribbstolar, linor och bommar. För special -
salarnas inredning hade skolan tagit råd av utomstående
experter. Gymnastiksalen hade inretts av förre gymnastik -
 läraren vid Gymnastiska centralinstitutet, kapten L. M.
Törngren och redskapen hade tillverkats av snickar mästaren
E. G. Ekstrand.20

Skolsalarna var inredda med enskilda lösa skrivpulpeter
av ekmålad furu som beskrivs noga i inbjudningsskriften.
(1013) De har låsbar klaff och utdragbar skrivyta. De är lika
höga medan stolarna, av björk på järnunderrede, fanns i
fyra olika höjder: alla med ryggstöd och »en grov slå till
stöd för korsryggen« som det står i inbjudningsskriften.
Katedern stod på en liten upphöjning och hade bokstöd och
lådor. Svarta tavlan var höj- och sänkbar med hjälp av mot -
vikter. I salarna för fysik och natural historia var bänkarna
anordnade »trapplikt höjande sig över varandra«. Kemi -
salen var en av de mest kvalificerade i landet – så avancerad
att den också användes av Stockholms högskola. (1014)
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Biblioteket och rummen för samlingarna hade glasskåp från
vägg till tak i två etager med balkonger och små spiral -
trappor av järn. (1015) Snickerierna hade utförts av snickeri -
firman Z. Falk & Son. Zettervall var inte, som för Lunds
universitetshus, inblandad i inredningens detaljnivå. Invig -
nings skriften ger istället många referenser till andra nyligen
byggda läroverk varifrån mönster tagits. För inredningen av
läroverkens ritsalar fanns till och med statliga rikt linjer.21

Dessutom hade för Norra Latins teck ningssal slotts -
intendenten Ernst Jacobsson fungerat som rådgivare. (1016)
Ritsalen hade dubbel klassrumsstorlek, de övriga special -
salarna, även kollegierummet och rektors bostaden, var
inordnade i de normala klassrums facken.

Musiksalen hade dock fått en placering högst upp i
byggnadens mitt över huvudentrén och givits en omsorgs -
full arkitektonisk utformning. Av sektionsritningen framgår
hur rummet för sin höjd utnyttjade läget i mittrisaliten.
(998, 1017) Taket är tunnvälvt med sidoställda valvkappor
över de tre höga fönstren. Rummet har en indelning av
kopp lade pilastrar som bär en arkitrav. Musiksalen var
inredd med enkla bänkar och en liten orgel på ett brett
podium.

Ett läroverk var som ett litet universitet: komplett utrustat
med samlingssalar av olika  storlekar där den största rymde
alla i huset verksamma, ett bibliotek, ett museum för  exem -
pel samlingarna, laboratorier för naturvetenskaperna, ritsal
och musiksal. Dessutom fanns en matsal, med en spis för
eleverna att värma den medhavda matsäcken, gym nastiksal
och bostad för rektorn. Läroverket som institution var
synonymt med byggnaden.

Byggnadens yttre

Norra Latin är effektfullt placerad. Huvudentrén nås från
Drottninggatan genom en planterad passage. Från Drott -
ning gatan ser man bara byggnadens resliga mittparti.
(1018) Genom att marken har höjts i denna riktning
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fungerar passagen som en lång förplats till portens låga
insteg. Byggnaden är skjuten så långt åt öster på tomten
som det varit möjligt – därmed har en större skolgård
kunnat an läggas mot väst och det öppna Järnvägstorget.
Fasaden mot väst har karaktär av baksida där absiden är en
avslutning, men den är samtidigt ett utåtriktat element som
samlar skol gården kring sig. (1019)

Hela byggnaden är omskriven av samma kraftiga takfot;
genom att takfallet är flackt ser vi bara takfot mot himlen.
Byggnadsvolymen får en blockliknande verkan, bara på
några få ställen finner vi element över takfoten; dessa an -
tyder en volymuppdelning i mitt- och sidorisaliter mot väster
för att ge stadga åt den skärm som absiden är fogad till.

Hela byggnaden är omskriven av kraftigt markerade
bjälklagshorisontaler. Den lätt snedskurna sockelvåningen
växer i höjd från entrésidans midjehöjd till skolgårds sidans
våningshöjd. Sockelvåningens rusticering finns också på
botten vå ningen, och däröver fortsätter kvadermönster i de
högre våningarna som hörnkedjor kring de utskjutande
risaliterna. De två övre våningarnas mur har ett tunt
kvader mönster som i den översta våningen innefattas som
pilastrar. Högst upp är ett kraftigt slätt parti som en del av
tak foten. Fönstren i de två mellanvåningarna har den floren -
tinska ungrenässansens kopplade runda öppningar, förenade
av en tunn kolonnett. (1020) Dessa rundade fönster är på
den övre  våningen omfattade av något över höjda om fatt -
ningar i kraftigare rustik, medan den lägre fönsterradens
omfattning har tryckta valv. Det är en sammanvävningens
komposition vi ser: de två nedre våningarna hålls samman
av rustiken, de två mittre av de rundbågiga fönstren och, om
man vill, så binds den lägsta och översta samman genom
rätvinkligheten. Från den tungt bärande och spjärnande
sockeln upplöses fasaden stegvis uppåt till det allt mer lätta.
Till sist, högst upp, spjälkas fasaden till skikt. De nedre
 våning arnas öppningar seglar i muren medan de övre blir
allt mer bundna av ett strukturellt mönster. I horisontalled
ser vi fler förvandlingar, som absidens anslutning till mur -
kroppen, eller sockelns omslutning av absiden.
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Valet av yttre formschema kan vi tänka oss som en konse -
kvens av besluten i det inre. Idén att organisera hela pro -
grammet kring en öppen inre gård ledde troligen Zettervall
till ett studium av »gårdsarki tek turens« främsta exempel –
den nord italienska renässansens stadspalats. Kanske var till
och med idén med en byggnad organiserad inifrån en gård
så förknippad med de manifesta exemplen att Zettervall
inte såg någon skillnad mellan själva idén och de former
idén avsatt över tiden.

Val av fasadschema skulle vi då kunna förstå som en
konsekvens av dispositionen. Denna överensstämmelse
mellan idé, disposition, inre och yttre, var ett gestalt nings -
mål. För de italienska stadspalatsen bör det ha varit
kontrasten mellan ett ljust lekande tryggt inre och ett tungt
allvarligt slutet yttre som Zettervall uppskattade. 

Man bör nog inte uppfatta valet av den italienska
renässans arkitekturen som ett resultat av en analys av vare
sig omgivningen eller en skolas väsen annat än i en mycket
bred associativ mening: som stadskultur, fasthet, allvar. Det
finns heller inget som tyder på att Zettervall med Norra
Latin ville mena att renässansen à priori skulle vara ett före -
döme för moderna skolhus.

Nybloms kritik 

Professorn i konsthistoria vid Uppsala universitet, Carl
Rupert Nyblom, var under en kort tid konstkritiker på Post-
och inrikes tidningar. Två veckor före invigningen av Norra
Latin publicerade han där en lång och detaljerad kritik av
läroverket. Nyblom var en kännare av Italiens konst och
arkitektur. Han hade året innan han skrev om Norra Latin
rest i Italien och just givit ut sista delen av sin trebands -
volym Italiens konstskatter.22

Zettervalls svar på kritiken, som ett privat brev till
Nyblom, finns bevarat i koncept. Vi vet inte om Zettervall
sände brevet, men det visar att Zettervall stingsligt svarade
på varje anmärkning trots att Nybloms kritik överlag var
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lämnar rummet ovanför tomt och övervälves blott av
en öppen båge. Att märka är även, att detta entable -
ment är doriskt, men att dock det joniska tand snittet
finnes använt däri såsom en dekorations led under
hängplatten. Man ser tyd ligt att arkitekten går sina
egna vägar och icke är rädd att, när det honom lyster,
slå den arkitektoniska gram matiken på örat och
använda dess former så, som han för sin del finner
passande. Är resultatet lyckat, så är härom ingenting
att säga, och anmälaren för sin del finner detta i
förevarande fall var händelsen.«23

Nyblom avslutar sin tvetydiga beskriv ning av aulan: 

»Rummet gör genom sina egendomliga, mångfaldigt
växlande former av välvningar och stöd ett åtmin -
stone i detta hänseende rikt och levande intryck.«24

Nyblom kritiserar vidare både det dåliga dagsljuset i de
undre våningarna och de låga räckena kring atrierna men
övergår till att kommentera de förhållanden han menar har
konstnärlig betydelse. Det följande är anmälningens sista
del. 

»Vi anmärka först några ovanligheter i kon struk -
tionen, vilka genast falla i ögonen, och som väl
kunna uppfattas såsom självständighet i hanterandet
av formen, men likväl tyckas gå nog långt i detta
hänseende. Då man träder in genom norra ingången
passerar man ett djupt, förtryckt valv, som inåt
gården ändar med en väldig, likaledes förtryckt båge;
ovanpå denna båge vila sedan de övre våningarnas
arkadräckor! Här är icke fråga om, att detta är statiskt
möjligt genom valvets styrka, men den sunda
känslan av jämvikt lider härav, och saken skulle
möjligen kunnat hjälpas genom en kraftig murpelare,
som delat bågen i tvenne och givit denna del av
byggnaden karaktären av krypta. Det samma är fallet

mycket positiv. Vi ska i det följande referera de två texterna
eftersom det ger en ovanlig inblick i en detal jerad arkitek -
tur diskussion.

Nyblom noterar inledningsvis läroverkets konstnärligt höga
nivå: dess ståtlighet och höga resning. Han noterar med
glädje hur väl det är placerat på tomten: fasadens ordning
och fönsterformerna som »försinnligar ungdomlig kraft
och friskhet«. Han talar väl om den kraftiga gesimsen men
menar också att de estetiska kraven kanske fått råda för
mycket över de praktiska, och pekar på det för flacka taket
och på stuprören som löper rakt ner i mark. Han är också
tveksam mot markens höjning vid entrén för att den skär av
ett stycke av bottenvåningen.

När man inträder i byggnaden, skriver Nyblom »över -
ras kas man högeligen av de mångfaldigt omväxlande
perspektiviska genomblickar, som den överallt erbjuder, på
samma gång ändock dispositionen av rummet är klart och
lättfattligt«. Därefter beskriver han planmönstret, de två
atriumgårdarna, trappans anordning med vilplanen ut i
atrierna: en anordning som han fann »klar och vacker«.

Efter att ha karaktäriserat aulan som en treskeppig
renäs sansbasilika kommer han genast in på rummets egen -
domligheter: 

»Taket utgöres av ett stort spegelvalv, ungefär som i
Sixtinska kapellet, med en flat rektangulär yta i
mitten. Omgiven av profilerade bjälkar med konsoler
och druvklasar i hörnen, samt därifrån mot väggen
en djup välvning, i vilken läktarnas fönster med
runda bågar och stickkappor är infattade. Vidare äro
dessa läktare stödda på murpelare, som utan synbar
anledning äro förenade med mycket tryckta bågar
istället för rakt entablement; men läktarnas mur -
pelare som stöda valvet, äro sinsemellan förenade
med runda bågar, och med sidoväggen äga de en
förbindelse av ganska egendomlig art; entablementet
springer nämligen över som en tvärbjälke, men
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i trapphuset, där järntrappor med sin blivande
rörliga last vila på rätt spensliga förtryckta bågar, och
att dessa blivit stärkta med inmurade järnbågar,
hjälper icke saken i estetiskt hän seende, särledes som
även här var tillfälle att medelst en kolonn i trappans
sväng dela bågen i tvenne och få ett naturligt stöd. 

Vidare kan man ej undgå att fästa sig vid den
mångfald av bågformer, som överhuvud är använt i
byggnaden, och bland dessa särskilt anmärka den
starka användningen av den förtryckta bågen både i
arkader och välvningar. Så hava vi funnit honom,
ehuru knappt nödigt, använd under läktarne i stora
samlingssalen, såsom triumfbåge framför apsis i
samma rum, i trapporna såsom stöd, i undervå -
ningen såsom valv; för resten återfinna vi honom i
korridorerna, i trapphuset ovan dess öppna altaner,
och på mångfaldiga andra ställen. Det ligger väl ej
något klander värt i detta, men den halvt barocka
nyckfullhet, som häri röjer sig, kontrasterar nog
skarpt mot det stränga allvaret i det yttres ung -
renässansformer.

Slutligen kunna vi icke underlåta att förundra oss
över den brist på färg, som framträder i det eljest så
formrika byggnadsverket, och som, oaktat mång -
falden i linjer och planer, gör det perspektiviskt så
växlande inre i viss mån nyktert och kallt. En ljust
grå brun ton med små skiftningar är över allt
genomgående, och endast i bönsalen har denna blivit
något mångfaldigare samt fått en tillsats av skygg
linjedekoration i ljust violett.«25

Första halvan av Nybloms anmälan var rent beskrivande, den
andra halvan, som vi citerat, var kritisk med tonvikt på
formfrågorna, Nybloms avslutning kan man dock inte tolka
annat än som mycket positiv, rent av entusiastisk: »Oaktat
dessa anmärkningar jämte en och annan ovanlighet i
detaljen, är Stockholms nya läroverkshus ett av nutidens
mest betydande verk i Sverige och heder för den konstnär

som komponerat det. Men så är också denne konstnär en av
de ypperste i vårt land – hr Helgo Zettervall i Lund.«26

Zettervalls svar

Man skulle kunna tro att Zettervall känt sig nöjd med
slutomdömet: att bli utkorad till den ypperste, i Sveriges
mest officiella tidning. Nyblom var en etablerad auktoritet
och hans kritiska kommentarer visade ju ändå på en stor
inlevelse i verket. Men Zettervall tog mycket illa vid sig av
anmärkningarna, kanske särskilt av att Nyblom antydde
arkitektens bristande förtrogenhet med arkitekturens
elementära historiska formlära. Vi har tidigare sett olika
exempel på hur Zettervall hanterade kritik. Han var inte
ovan. Inför Brunius och Lunds domkyrka hade han strängt
fått rådet av Scholander att inte ge sig in i svaromål. Inför
kritiken av hans första förslag för Norrköpings nya kyrka
hade han kort avfärdat all formkritik genom att hänvisa till
sitt eget omdöme, men noggrant svarat på alla praktiska
invändningar. Här ger han sig in i detaljerat försvar för sitt
val av de enskilda formerna. 

Nyblom och Zettervall kände varandra från arbetet med
Uppsala domkyrka där de inledningsvis hade haft ett för -
tro ende fullt samarbete, blivit du och bror, kanske bidrog
även detta till att Zettervall hade önskat sig mer förståelse.
Vi ska här relatera huvuddelen av Zettervalls genmäle.

»Jag är ingen beundrare av ellipsen, men med våra
låga rumshöjder äro vi i många fall uteslutande hän -
visade till den tryckta bågformen, vilket renäs sans -
arkitekturen icke voro. De hade inte heller vår tids
svåra och invecklade program att lösa. Vid läroverks -
huset kunde jag inte heller undvara ellipsen; jag
måste t.o.m. – så påkostande det än var – använda
den i det yttre för bottenvåningens fönster mm. Dock
ingenstädes kan du bevisligt påvisa att den är använd
utan konstruktivt behov – ingenstädes att den icke



bjälkar och golv, och de skola fyllas med människor.
Visserligen kunde en järnbjälke hava använts, men
formen hade blivit olidlig här. Bågen uttalar för
resten tydligt och klart avsikten. Att det övre entable -
mentet springer över som en tvärbjälke mellan  pelare
och vägg, och lämnar rummet ovanför tomt är ju i
hög grad naturligt, och hela världen bör känna på sig
att denna tvärbjälke är ett nödvändigt murstöd, en
förankring. Att jag inte onödigt belastat denna bjälke
– så som det skett vid en liknade anordning i
Ärkebiskopspalatset i Florens – torde vara i estetiskt
hänseende fördelaktigt. Om du vill hava ett stort
exempel på en tillställning av samma art, så se efter i
S:t Peterskyrkans sidoskepp; ehuru där med tryckta
bågar under. Mitt entablement här vill du göra till
doriskt – gud vet av vad skäl – ehuru det är ett i
Florens och Sienna, m.fl. ställen, mycket ofta före -
kommande arkitraverat joniskt, buret av pilastrar
med joniska listverk till kapitäl. Men om också det
vore doriskt, så torde likväl icke tandsnittet genera
dig ty säkerligen vet du, som arkitekturkritiker, vad
hela den i dessa stycken bildade världen vet, att såväl
antiken som renässansen hade doriska ordningar
med tandsnitt. Såväl Marcellusteatern som Dio cle -
tianus termer ägde sådana ordningar och i renäs -
sansen representeras de av mästarna Scamozzi och
Vignola; och säkerligen skall du från Vatikanen
erinra dig den härliga Scipiosarkofagen i grekiskt
romerskt arbete med doriskt tandsnittat entable -
ment. Att norra gårdens norra arkadstråk vilar på en
enda förtryckt båge är egendomligt – jag medgiver
det – men jag skulle väl även här kunnat skaffa mig
en antikvitet ifall jag hade tid att söka. Emellertid är
denna åtgärd sådan därför att gårdsplanet och dess
förutsättningar, tunneln, måste obehindrat vara
förenade; emedan platsen här, varest frukost loka -
lerna äro belägna och utgången till lekplatsen finns,
kommer att emottaga en stor mängd pojkar. En

fyller estetisk betingelse. Men jämte ellipsen har jag
använt den fulla cirkeln över allt där sådant varit en
arkitektonisk möjlighet, och denna förening av olika
bågformer är ingalunda min uppfinning. Jag har
blott följt renässansens mästare och upprepat vad
Majano, Sangallo, Alberti, Peruzzi, Bramante etc.
gjort före mig. När i sådana verk som palatserna
Strozzi och Gondi med hundrade andra i Florens,
Farnese, den så kallade Giardino della Pigna (i
Vatikanen) få lov att hava runda och tryckta bågar
 förenade på samma kolonn och i stor mångfald i
större och vidsträcktare gallerier än vad här är i fråga,
så måste väl även jag, då konstruktionen så bjöd, få
lov att göra det samma (och något annat har jag inte
gjort) i det inre av ett modernt skolhus. Du talar om
mångfalden av bågformer och jag upprepar ännu en
gång att jag icke har större mång fald därav än vad du
återfinner i de flesta af renässansens yppersta verk.
Men vill du hava riktigt tacksamma ämnen för ditt
klander beträffande kombinationen av olika båg -
former, så res ännu en gång till Genua och Bologna,
där du skall finna hundratals gårdar i vilka du på
samma gång skall se i broderlig förening cirkeln,
ellipsen, segmentet och parabeln (stigande båge)
med korsvalv, spegelvalv, tunnvalv och korvalv till
galleribetäckningar – en kombination fullkomligt
estetiskt berättigad om den är sann och organistiskt
betingad av lokala förhållanden. Nu är det ju möjligt
att jag mycket misslyckats uti mina bemödanden att
till ett harmoniskt helt sammansmälta de av de olika
höjderna dikterade, olika bågformerna, men då är
det härom kritiken ska röra sig för att stå på sann
botten.

Nu några ord angående de enskilda anmärk -
ningarna. Den verkliga anledningen till att läktaren
i stora salen icke bäras av raka entablement utan av
bågar är den att på 16 fots avstånd bågen är möjlig,
men det raka entablementet omöjligt. Läktaren bär
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1021:  Norra Latin. Skiss av trappdetalj 1880.

tvådelning genom en grov pelare i mitten skulle här,
på grund av den övre tvådelningen, vara en abnor -
mitet, som ingen verklig arkitekt låter komma sig till
last.

Beträffande trapporna förvånas jag över ditt klena
minne. Du har i Italien otaliga gånger vandrat på
sådana trappor. De förekommer ymnigt i Neapel, och
i själva Vatikanen har du, på vägen upp till Museum,
trampat på en av de ståtligaste dylika, ehuru burna av
ett halvt ellipsvalv i stället för av järnskenor som
här.«27

I brevet har Zettervall här tecknat ett snitt genom Norra
Latins trappa som visar hur den bärs av ett kvarts cirkelslag
och noterar: »Ren kolonn i mitten hade gjort mitt trapp -
arrangemang pygmé artat, på grund av den ringa höjden
relativt till bredden.« (1021)

Brevet fortsätter: »Dina s.k. praktiska anmärkningar
lämnar jag åsido, dock må nämnas att taken icke äro
plattare än många andra i Stockholm till exempel Stock -
holms slott, samt att de äro lätt tillgängliga för snöskottning.
De hava stått i två vintrar utan ringaste anmärkningar.
Stuprör, som gå ner i jord äro ju numera mycket vanliga.
Om de frysa sönder, så beror det på dumma plåtslagare som
göra knän i stället för rak ledning. Att pojkarna kunna vräka
sig över räckena medgives, men de flesta trappor och trapp -
planer hava ju också lika livsfarliga inrättningar.«

Vidare kommenterar Zettervall anmärkningen om det
dåliga dagsljuset i förstugan: »skulle varit överljus som
glömdes«. Zettervall erkänner utan omsvep bristen på
färger i det inre, »jag var alldeles maktlös«, skriver han.

Brevet avslutas sålunda: »Jag vill inte påstå att jag
oklanderligt har löst uppgiften, men jag måste säga vad som
är obehörigt i din kritik och det falska och försåtliga i dess
utgångspunkter. Andra hade kanske löst det bättre men jag
har försökt inympa arkitektonisk konst på ett i alla av -
seenden modernt byggnadsverk, avsett för rent praktiska
ändamål. Kritik måste baseras på grundliga insikter annars



blir den skadlig för konsten, vilseledande för publiken och
kränkande för konstnären. Nu får din heder avgöra vad som
ska göras.«28

Vi vet inte om Zettervall skickade brevet och om Nyblom i
så fall reagerade, det kunde ha skett privat: Zettervall och
Nyblom skulle komma att träffas vid planeringen av
Uppsala domkyrka där Nyblom var antikvarisk expert. 

Av Nybloms resonemang framgår att han ville se en
större klarhet. Nyblom beskriver användningen av över -
gångsformer som »halvt barocka« och fel. Nyblom utgår
från det abstraherade teoretiska schema av idealtyper, som
konsthistorien under 1800-talet konstruerat. Zettervall
refererar hela tiden till konkreta byggnadsverk, och visar
att dessa – även de mest berömda – är fyllda av motsätt -
ningar, blandningar och avsteg. Zettervall tycks också
hämta sina exempel från senare perioder än Nyblom.
Ingenstans använder Zettervall termer som ungrenässans,
högrenässans och barock. Istället hänvisar han till enskilda
byggnader, platser och arkitekter. Om denna mångfald var
tillåten för dem, »så måste väl även jag, då konstruktionen
så bjöd, få lov att göra detsamma«.29

I sin invigningsskrift hade rektor Gilljam enbart uppehållit
sig vid byggnadens praktiska anordningar. Han beskrev
exempelvis utförligt skolbänkarnas rörliga skrivytor och
bläckhornens konstruktion. Konstkritikern uppehöll sig
mest vid den formala logiken, där Nyblom blandar egna
värdeomdömen med hänvisningar till en konstruerad norm
om rätt och fel former. Arkitekten försvarade sin själstän -
dighet och personliga, konstnärliga frihet att gestalta.
Nyblom var dock, som vi sett, inte okänslig för Norra Latins
rumsliga kvaliteter. Hans formulering om atrierna: »de
mångfaldigt omväxlande perspektiviska genomblickar, som
den överallt erbjuder, på samma gång ändock dispositionen
av rummet är klart och lättfattligt«, träffar mycket väl de
kvalitéer som vi försökt lyfta fram och som senare tider
funnit i byggnadsverket.30
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Riksdagshus och riksbank 

Planeringen av ett nytt riksdags- och riksbankshus på
Helgeandsholmen i Stockholm sysselsatte Helgo Zettervall
i tio år: från det första utredningsuppdraget 1883, till 1893
då han avsade sig alla åtaganden. Egentligen började hans
engagemang redan 1873 då han blev belönad i den första
arkitekttävlingen. Totalt kom Zettervall att göra sex olika
förslag till nytt riksdags- och riksbankshus på Helgeands -
holmen. Zettervall lade med sitt arbete grunden för det som
senare kom att byggas; på så vis kan detta avsnitt läsas som
det byggda Riksdagshusets förhistoria. Men hans analyser
och förslag utgör också gestaltningslösningar med egna
värden och kan studeras för sig.

Riksbyggnadernas historia har beskrivits många gånger,
men här ska händelseförloppet beskrivas med Helgo
Zettervalls insatser som kärna.31 Ritningsmaterialet är
mycket ofullständigt bevarat: riksdagens eget arkiv är
skingrat, nästan inget av det rika bakgrundsmaterialet, som
tävlingsförslag, ritningar och modeller, finns kvar där.
Nästan allt det material på vilket vi ska försöka rekonstruera
projekten bygger på skisser från Zettervalls eget arkiv.32

Helgeandsholmen

Fotografierna och kartan visar Helgeandsholmen på 1880-
talet, men holmen hade i princip varit oförändrad sedan
1840-talet. (1022, 1023, 1024, 1025)

Förbindelsen mellan norra och södra Stockholm gick
sedan medeltiden diagonalt över Helgeandsholmen. Efter
en stegvis genomförd tomtreglering byggdes stenhus längs
detta stråk på 1640-talet. År 1674 byggdes det stora hov -
stallet efter ritningar av Tessin den äldre. Senare tillkomna
byggnader hade följt detta mönster. 

Tessin den yngres slott och stora plan för slottets
omgivningar innehöll förslag till reglering av hela detta
stadsrum med en ny bro i slottets mittaxel, Norrbro, samt
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1022:  Helgeandsholmen och Norrbro. Fotografi 1889. 

1023:  Helgeandsholmen från Riddarfjärden. Fotografi 1889.

1024:  Bondeska huset från Helgeandsholmen. 
Fotografi före 1899. 

en förbindelse parallellt med denna i Drottninggatans
förlängning. Den yngre Tessin föreslog rivning av Helge -
ands  holmens befintliga bebyggelse, inklusive faderns
stallbyggnad. Tessin föreslog ett nytt stall med ett ridhus på
holmens västra del med flyglar längs kanalerna fram till
Norrbro. Under slutet av 1700-talet genomförs delar av
denna plan: Gustav Adolfs Torg anläggs med Kungliga
Teatern och Arvfurstens palats. Norrbro kunde invigas 1807
men först på 1820-talet var kajerna reglerade. För att ordna
upp området närmast Norrbro hade en lång basarbyggnad
uppförts 1837, efter ritningar av Axel Nyström. Några år
senare hade holmens östra del, Strömparterren, med
planteringar och kaféer öppnats för allmänheten. 

Helgeandsholmen ägdes av kungahuset. Oscar I tillsatte
1856 en kommitté för att ta fram en plan för slottets omgiv -
ningar. Vid avslutat arbete 1865 hade man egentligen bara
förstått att en uppordning av Helgeandsholmen krävde hov -
stallets avflyttning. Övriga byggnader, som nästan alla var i
kungens ägo, lovade han att skänka mot att holmen regle ra -
des.

Diskussionerna var livliga om hur holmen borde an -
läggas. Alla tycktes eniga om behovet av en andra bro över
Strömmen men två lägen diskuterades: antingen en bro som
en förlängning av Drottninggatan över Helgeandsholmen
eller en bro mer väster ut, mellan Tegelbacken och Stora
Nygatan. Bevarandet av den befintliga bebyggelsen hade
inga förespråkare. En artikel i Tidskrift för byggnadskonst och
ingeniörvetenskap 1868 redogör för några av förslagen.
(1026) Vi ser en plan för ett nytt stall och bostadshus, plante -
ringsförslag med kaféer och konsertpaviljonger som en
fortsättning av det lyckade anläggandet av Strömparterren;
men vi ser också att kunskapen om Tessins förslag med en
stor byggnad på holmens västra del var levande. Alla förslag
visar holmens kajer reglerade. Vid 1800-talets mitt börjar
konturerna av en stor sammanfattande stadsplan för
Stockholm ta form. Det blir allt mer pockande att ordna
holmen i relation till slottet och den omgivande staden.33
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1025:  Helgeandsholmen. Karta 1868. 

1026:  Helgeandsholmen. Alternativa förslag 1868.

Riksdagen och Riksbanken

Efter representationsreformen 1866 rustades det gamla
Riksens ständers hus på Riddarholmen upp för att hysa
riksdagens två kamrar och nya utskott. Men huset visade sig
redan efter något år vara för litet och man började se sig om
efter platser där man skulle kunna uppföra ett nytt riks -
dagshus. Vid 1872 års riksdag väckte en av representations -
reformens upphovs män, den före detta civilministern
Gerhard Lagerstråle, en motion om att bygga ett nytt riks -
dagshus på Helgeands holmen. Hans motiv var praktiska
men också politiska och konstitutionella: den andra stats -
makten, riksdagen, borde ha en byggnad som monumentalt
endast skulle stå tillbaka för den förstas, slottet.

Samtidigt hade Riksbankens lokalförhållanden i det
gamla Bankohuset vid Järntorget blivit akuta. Byggnaden
hade övergått från en olägenhet till verklig fara, som det
uttrycktes. Banken kunde inte ansvara för tillgångarnas
säkerhet vid brand eller inbrott. Vid 1872 års riksdag
föreslog bankofullmäktige att ett en ny riksbanksbyggnad
skulle uppföras – helst på Helgeandsholmen. 

Efter representationsreformen var Riksbanken under -
ställd ett av riksdagens utskott. Riksdagen kunde alltså
samordna de två motionerna och gav banko- och riksgälds -
fullmäktige i uppdrag att utreda Helgeandsholmens för -
utsättningar, hovstallets avflyttning och Stockholms stads
intressen. En arkitekttävling skulle anordnas och fullstän -
diga  ritningar med kostnadsförslag skulle tas fram.34

Den första tävlingen 1873

Den 3 juli 1873 utlystes arkitekttävlingen. Förslagen skulle
omfatta »antingen en byggnad för riksdag, riksbank och
riks gäldskontoret sammanförda, men dock så i planen
förlag da, att riksbanken för sig utgjorde ett särskilt helt, eller
två byggnader, den ena för riksdagen och den andra för
riksbanken«.35
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Tävlingsprogrammet hade troligen synats eller kanske
till och med författats av Scholander. De bevarade kon -
cepten visar att de tävlande skulle lämna förslag till båda
alternativen. Den byggbara ytan definierades som en
rektangel mellan Drottninggatans utdragna mittlinje och
ett därifrån räknat sidoavstånd på minst nio meter till ny -
bygg nadens västra sida, samt med »östra sidans södra
vinkel ej överskjutande en linje dragen mellan södra
ändarna av fotställningen för Gustav Adolfs staty och
nordvästra hörnet av Kungliga slottets i sistnämnda väder -
streck belägna flygel«.36 I alternativet med en friliggande
byggnad för Riksbanken skulle denna förläggas väster om
Drottning gatans förläng ning enligt den nya strandlinje som
angavs på den tomtkarta som medföljde tävlings hand -
lingarna. 

I programmet betonades uppgiften att binda samman
Norrbros och Drottninggatans olika nivåer och de extra
svårig heter som kajernas olika höjder innebar för broarnas
form för att inga »besvärliga eller smaklösa avvikelser från
den vågräta linjen uppkomma«.37

För en komplett inlämning krävdes situationsplan,
planer i skala 1:100, fasader, sektioner utvisande de stora
salarnas höjder samt ett perspektiv konstruerat »från ögon -
punkten tagen i nordvästra vinkeln av Norrbrotrot toaren
med 4 fots höjd över denna«.38

Lokalprogrammet för riksdagen var mycket översiktligt,
det var egentligen bara en lista över de ingående rummen
och deras önskade ytor. Om plenisalarna för första och
andra kamrarna – i programmet kallade sessionssalar –
anges bara att de ska vara 320 till 360 respektive 450 till 540
kvadrat meter stora och ha läktare »som ej får skjuta ut över
leda möternas platser«. Programmet för Riksbanken och
Riksgäldskontoret var däremot detaljerat med noga angivna
samband, inredningskrav och fördelning mellan vånings -
planen. De tre programdelarna skulle vara tydligt urskilj -
bara men ha gemensam teknisk försörjning. 

När tävlingstiden var slut den 20 januari 1874 hade bara
två förslag lämnats in, vilket kan förvåna med tanke på

uppgiftens betydelse och den allmänna annonseringen.39

Juryn bestod av nio personer; de sakkunniga arkitekterna
var Scholander, Edelsvärd och Axel Kumlien. Juryn fann att
inget av förslagen kunde ligga till grund för uppförande men
väl tjäna som underlag för en fortsatt diskussion. De två
tävlande tilldelades var sitt andra pris om 2 500 riksdaler
vardera. Författarna var Fredrik Lindström och Helgo
Zettervall. Den senare hade beräknat kostnaden till
3 500 000 riksdaler för en gemensam byggnad och 3 960 000
för två separata byggnader.40

Zettervall anger i sina minnen att han utfört ett förslag,
i 26 blad, »mitt första inpass i den sedan så till krånglade s.k.
Helgeandsholmsfrågan«.41 Inte sedan det stora projektet för
rådhuset i Wien 1869 hade Zettervall gett sig på ett så stort
program som riksdagshustävlingen.

Inga ritningar har dock återfunnits, varken i Zettervalls
egen samling eller i de offentliga arkiven, trots att proto -
kollen anger att de belönade förslagen blev riksdagens egen -
dom. Ritningarna är så systematiskt försvunna att man
nästan kan misstänka att de lyfts ur arkiven. Zettervall
nämner aldrig förslaget i de senare diskussionerna. 

I det exemplar av tävlingsprogrammet som troligen var
Scholanders eget vid bedömningsarbetet har han i margi -
nalen kommenterat ytåtgången för ett förslag han kallar
»grekiska projektet«. Vid rubriken sessionssalar har han
antecknat: »salen alldeles oduglig«.42 Det är all information
vi har om de förlorade förslagen.

Varför var det bara två arkitekter, och av dem egentligen
bara en som följt programmet, som valt att tävla om det nya
riks dagshuset: Helgo Zettervall i Lund och den helt
oprövade tjugosexårige Fredrik Lindström? Tävlingstiden
var lång, ett halvår; prissummorna var väl tilltagna; det
gällde en plats som var under livlig debatt och uppgiften
var kanske den mest betydelsefulla som någonsin varit
föremål för en allmän arkitekttävling i Sverige. Jämfört med
den interna tävling som Överintendentsämbetet samma år
ut lyste för ett nytt hovstall hade fyra av ämbetets arkitekter
an mält sig. Var Scholander redan nu så kritisk mot att
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bebygga holmen att han avrådde från  deltagande i täv -
lingen?

Två år efter det att frågan för första gången hade väckts om
ett nytt riksdagshus på Helgeandsholmen kunde så det
magra resultatet presenteras för riksdagen i maj 1874.
Stockholms stad hade inte preciserat sina eventuella
åtaganden för kajer och broar. Överintendentsämbetet hade
inte hunnit utreda plats och kostnad för nytt hovstall. Bara
två tävlingsförslag hade inkommit och inget av dem
använd bart. Man hade bara fått en ungefärlig anvisning av
kostnaderna. Riksdagen tillfrågades om utredningen skulle
fortsätta. Första kammaren sa ja, andra sa nej, och i den
gemensamma omröstningen föll frågan.43

Scholanders memorial 1876

Redan året efter, 1875, fick riksdagen en fråga från Riks -
banken om kanslihustomten eller annan närbelägen staten
till hörig plats, underförstått Helgeandsholmen, fick använ -
das för en riksbanksbyggnad. Riksdagen tillsatte därför en
kommitté för att utreda frågan. Kommittén sam mansattes
av representanter för alla intressenter: riksdagen, Riks -
banken, hovstallet, överståthållaren, staden samt Över -
intendentsämbetet. Resultatet blev att alla hävdade sina egna
intressen. Motsättningen blev tydlig mellan de som ville
bebygga med säkrad finansiering, och de som ville se
Helgeandsholmen som en öppen plats, dock utan förslag till
finansiering. Överintendentsämbetets tjänste  mem orial som
Scholander författade kom senare att få ett stort inflytande
över sättet att betrakta Helgeandsholmen. Scholander
förespråkade vältaligt Helgeandsholmen som park.

Scholander inledde med att sätta vad han kallade de
reala intressena mot de ideella. Ska Helgeandsholmen
användas för en penninginrättning – och möjligen även
andra byggnader – eller ska den förskönas i slottets och
huvudstadens intresse? Han försökte sedan analysera de

krav skönheten ställde. Han menade att längden på slottets
norra fasad inte minskade intrycket av byggnadens höjd
eftersom substruktionen – Lejonbackarna och källar -
våningen – motsvarar tre våningar av ett vanligt bonings -
hus. Men den norra slottsfasaden fordrade en kvadratisk
plats framför sig. En sådan kvadrat skulle i sitt nordöstra
hörn möta operahusets östra hörn och i sitt västra hörn
ligga ungefär tio meter väster om Arvfurstens palats: »Detta
synes visserligen vara en stor plats i förhållande till de inom
Stockholm vanliga måtten, men ej så vid jämförelse med
byggnaden i dess bakgrund, vars höjd utgör mer än en
sjättedel av den förutsatta platsens längdmått.«44 Denna
öppna yta motsvarar ungefär den linje a–b som finns
markerad på två av kartorna i Tidskrift för byggnadskonst
och ingeniörvetenskap från 1868. Tävlingsprogrammet 1873
hade också försökt kvantifiera de upplevda proportionerna.
Jämfört med den gräns som angavs då, innebär Scholanders
analys nu en tillbakaflyttning av den möjliga byggnaden
med trettio meter.

Befriad från byggnader skulle Helgeandsholmen före -
falla mindre än vad den i verkligheten är, skrev Scholander,
»och då mitt uti en stad ett skönare avbrott emot dess
byggnader än träd och vattenspeglar ej lärer finnas, är lätt
förklarligt, varför den allmänna meningen med värme
omfattat föreställningen att se den lilla platsen, en ö i Ström -
men, ej blott obebyggd, utan behandlad såsom en omsorgs -
fullt prydd plantering, icke blott lämplig för lustvandring,
utan även ägnad att i hög grad försköna landets huvudstad«.
Det skulle inte göra något om träd här och där skulle
komma att skymma slottet eftersom det bara skulle »höja
denna fasads verkan som storartat monument, under det
att åter byggnader, uppförda framför densamma, ej kunna
annat än verka störande, på samma gång de själva bliva
tryckta i jämförelsen med kungaborgens kolossala fasad«.
Det vore bättre att lämna holmens ordnande åt en rikare
framtid än att uppföra nya stora byggnader, »ju ansenligare
desto sämre«.45

I sin sammanfattning balanserade Scholander de reala
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och de ideala önskemålen. Skulle västra delen trots allt
bebyggas så borde det inte vara för mer än ett hus för Riks -
banken. Scholander erinrade också om Axel Nyströms
gamla förslag att låta kringbygga hela holmen med handels -
bodar inom låga portiker. De skulle inte hindra den fria vyn
mot slottet från norr eller väster, menade han. Men helst
skulle holmen planteras, förses med fontäner och statyer
samt endast bebyggas i fonden mot väster med en genom -
 bruten portik. Helgeandsholmens västra del skulle förbindas
med Norrbro genom sluttande plan och trappor. Om
Scholander tänkt sig den västra delen lägre än Mynt torget,
kanske utan broförbindelse, framgår inte av hans skrivning. 

Scholander uppehöll sig i sitt memorial helt vid stads -
bilds frågorna. Han kommenterar inte trafikens eller riks -
dag ens behov, inte heller Tessins generalplan. Han behand -
lar inte heller uppgif tens politiska och konstitutio nella
aspekter. Men Scholan der hade formulerat en vision av
Helgeandsholmen som skulle komma att leva i trettio år. 

Resultatet av 1875 år kommitté blev egentligen bara att
de olika intressenterna hade fått möjlighet att formulera
sina ståndpunkter. Vid kommitténs redovisning 1878 sade
riksdagen nej till fortsatt utredning av riksbyggnader på
Helgeandsholmen. Vid de kommande riksdagarna behand -
lades frågorna om riksdagshus och riksbank var för sig, men
varken förslag om tillbyggt riksdagshus på Riddar holmen
eller riksbank på Helgeandsholmen vann gehör.

Överintendenten Helgo Zettervall 

I maj 1881 avled Scholander och Zettervall efterträdde
honom. Med ett starkt stöd både från regeringen och från
arkitektkollegorna utnämns Zettervall i april 1882 till
överintendent. 

Vi har i ett tidigare kapitel behandlat Zettervalls upp -
gifter de första åren som överintendent. Det var mest kyrkor
som sysselsatte Överintendentsämbetet, andra offent liga
byggnadsärenden var få. De uppdrag Zettervall fått före sin
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tid som överintendent fortsatte han att hålla i, men nya
projekt fördelade han till arkitekterna i ämbetet. Det var en
ny situation att ämbetschefen nu också var praktiserande
arkitekt. Zettervall påpekar noga i sina minnesanteckningar
att hans tjänst var så lättskött att den lämnade gott om tid
för egna arbeten. Men, skriver han »man unnade mig icke
att syssla med arkitektur på min lediga tid och jag avsade
mig så mycket som möjligt«.46

När Zettervall blev överintendent var riksdagens och
Riksbankens lokalfrågor mer akuta än någonsin. Men
eftersom de själva behandlade sina byggnadsfrågor kunde
inte Överintendentsämbetet ta några initiativ, bara bereda
och utreda inkomna ärenden. 

Från sitt första ämbetsår nämner Zettervall dock ett eget
initiativ som tangerade Helgeandsholmen. Mitt på Gustav
Adolfs Torg stod sedan 1796 L’Archevequês ryttarstaty av
Gustav II Adolf, men vid bro- och kajbyggena hade marken
höjts så att piedestalens trappsteg hade kommit att döljas
under markbeläggningen. Zettervall föreslog att statyn
skulle höjas till ursprunglig höjd och att den skulpturgrupp
som Sergel hade modellerat för dess fot skulle gjutas och
sättas upp. Men ingen var intresserad, noterade han.47

Kommittén 1883

Efter en motion av general Björnstjerna till 1883 års riksdag
tillsattes en ny kommitté för att utreda riksdagens och Riks -
bankens lokaler.48 Björnstjerna hade föreslagit Helge ands     -
holmen som byggplats men riksdagen ändrade direktivet till
att gälla fler tomter – egentligen alla över huvud taget möjliga
– och uttryckligen inte Helgeandsholmen. Genom de tidi -
gare utredningarna hade riksdagen förstått att den platsen
var genom förandemässigt omöjlig.

Zettervall kallades som ledamot av denna kommitté
som sakkunnig arkitekt – inte i egenskap av överintendent.
Det var riksdagens kommitté, inte regeringens. 

Zettervall kom som kommittéledamot att utföra mäng -
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der av alternativstudier och byggnadsförslag. Under tio år
kom han att bli en av de främsta förespråkarna för ett
riksdags hus på Helgeandsholmen. Zettervalls ställnings -
tagande stod i rak motsättning till Scholanders analys,
arkitektkollegornas i Stockholm och pressens. I sina minnes -
 anteckningar skriver Zettervall att det var detta arbete som
»skulle grundlägga min ohjälpliga impopularitet«.49

Vi ska detaljerat följa kommitténs och Zettervalls arbete
under de ett och ett halvt år som arbetet pågick intensivt.
»Riksbyggnadsfrågan upptog mig nu för det mesta«, skriver
Zettervall.50 Bland ledamöterna märktes, utöver ordfö -
randen överståthållaren Gustaf af Ugglas och motionären
general Björnstjerna, även upphovsmannen till Stockholms
stadsplan, justitierådet Albert Lindhagen.51

Den första uppgiften blev att ta fram en normalplan för
ett riksdags- och riksbanks hus som sedan kunde prövas på
de olika tomterna. Det var ett uppdrag som Lindhagen och
Zettervall ansvarade för. Sex tomter undersöktes sedan med
hjälp av normalplanen: platsen för operan, invid det
befintliga riksdagshuset på Riddarholmen, Artilleri  planen vid
Strandvägen, Skeppsholmens nedre del mot Norrström,
Skeppsholmens övre del vid kyrkan, samt även, tvärt emot
direktivet, Helgeandsholmen.52

För studier av markförhållanden, ägogränser och
kostnads beräkningar hade kommittén tagit hjälp av stadens
byggnadschef, major Knöös. Kalkylen visade på en kostnad
av cirka två miljoner för själva byggnaden, till vilket lades
kostnader för tomt och ersättningsbyggnader.53 Utred -
nings arbetet verkar ha bedrivits effektivt och tekniskt
omsorgsfullt, men trots att Zettervall varit aktiv i utred -
nings arbetet så saknades en djupare diskussion om de olika
placeringarnas stadsbyggnadsmässiga och arkitektoniska
konsekvenser. Den 29 november 1884 kunde kommittén
presentera resultatet av sin utvärdering. Kommittén
förordade en placering av det nya riksdags- och riksbanks -
huset på Skeppsholmen. Zettervalls inplaceringsstudie visar
byggnaden förlagd högst upp på holmen mellan Skepps -
holmskyrkan och en nybyggd pendang till denna. (1027)1027:  Riksdagshus på Skeppsholmen. Utredningsskiss 1883/84.
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Placeringen förutsatte rivning av många byggnader och
skulle kräva omfattande  terrasseringsarbeten. 

Men valet av Skeppsholmen var inte enhälligt, det var
inte ens majoritetens mening. Bara tre av de tio leda mö -
terna hade önskat Skeppsholmen, medan en förordat
Artilleri planen, en Riddarholmen, men hela fem ledamöter
ville Helgeands holmen – som ju inte fick utredas.54 Dessa
hade under arbetets gång blivit helt övertygade om att Helge -
ands hol men var den enda rätta platsen. Till kommitténs
betänkande lämnade Björnstjerna och Zetter vall skriftliga
reservationer. Den mest vältalige kritikern av ett riksdags -
hus på Helgeandsholmen var Albert Lindhagen. Eftersom
hans motståndare Björnstjerna, som ville Helgeandsholmen,
fick fackmannastöd av Zettervall så sökte Lindhagen stöd
från den avlidne Scholander. Lindhagen lät till utredningen
bifoga Scholanders memorial från 1876. 

Zettervalls reservation

Zettervalls tolv sidor långa reservation pläderar för ett riks -
dagshus på Helgeandsholmen lika varmt som Scholander
en gång varit emot.55 Först dömer Zettervall ut valet av
Skepps  holmen: ett riksdagshus där skulle kräva så om fatt -
ande markarbeten att hela öns karaktär skulle gå till spillo.
Skeppsholmen, denna verkliga pärla med sina vackra hus
inbäddade i grönskan, så kär för alla stockholmare, skriver
Zettervall, skulle då offras, och underförstår att det skulle
göras för att eventuellt kunna bygga upp en ny park på
Helge andsholmen, där förutsättningarna var sämre. Vidare
av färdar han Artilleriplanen som för liten och för kring -
byggd. 

Därefter övergår Zettervall till att tala om vad som borde
göras med Helgeandsholmen. De förslag som hittills
kommit fram för ordnandet av »denna skamfläck« kan
delas in i två kategorier, menar han. Dels förslag som söker
inspiration från »arkitekturkraven på båda sidor om
Strömmen; från slottets storartade fasadmassor och  Gustav
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1028:  Tessin d.y. Helgeandsholmen. Förslag till kungligt stall. 
Plan 1713.

1029:  Tessin d.y. Helgeandsholmen. Förslag till kungligt stall.
Sektion 1713.

Adolfs Torgs palatser« och dels förslag som »mer gladlynt
och obekymrat söker inspiration från Strömparterren«.

Zettervall talar vidare om den yngre Tessins förslag till
ridhus och nytt stall på Helgeandsholmen. (1028, 1029)
Tessins projekt från 1713 var vid denna tid känt och hade
publicerats i samband med diskussionen om Helgeands -
holmen 1868, men möjligen var inte ridhuspalatsets väldiga
proportioner kända. Tessin hade föreslagit en byggnad
längs Drottning gatans förlängning och Zettervall noterar
noga dess höjd: tjugo meter till takfoten. Flyglarna, hela
vägen till Norrbro var i en hög våning.

Men Zettervall vidgade stadsbyggnadsperspektivet. 
I Överintendentsämbetets arkiv, skriver han, finns en karta,
av Tessin eller från hans tid, som inte bara visar platsen
kring slottet och Helgeandsholmen utan också inbegriper
Gustav Adolfs Torg, Brunke bergstorg och Kungsträd gården.
Planerna visar att »denne store mästare icke allenast ville
pryda huvudstadens center med monumentala praktbygg -
nader, utan även ville att dessa byggnader skulle, så att säga,
rytmiskt supplera varandra, för att såmedelst harmoniskt
och sammanhållande kunna bilda ett estetiskt tillfreds-
ställande helt«. 

I jämförelse med dessa vyer blir förslagen att på holmen
anordna en trädgård med schweizerier och konsert pavi l -
jonger en parodi, skriver han. Nej, vad som krävs är »en
monumental byggnad på Helgeandsholmens västra ända
med öppen lågplanterad plats framför åt Norrbro«.

Skulle då inte en sådan byggnad bli för dominant? Nej, ty
det är en enorm skillnad mellan slottets massor och en
mindre byggnad, utanför dess symmetrilinje, skriver Zetter -
vall. Tvärt om kunde riksdagshuset komma att lida av slottet.
Helgeandsholmen är den skönaste plats någon stad äger men
får inte bli en »Strömparterr No 2« och inte »profaneras«
med kommunalhus, teater eller utställnings hus. Där ska vara
»en byggnad för statens högsta ändamål, för statslivets krav
på lämpliga och tidsenliga lokaler åt riksdagen«. Det skulle
kunna bli en förborg här på den gamla ursprungliga
Stockholmen, ett det »svenska folkets kapitolium«.56
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Zettervalls förslag 1884 

Samtidigt som Zettervall i kommittéarbetet studerat alla
tomterna hade han fördjupat studierna av Helgeands -
holmen. Han gör planritningar 1883 samt fasader och
perspektiv 1884. Någon sektion som kunde visa de inre
rummens utformning utfördes aldrig. Zettervalls skisser
hade ingen offentlig status och bifogades inte till utred -
ningen men underhand hade han visat dem för kommittén.
De finns bevarade i Zettervalls egen samling.57

Situationsplanen visar en gemensam byggnad för
riksdag och riksbank – på ritningen kallad rikspalatset –
förlagd till Helgeandsholmens västra del. (1030) (De med
rödkrita inritade strecken visar att Zettervall har använt
denna karta som underlag för senare funderingar, vilka vi
ska återkomma till.) Helgeandsholmens planform mot
Ström  parterren, Stallkanalen och Norrström följer de som
angivits vid tävlingen 1873; men mot väster har Zettervall
utvidgat den halvcirkelformade ytan cirka tolv meter.
Byggnaden är skjuten så långt åt väster som det är möjligt.
Nya broar är placerade mot Drottninggatan och Mynt -
torget, men broarna är inte rakt förbundna utan möter
riksbyggnadens fasad. Allmänna körbara gator löper kring
hela byggnaden som är grundlagd på holmens lägsta nivå
– höjden upp mot Norrbro tas upp med svagt sluttande
gator. Ytan framför rikspalatset är plan men har ett
ramparrangemang kring en damm med fontän som leder
upp till byggnadens huvudvåning: två låga våningar över
Drottninggatan.

Den nya förbindelsen mellan Stora Nygatan och Tegel -
backen – Vasabron – hade invigts 1878 och en bro i Drott -
ning  gatans förlängning var inte längre av avgörande
betydelse. I Zettervalls förslag finns Drottninggats för -
bindelsen, och är fullt körbar, men den har  karaktär av en
gångförbindelse. Gatorna löper rakt mot byggnaden, in
under breda  portiker för att vika av tvärt runt halvcirkel -
formen mot väster. Det är ett tema vi  känner igen från
Norrbros möte med slottet.
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1030:  Riksdagshus och riksbank på Helgeandsholmen. Situationsplan 1883/84.



I försöken att ge absoluta mått för hur mycket åt öster
det nya huset kunde tillåtas utan att skymma slottet hade
en mängd siktlinjer förekommit i diskussionerna. På situa -
tions planen har Zettervall markerat alla. En streckad linje
löper från Gustav Adolf-statyn till västra slottsflygelns hörn
– det är den linje som angetts i tävlingen 1873. Antydd ser
vi en linje från samma slottshörn vinkelrätt mot Arv -
furstens palats – det är den linje som Scholander talade om
i sitt memorandum från 1876. Zettervall intro ducerar en
medellinje, blåa streck från slottets båda flygelhörn till
Arvfurstens  palats respektive Operans ytterhörn mot
Gustav Adolfs Torg. 

Zettervalls strävan att hålla byggnaden så långt åt väster,
med resultatet att den förlagts på Drottninggatans förläng -
ning, kan tyckas ansträngd. Det kunde åtminstone inte vara
ett stadsplanetänkande som kommittéledamoten Albert
Lindhagen, esplanadsystemets skapare, känt sig till freds
med. Om nu de yttre begränsningarna var pressade så har
Zettervall utnyttjat dessa för sina konstnärliga syften.
Genom den västra förbindelsens krumbukt och den lilla
skalan betonas det reglerade och axiala i den östra, i slottets
och Norrbros förbindelse med Norrmalm. Den västra för -
bindelsen var medvetet av en helt annan art än den östra. I
väster skulle man röra sig nära vattenytan; mot Mälarens
vattenspegel. 

Zettervalls vilja att avlocka värde ur nödvändigheterna
ser vi ännu tydligare i volymgrupperingen. Byggnadens två
nordsydliga längor spänner ut mot vattnet och byggnaden
står på kajkanterna. De yttre passagerna går under valven
och genom byggnaden. Det offentliga rummet flätas in i
bygg naden samtidigt som de passerande leds ut nära de
öppna vattenrummen. Den östra längan, som ju inte an -
sluter till broar, avslutas följdriktigt med utsiktsbalkonger
som hänger ut över vattnet. 

Riksdagshusets planlösning var en omarbetning av normal -
planen. (1031) Byggnaden var organiserad kring de vikti -
gaste rummen: de två plenisalarna med plats för 316
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respek tive 218 riksdagsmän.58 Salarna var amfiteatraliskt
anordnade mot fondväggar i norr och söder. Vi får förut -
sätta att rummen hade ett rikt överljus. Plenisalarnas entréer
nåddes genom välvda kapprum från en stor gemen sam
foajé som, omgiven av portiker, reste sig i byggnadens hela
höjd under ett glastak. Denna peristyl gav byggnaden en
mittpunkt trots de två programdelarna, 

Byggnadens längdaxel gick från de upphöjda uppfarts -
ramperna över några få trappsteg in i en vestibul och vidare
in i den stora foajén, centralrummet i byggnadens längd -
riktning, för att över ett samtalsrum, kallat divan, avslutas i
en cirkulär öppen gård.  I denna del, som avslutade byggna -
den mot Mälaren, var klubb- och tidningsrum samt, kring
den runda gården, gemensamma samtalsrum.

Byggnadsvolymerna följde den inre dispositionen. Peri sty -
len med sina omgångar  bildade byggnadens central kropp.
Till denna anslöt fyrvåniga längor indelade i mindre rum
längs sidokorridorer. Här fanns merparten av riks dagens
lokaler: utskottsrum, kanslier, post och telegraf. Mellan
dessa flyglar var de stora salarna behandlade som täckta
gårdar. Mot yttervägg var fasadläget utnyttjat för ytterligare
rader av mindre rum. Trapphusen var placerade där flyg -
larna mötte peristylens omgångar. Vid den runda gården,
mellan trapphusen och med kontakt till kapp rummen, var
den ansenliga samlingen av toalett utrym men.59

Huvudvåningen innehöll de programytor som ound -
gängligen måste ligga i ett plan, medan restaurang, kaféer,
tryckeri, stenografrum, bibliotek och ytterligare utskotts -
lokaler var placerade i de andra planen. Riksbanken fanns
i den undre våningen och hade två hela plan, samt en egen
entré mot bron vid Drottninggatan. Zettervall hade också
ritat in lokaler för Riksgäldskontoret och Justitie ombuds -
mannens kansli. Dessa verksamheter kunde, skriver
Zettervall, lätt finna lokaler i andra byggnader om det skulle
visa sig att riksdagen skulle behöva expandera. 

Byggnaden är ekonomiskt disponerad och dubbel ut -
nyttjar det statiska systemet samtidigt som de inre rummen
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1031:  Riksdagshus och riksbank på Helgeandsholmen. Huvudvåningen 1883/84.
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1033:  Riksdagshus och riksbank på Helgeandsholmen. Perspektiv
från Riddarfjärden 1883/84. 

1032:  Riksdagshus och riksbank på Helgeandsholmen. Perspektiv
från öster 1883/84.



är överskådliga och luftiga. Omkring tusen personer skulle
kunna vistas och arbeta i byggnaden vilket ställde höga krav
på de inre kommu nikationerna och på stora ytor för
informella kontakter och samtal. 

Till förslaget gjorde Zettervall tre fasadskisser och två
perspektiv. (1032, 1034) Perspektiven är sedda från en hög
ögonpunkt, inte de låga som Scholander så noga hade
angivit i inlämningskraven för tävlingen 1873. Men per -
spek tiven ger en bra uppfattning om volymsamman -
sättning, skala, atmosfär och den yttre miljön. Teckning -
arna är inte avslutade; frågtecknet över byggnaden vid
Mynttorget finns exempelvis på originalritningen.60 Det
höga tornet var en fantasi och bör tillhöra en byggnad tänkt
vid nuvarande Kanslihuset.

Zettervalls rikspalats är klassiskt sammansatt av i sig
avläs bara och symmetriska delar. Som ett huvudskepp
domi nerar peristylens stora volym i holmens längdriktning.
Den övre delen är en attika med balustrad och plant tak.
Gaveln mot öster, byggnadens huvudentré, är omgiven av
pelare. Flyglarna avslutas av flacka sadeltak och ranka
tempelgavlar. En av dem står alltså i Drottninggatans fond.
De två huvudvåningarna vilar på en kraftigt rusticerad
sockel – ett fundament som skriver ut en enda gemensam
nivå runt hela byggnaden. Sockelvåningen har valvbågar i
alla riktningar som låter trafiken passera under byggnaden.
Några knut punkter i planen är markerade som egna voly -
mer, som trapphusen i mötet mellan längorna och den
svängda västra delen. 

Förslaget antyder en spröd putsarkitektur som med
många medel söker mot slottet avvikande former. Vissa
byggnads delar avbildar sitt beroende av förhållanden
bakom fasaden: tydligast ser vi det på huvudfasaden där de
långa flyglarna genomborras av pilasterpar som en fort -
sättning av den tvärställda volymen bakom. Vi ser det också
i den svängda delen där en tempelgavel markerar bygg -
nadens längdriktning och det stora rummet innanför,
samtidigt som den skapar en förbindelse med de andra
 tempelgavlarna. Som oftast hos Zettervall möter vi en
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1034:  Riksdagshus och riksbank på Helgeandsholmen.
Perspektiv från Riddarfjärden 1883/84.



komposition med stora skalskill nader: den blocklika
mittdelen ger en stadga som kan möta slottets, och till
vilken andra och mer finskaliga delar kan ansluta. De två
tempel gavlarna med sin mellandel bildar i sig ett litet
palatsmotiv i skala med byggnaderna längs Norrström:
Operan, Arvfurstens palats och – inte minst – det Bondeska
huset mitt emot  Helgeandsholmen väster om Drottning -
gatan.61 (1024) Perspek tiven visar också det folk liv som
Zettervall tänkt sig kring sin byggnad nära vattnet.

Fasadritningen visar också hur han tänkt sig byggna -
dens omgivning. (1033) Höjdskill naden mellan Drottning -
gatan och Norrbro, tre meter, var ett problem. De ramper,
»appareljer«, som Zettervall byggde upp skulle göra det
möjligt att köra runt holmen, samtidigt som byggnaden mot
väster skulle vila på ett horisontellt plan. På fasadskissen har
Zettervall visat en ymnig, men låg, vegetation över vilken
skulpturer på olika höga plintar reser sig.

När Norrbro byggdes anlades den av hållfasthetsskäl
betydligt högre än de redan byggda omgivande husen. Det
påverkade både portiken vid Lejonbacken och Gustav
Adolfs Torg. I diskussionerna kring Helgeandsholmen
framfördes ofta vid denna tid idén att sänka Norrbro; en
byggnad på holmen skulle kunna klara en sådan förändring.

Theophil Hansens riksdagsbyggnad vid Ringstrasse i Wien
invigdes samma år som Zettervall gjorde sina skisser för
Stockholm. Det är lätt att se att Zettervall hämtat lärdomar
där.62 Parlamentet i Wien var också en tvåkammarriksdag
som måste bemästra dubbleringsproblem – och gjorde det
med en central peristyl. Planerna var öppna och klart
utlagda i överensstämmelse med de yttre volymerna. (1035,
1036) De klassiskt grekiska referenserna är tydliga. Vi
känner också igen sättet att lyfta byggnaden på en hög
sockel våning, körramperna till huvudvåningen, sadeltaks -
voly merna som springer ut som flyglar från rakskurna
attika försedda delar. Men skillnaderna är också stora.
Parlamentet i Wien ligger på plan mark och omgiven av
byggnader i olika stilarter.63 Det antika som i Wien ska
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1035:  Theophil Hansen. Parlamentet i Wien. Plan 1833. 

1036:  Theophil Hansen. Parlamentet i Wien.



associera till verksam heten blir i Stockholm dessutom en
nyanserad kommentar till de lokala yttre förhållandena:
sammanhanget kring slottet.

Zettervalls skiss saknade inte svaga punkter. De svagt
sluttande ramperna var en. Lutningarna på båda sidor om
Norrström följde varandra, men på Stallkanalssidan skulle
Helgeandsholmens ramp komma att stå mot Lejonbackens
lutning på ett olyckligt sätt. Ett annat formalt problem var
rikspalatsets avslutning mot Mälaren. Byggnadens stora
halvrundel innehöll inte något stort samlande rum som
formen indikerar. Plenisalarnas pregnanta amfiteaterformer
var däremot osynligt inbäddade i det inre. 

För att levandegöra de stora principfrågorna hade Zettervall
tvingats ge projektet en hög konkretion. Vi kan beundra
projektets infallsrikedom, där de yttre omständigheterna
tvingade honom att uppfinna lösningar utanför de veder -
tagna. Istället för att vara ett fristående monumentet så grep
Zettervalls projekt tag i omgivningen. Zettervall drev sina
byggnadsmassor mot kanterna, upprättade nya förbin -
delser, förtunnade och förtätade tyngdpunkter och ledde
folkströmmarna under huset och mot vattnet.

Zettervalls ritningar visades aldrig offentligt  – de gjordes
för att försöka vinna kommittén för Helgeands holmen.
Zettervall skriver i sina minnen: 

»Detta förslag var  anspråkslöst nog ty ännu hade det
uppgjorda programmet måttliga begär. Detta mitt
förslag slog an hos en del ledamöter, andra hade sina
förutfattade meningar och ville icke höra talas om
holmen […]. Dessa ville en park i miniatyr med
konsertsal och krog i mitten, en Strömparterr No. 2.
Ja, man hade en sådan plan med t.o.m. låga arkader
kring holmen nere vid vattnet, med handelslokaler
innanför, varöver hängande trädgårdar voro anord -
nade. Fiskargångar fuktiga och osnygga hade det
blivit – annat icke! Och kostnaden sedan! Var skulle
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millionerna tagas? Månne staden skulle släppa till
dem? – Riksdagen icke! – Naturligtvis hade jag stor -
förtjust velat vara med om en ›piazza signori‹, med
tempel, statyer, fontäner etc, men om en annan
strömparterr icke. När man vill en stor sak skall man
vilja den på ett möjligt sätt. Här var enda möjliga
sättet, att få bort den skräpiga stadsdelen på holmen
den, att få Riksdagen att släppa till kostnaderna och
därtill fanns inget annat medel än låta riksdagen
bygga åt sig där.«64

Då kommitténs förslag med Skeppsholmen som byggplats
presenterades stod det snart klart att riksdagen inte hyste
några sympatier för en sådan avlägsen plats. Det enda, men
viktiga, resultatet var att 1884 års riksdag beslöt att årligen
avsätta medel till en byggnadsfond.

Vidare planer

Studierna av de möjliga riksdagshustomterna gjorde att
Zettervall fick idéer till hur fler byggnadsproblem än
riksdagens borde lösas. Överintendentsämbetet hade redan
under Scholanders tid tagit fram skisser för ett nytt hovstall
vid Artilleriplanen. Men Zettervall tyckte att den tomten
var alldeles för bra för ett stall. Han ville hellre där, och ner
mot Strandvägen, se ett nytt operahus. Hovstallet borde
istället placeras på Serafimerlasarettets tomt på Kungs -
holmen. Lasarettet och dess planerade tillbyggnader skulle
istället få en friare tomt nere vid Mälaren – bredvid
Karolinska institutet. Kungliga Myntet, som låg där, skulle
få plats jämte det nya hovstallet. Kungliga Teatern, Gustav
III:s opera vid Gustav Adolfs Torg, behövde då inte rivas för
en ny operabyggnad utan kunde byggas om till en
dramatisk scen, som ställde lägre krav på det gamla huset.
Zettervall gjorde på eget initiativ en särskild utredning
kring Kungliga Teatern som vi ska återkomma till.



Riksdagsbeslutet 1888 

Under tre år efter den havererade tomtutredningen hände
inget annat i riksdagshusfrågan än att de avsatta medlen, nu
också påspädda med Riksbankens fonder, växte så att mer
än hälften av bygget var finansierat. Frågan om ett riksdags -
hus på Helgeandsholmen började dock nu också intressera
regeringen. Efter överläggningar med  Zettervall avgav
finans minister Tamm en regeringsproposition till riksdagen.
I sin argumenta tion hänvisade Tamm till Zettervalls
auktoritet: denne hade ju med värme omfattat idén med en
öppen plats öster om riksdagshuset. Tanken att hela Helge -
andsholmen skulle bli en öppen plats kunde inte rimligtvis
hindra statens riksbyggnadsfråga, skrev Tamm. Förslaget
röstades dock ner i riksdagen.65

Redan nio månader efter detta avslag väckte dock en
enskild motionär, Per Emanuel Lithander, grosshandlare
från Göteborg och ledamot av första kammaren, frågan
igen 1888. En ny byggnad för riksdag, riksbank, riks gälds -
kontor och Justitieombudsmannens kansli borde uppföras
på Helgeandsholmen och ett nytt hovstall borde  byggas på
Artilleriplanen. Lithanders förslag liknade mycket den
nyligen förkastade regeringspropositionen, men innehöll
några förändringar. Lithander ville öka byggnadsanslaget
men slå fast en totalkostnad för projektet som absolut inte
fick överskridas. Han föreslog vidare att byggprojektet inte
skulle ledas av Kungl. Maj:t – dvs. inte av Överintendents -
ämbetet, utan av riksdagen själv genom dess banko- och
riksgäldsfullmäktige. Dessa skulle ta fram ritningar,
ansvara för stadfästelse samt senare själva leda bygget. Det
är lätt att se dessa förslag som ett misstroende mot statens
ordinarie bygginstitutioner men avsikten var troligen
främst att inför riksdagen framställa projektet som
ekonomiskt säkrare.66

Idén stämde också väl överens med Lithanders över -
gripande politiska projekt som var att omforma Riksbanken
till en stark centralbank där ett eget hus på en framträdande
plats var en viktig markering.67 Lithander kom i det följande
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att vara mycket engagerad och gav ständigt Zettervall ett
starkt stöd. 

Lithander bearbetade riksdagen med stor energi. Han
talade i riksdagen, skrev pamfletter och han anordnade en
utställning i riksdagshuset till vilken han hade låtit göra en
färglitografi av Zettervalls förslag från 1884.68 (1037) På sitt
eget exemplar har Zettervall antecknat: »Obs. Visserligen
ungefär riktig i det hela men missritad i enskildheter särskilt
mittelpartiet.« Tecknaren har dragit fram en mur över
nästan hela huvudfasadens takfot där Zettervall tydligare
hade markerat flyglarnas egenart. Zettervall hade i sina
skisser alternerande raka och välvda fönsteröverstycken där
tecknaren blott hade raka. Överhuvudtaget hade teckningen
sökt en större närhet till slottets former än vad Zettervall
visat. Men på det hela taget gav bilden en rättvisande bild av
volymens storlek. Detta var den första bilden av riksdags -
huset som blev allmänt känd. Mycket positivt skrevs i
pressen vid publiceringen.69

Innan frågan diskuterades i riksdagen skulle den beredas
i det sammansatta stats- och bankosutskottet vars ordförande
var chefen för fortifikationen, general Leijon hufvud.
Utskottet förordade Lithanders motion, inklusive finan -
sieringsförslagen och tanken att banko- och riksgälds -
fullmäktige skulle ansvara för projektet. Däremot  ändrade
utskottet byggnadsplanen. Tidigare planer hade gällt en
gemensam byggnad för bank och riksdag. Men nu ville
utskottet att bygganden skulle »delas av en i Drottning gatans
förlängning gående gata i två byggnader, den västra avsedd
för riksbanken och den östra för riks dagen och dess övriga
institutioner«.70 Som motiv angav man bättre trafikflöde,
större säkerhet mot brand och att Riksbanken därigenom
skulle få ett mer utåtriktat läge. Utskottet hänvisade till en
upplysning från Zettervall att banken ändå skulle få plats
utan större utfyllnader. Vidare skrev utskottet att man »efter
en blick« på situations planen från 1883–1884 års kommitté
såg att lösningen inte skulle behöva betyda att slottet
skymdes. 

I sina minnen menar Zettervall senare att han aldrig
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1037:  Riksdagshus och riksbank på Helgeandsholmen. Perspektiv från öster 1883/84. Teckning troligen av O. A. Mankell.



blivit tillfrågad. »Det var en formulering på rak arm, utan
någon sakkunnigs hörande av baron Bror Abraham Leijon -
hufvud, vilken således i första rummet får ha hedern eller
skulden för de två väldiga husen och den betydande fram -
drag ningen av riksdagshuset mot Norrbro.«71

Helgeandsholmsfrågan tilldrog sig nu ett stort intresse i
pressen. Förvånande stort utrymme upptogs av rent
tekniska diskussioner om grundläggning, strömförhål -
landen och om kostnader, men också om risken att skymma
slottet.72

Riksdagens förhandlingar ägde rum den 5 maj 1888. I
debatten upprepades de flesta äldre argumenten. Mot det
trängande lokalbehovet och maningar till handlingskraft
sattes ekonomiska, tekniska och stadsbildsmässiga invänd -
ningar. Första kammaren röstade för och, sent på natten,
till de flestas förvåning, även andra kammaren.73

Riksdagshuskommittén och tävlingen 1888

Fullmäktige i Riksbanken och Riksgäldskontoret skulle alltså
enligt riksdagsbeslutet  ansvara för projektering och bygge
av det nya huset. För verkställigheten bildade fullmäktige
»Kommittén för beredande av frågan om nytt riksdags- och
riksbankshus«, vanligen kallad Riksdagshuskommittén. Den
hade sitt första möte den 26 augusti 1888 och kom inte att
upplösas förrän 1897. Kommittén var till skillnad från den
föregående liten, med fyra ordinarie ledamöter under
ordförandeskap av lektor Henrik Törnebladh i riksbanksfull -
mäktige, samt tre adjungerade sakkunniga.74 De kallade
sakkunniga var chefen för fortifikationen general Leijon -
hufvud, chefen för de allmänna väg- och  vattenbyggnaderna
generaldirektör C. G. Beijer samt överintendenten Helgo
Zettervall.

Redan vid ett av de första mötena beslöts att anordna en
arkitekttävling och Zettervall informerade om de olika
former för arkitekttävlingar som var möjliga: allmänna, det
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1038:  Helgeandsholmen. Karta till tävlingshandlingarna 1889.

vill säga öppna för alla arkitekter; begränsade, det vill säga
för särskilt inbjudna; och dubbla, det vill säga tävlingar i två
steg. Zettervall förordade en öppen tävling men endast
öppen för svenska arkitekter – något annat skulle vara
»onödigt och obehöv ligt« enligt Zettervall.75 Den första upp -
giften blev att skriva ett lokalprogram.

Sedan riksdagshusfrågan utreddes första gången hade
lokalprogrammet nu växt till det dubbla: »anspråken växa
med utsikten att kunna tillfredsställa dem« som det senare
uttrycktes.76 Programmet hade stegvis ökats från fyra tusen
till nästan nio tusen kvadratmeter – på samma tomt.77

Denna stora förändring av förutsättningarna, dessutom
med krav på två byggnader med en gata emellan, påpekades
inte av samtiden. Senare skriver Zettervall: »Vederbörande
fingo aldrig stort nog i utrymme. Det är icke längre fråga
om hänsyn till slottet eller till platsen och redan nu hade jag
bort draga mig undan.«78

På den karta som medföljde tävlingsprogrammet var
begränsningslinjerna utsatta. (1038) Vi ser den linje från
Arvfurstens palats till västra slottsflygeln öster om vilken
inget fick byggas. Vi ser Drottninggatans centrumlinje kring
vilken den nya elva meter breda gatan skulle anläggas mellan
de två byggnaderna. Mot norr, väster och söder skulle minst
sex meter breda gångbanor anläggas innanför de streckade
linjerna. Utformningen av broarna ingick inte i tävlingen
men skulle antydas som »arkitektoniska supplement« till
byggnaderna.79

Lokalprogrammet var mycket detaljerat: rummens
storlek och samband samt även fördelningen mellan de
olika våningsplanen var angivna. Det var dock tillåtet att
något frångå det stränga lokalprogrammet om det var nöd -
vändigt för att nå »samhållighet i planerna och ett arkitekto -
niskt genomförande av det hela«, som det var formulerat.80

För byggnadens form lämnades dock det mesta öppet, det
enda kravet var att byggnaden skulle ha en monumental
karaktär. 

Tävlingsinlämning skulle innehålla situationsplan i skala
1:400 samt separata ritningar för de två husen: planer i skala



1:200, fasader och genomskärningar i skala 1:150 samt
perspektiv från två angivna punkter. En kortfattad material -
beskrivning skulle bifogas, men utan krav på kostnads -
beräkning, den skulle juryn låta göra, men totalkostnaden
fick dock inte överstiga 3 500 000 kronor.

Ett första pris på 6 000 kronor skulle utdelas, ett andra
på 5 000 och tre tredjepris på vardera 3 000. Dessutom
kunde 6 000 användas för inköp av ytterligare förslag och
4 000 som tilläggspremie om förstapriset kunde läggas till
grund för utförande. Den totala prissumman var alltså
30 000, ett i jämförelse med normala arkitektarvoden
mycket stort belopp. Prisnämnden var utvald av och direkt
underställd fullmäktige i Riksbanken och Riksgälds kontoret
– inte Riksdagshuskommittén. Prisnämnden bestod av tolv
perso ner av vilka fem var arkitekter: Gustaf Dahl, Axel
Wilhelm Edelsvärd, Victor von Gegerfelt, Ernst Jacobsson
och Axel Kumlien. Alla var ganska självklara namn med
undantag av von Gegerfelt, stadsarkitekten i Göteborg, som
inte tidigare hade haft något med byggväsendet på riksnivå
att göra. Zettervall satt alltså själv inte i juryn, vilket dock tre
andra kommittéledamöter gjorde. Tävlingen utlystes den
11 december 1888 och skulle vara inlämnad den 25 augusti
1889.

»Cospetto« 1889

Zettervall skriver i sina minnen att han under tävlingstiden
fick en idé och inte kunde motstå frestelsen att anonymt
lämna in ett eget förslag. Inlämningen blev inte fullständig
och Zettervall hade på förslaget, med mottot »Cospetto«,
skrivit att det lämnades in utanför tävlingen som ett
diskussions underlag. Förslaget blev ändå i nitton blad.81

Den idé som han ville prova framgår omedelbart av
planerna. (1039) De åttkantiga plenisalarna har sluttande
golv »på ett eget förut helt säkert aldrig försökt sätt. Med
trekantiga ljusgårdar för små trappors belysning.«82

Anordningen minskade avsevärt byggnadens mått i djup -
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led. Trots kravet på större yta öster om Drottninggatan
behövde fasaden bara flyttas fram fem meter i jämförelse
med förslaget från 1884. 

Riksdagshuset var samlat i en fast rektangel om 100 x 50
meter med rumsfiler i tre våningar och med plenisalar och
centralrum i byggnadens fulla höjd. Större rum var anord -
nade i byggnadens hörn och trapphusen var i mittdelens
hörn. 

Från entrékolonnaden når man en välvd vestibul halv -
vägs upp till huvudplanet. Därefter träder man upp i
byggnadens stora centrala hall, »gemensamt samtalsrum«
som det kallas på planen. Det var ett kupolrum med nästan
kyrkliga mått från vilket man nådde de båda kamrarna.
Rumsfilerna innehöll kanslilokaler på ömse sidor om de
stora åttkantiga hörnrummen för statsråden. Rumsfilen mot
Drottninggatan innehöll riksdagsmännens skriv- och klubb -
rum. Planlösningen var mycket kompakt och bara genom -
stansad av de små triangulära gårdarna. Alla lokaler som
över huvud taget gick att bryta ut från huvudplanet hade
Zettervall förlagt till våningarna över och under; istället
fanns det gott om trappor, fyra stycken, kring varje kammare.

För att vinna belyst yta hade Zettervall lagt hela huset
på Drottninggatans nivå. Huvudfasaden stötte därmed 
mot en försänkt grav bakom en balustrad mellan de trappor
som ledde från det lägre planet upp till förplatsen. Mot
Drottning  gatan har byggnaden fyra hela våningar. Arrange -
manget med uppbyggda körramper till huvud entrén, som
vi känner igen från 1884 års projekt, fanns också i detta
förslag och gav den resning huvudvåningen behövde på håll
– trots den låga grundläggningen. 

Bankbyggnaden var formad som ett fristående bank -
palats i linje med bankfullmäktiges utvecklingsplan för en
ny centralbank. Zettervalls tidigare förslag hade följt
tomtens halvcirkelformade tillåtna bebyggelsegräns men nu
var byggnaden utlagd som en triangel med raka längor.
Byggnadens mitt upptogs av den stora bankhallen och två
triangulära gårdar. Riksbanken var den programdel som
hade vuxit mest, och mest hade de allmänna lokalerna
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1039:  Riksdagshus och riksbank på Helgeandsholmen »Cospetto« 1889. Första våningarna sammanfogade av författaren.



vuxit. Byggnadens entré låg mitt på Drottninggatslängan
där ett trapphus ledde till huvudplanet och den stora
bankhallen som hade en rad av högt sittande fönster.
Korridorerna var välvda och deras brytpunkter var formade
till cirkulära rum. Planens yttre hörnpunkter var praktfullt
utformade för fullmäktiges sessionsrum, kanslirum och
myntkabinett. 

Det mest slående i riksdagshusets exteriör var den stora
kupolen som vilade över centralrummet i planens mitt.
(1040, 1041) Kompositionen var inte renlärig utan innehöll
många olikartade fritt uppfattade element. Det massiva
byggnads blockets hörn hade torn med dubbla pilastrar,
gavelstycken och krönta kupoler. Dessa tycks införda för att
ge visuellt stöd åt den stora mittkupolen, vars bas var ett
kvadratiskt uppbrutet block som övergick i fyra krökta ytor
för att avslutas med en lanternin och en kupol. Själva idén
med en kupol till en byggnad vars program egentligen
bestod av två delar var inte självklar. Dessutom behövde den
vara mycket stor för att kunna uppfattas i förbindelse med
den byggnadskropp den skulle kröna. 

Byggnadens mittkropp var tydligt markerad i båda
långfasaderna. Huvudentrén hade en framskjuten spröd
tempelgavel som anslöt till mittskeppets höjda attikavåning.
Fasaderna mellan dessa förkroppningar var påfallande
enkla med rusticerad sockel våning, rundbågig huvud -
våning med vapensköldar på plintarna och en övervåning
med rakslutna fönster omgivna av pilastrar. Byggnaden hade
en allmän horisontal grundkaraktär bara avbruten av några
få lättare motiv. 

Riksbanken hade en annan karaktär och ett helt annat
fasad schema. (1042, 1043) Mot riksdagshuset och Drott -
ning gatan var bankbygg naden ett tvåvåningshus med attika,
mot Mälarsidan och väster fanns en souterrängvåning som
skar ner mot den låga kajnivån. Kupolerna över korridor -
sluten gav en förbindelse till riks dags huset, men i övrigt
hade Zettervall med många medel visat Riksbankens egen -
art. Det är lätt att tro att han på detta sätt fångat stämningarna
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1040:  Riksdagshus på Helgeandsholmen »Cospetto«. Huvudfasad 1889.

1041:  Riksdagshus på Helgeandsholmen »Cospetto«. Fasad mot Drottninggatan 1889.
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1043:  Riksbank på Helgeandsholmen »Cospetto«. Fasad mot väster och Mälaren 1889.

1042:  Riksbank på Helgeandsholmen »Cospetto«. Fasad mot öster och Drottninggatan 1889.

1044:  Riksbank på Helgeandsholmen »Cospetto«. Fasad mot söder och Gamla stan 1889.



Juryn redovisade tre bedömningskriterier: ändamåls -
enlighet, konstnärligt värde och prisbillighet. Av dessa hade
man fäst minst avseende vid priset och ändamålsenlig heten,
som man menade bara hade betydelse vid ett utförande.
Desto mer koncentrerade sig bedömning vid det konst -
närliga värdet. Åtskilliga »vackra och tilltalande ansatser till
monumentala byggnader« hade man visserligen funnit men
den allmänna kritiken var hård, och vi citerar hela avsnittet:

»intet av förslagen motsvarar de anspråk på konst -
närligt värde, vilka man skulle vilja ha tillgodos edda
i byggnader för svenska folkets representation och
Sveriges riksbank, särskilt i betraktande därav, att
redan grannskapet till det kungliga slottet med dess
imponerande läge och utseende måste utsätta de nya
riksdags- och riksbanks husen för en svår kon kur -
rens. Men att på sätt flera av de tävlande – och bland
dem även författarna till de mest tilltalande förslagen
– försökt låta nyss antydda anspråk komma till sin
rätt genom oproportionerligt höga torn och kupol -
byggnader, överdrivna dimensioner av vissa partier
eller i allmänhet genom anordningar, vilka icke
motiveras av byggnadernas egna ändamål, kan icke
anses innebära en tillfredsställande lösning av den
konstnärliga delen av problemet;  vilket otvivelaktigt
i någon mån försvårats därav, att de två tätt intill
varandra belägna byggnaderna för riksdagen och
riks banken hava att tillgodose skiljaktiga ändamål,
vilka på konst nären ställa uppgifter att, utan förbi -
seende av de nödvändiga särskilda uttrycks formerna,
åstadkomma ett harmoniskt helt.«85

Kärv kritik riktades alltså mot både förslagen och pro gram -
met, särskilt dess krav på två separata byggnader. Att något
enda av förslagen kunde ligga till grund för utförande var
det alltså inte tal om. Juryn gjorde en markering genom att
utöver de stipulerade  priserna inte utnyttja hela det belopp
som var möjligt för inköp.
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i kommittén som bestod av bankens folk. Det tydligaste
exemplet är de udda, kapri  ciösa, gavelutform ningarna med
skulpturer, kolonnmotiv och fontäner på romerskt vis nära
gatan. (1044) 

Tillsammans förtydligade de båda byggnaderna den
komplexa situationen med en sänkning från förplatsens,
Norrbros och slottets höga nivå: över Drottninggatan, ner
till Mälarsidans lägsta och mer stilla nivå. Vi kan påminna
oss att Zettervall tidigare inte varit orolig för att den nya
byggnaden skulle konkurrera med slottet, men väl att
riksdagshusets egen självständighet skulle kunna lida av
slottets massivitet. I detta projekt löste han det genom att
mot öster presentera en högrest byggnad med tydliga, från
slottet avvikande, motiv. Mot väster har han däremot strävat
efter en vattennära låg lösning. 

Jämfört med Zettervalls förslag från 1884 är tävlings -
förslaget 1889 stramare. Borta är tyngdpunkten på de yttre
offentliga rummen och de lekfulla referenserna över vattnet.
Om förslaget »Cospetto« skriver Zettervall senare, med
facit på hand: »detta förslag blev sedan grundläggande för
allt vad sedan gjordes och principiellt stomme för även vad
som utfördes av Johansson«.83

Bedömning

Det var en besviken jury som den 19 november 1889
lämnade sitt utlåtande till fullmäktige och funnit att
»varken till antal eller beskaffenhet de inkomna tävlings -
förslagen kunna anses hava motsvarat de förvänt ningar,
vilka man på grund av arbetets betydenhet och de utfästa
förmånerna haft anledning att hysa«.84

Av de fjorton inlämnade förslagen hade två bara be -
handlat en av de begärda byggnaderna. De övriga tolv
förslagen hade också brister: ytor skilde sig mycket från
programmets, bestämmelsegränser var överstigna och
ritningar saknades. Juryn hade dock beslutat vara generös
och mest se till grundidéerna. 



Första pris gick till Valfrid Karlson, andra pris till
Zettervall för hans anonymt och ofullständigt inlämnade
»Cospetto«. Zettervall skriver: »Icke dess mindre till -
erkändes det andra pris av 5 000 kronor. Ett pris som jag
aldrig kunde taga ut utan att blotta min anonymitet och
följ aktligen blev det heller aldrig uttaget. Man annonserade
efter författaren, som aldrig anmälde sig.«86 De tre tredje -
prisen gick till A. E. Melander och F. Ulrich; Gustaf
Wickman och G. R. Ringström samt till H. T. Holmgren.87

Författarna till de fyra inköpta förslagen och de fem
obelönade offentliggjordes inte.88

De individuella omdömena var kortfattade och gällde
bara de fem prisbelönta förslagen. Juryn uppskattade Valfrid
Karlssons riksdagshus för dess planlösning, planen till riks -
bank fann man till och med »vacker och i vissa av seenden
ändamålsenlig«. Zettervalls förslag belönades för en »jäm -
förelse vis god fasadritning och god plandisposition med
synnerligen fyndigt anordnade samlingssalar för kamrarna
samt tillfälle till god belysning och ventilation«. Melander
och Ulrichs förslag hade förtjänstfulla planer med två
ljusgårdar och kamrarna förlagda längs en axel i väster och
öster. Wickman och Ringströms förslag hade förtjänstfulla
planer och genomskärningar. Holmgrens omdöme slutligen,
var det enda som berörde arkitekturen: han premierades för
väl studerade planer men också för »byggnadernas arkitek -
toniska anordning med enkel ren arkitektur«.89 De övriga
åtta förslagen fick inga skrivna omdömen.90 Juryn hade varit
enig i valet av de fem pristagarna, men ordningsföljden hade
varit föremål för votering.

Juryn hade enligt programmet rätt att organisera en
omtävlan i det fall inget förslag kunde ligga till grund för
utförande. Men det var inget juryn föreslog. Trots att inget
enskilt förslag var bra ansåg juryn ändå att man fått under -
lag för det fortsatta arbetet och organiserade en utställning
av förslagen på Nationalmuseum.
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1890 års skissförslag

Riksdagshuskommittén hade under det första halvåret 1889
inväntat resultatet av tävlingen. Redan vid första mötet efter
det misslyckade resultatet beslöt kommittén, och de
adjungerade samtyckte, att själva se till att ett projekt fort
kom fram »med benyttjande av den eller de arkitekter villiga
och lämpliga tillhandagå utarbetandet«.91 Att kommitténs
val föll på Zettervall som ansvarig arkitekt var i det närmaste
självklart efter det engagemang han ägnat frågan genom
åren. Att det också var han som författat det av en fristående
jury belönade andraprisförslaget var det dock ingen mer än
Törnebladh som visste, men det bör ha givit honom själv -
för troende.92

Riksdagshuskommittén inrättade ett särskilt arkitekt -
kontor i Bankohusets lokaler vid Järntorget. Under hösten
1889 ritade Zettervall där ett nytt förslag i vilket han försökte
arbeta in lärdomarna från tävlingen. Som ritbiträde valde
han den unge arkitekten vid Överintendentsämbetet Aron
Johansson.93 På samma sätt som Zettervall hanterade kyrko -
ärendena valde han helst att arbeta med de helt unga och
undvek de etablerade. Aron Johansson var just hemkommen
från sin femåriga stipendieresa och var opåverkad av de
stockholmska opinionerna. Zettervall ville behålla initia -
tivet.94

I januari 1890 kunde Zettervall presentera de första
skisserna till sitt projekt, hans fjärde.95 (991, 1045, 1046,
1047) Proto kollen vittnar om att kommittémedlemmarna
var otåliga. På situations planen ser vi att Zettervall noga 
har hållit byggnads massorna innanför den av honom
 värnade synlinjen. De åttkantiga plenisalarna med sina
vinkelställda bänkpar känner vi igen från tävlingsförslaget,
men mycket var annorlunda. Zettervall hade för bankhuset
övergivit den vinklade och därmed mer självständiga håll -
ningen. Tvärt om sökte han nu binda de två byggnaderna
samman. För att klara riksdagshusets nu ännu större
program innanför begränsningslinjerna hade han skjutit
bygg nads volymer över Drottninggatspassagen, som alltså
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1046:  Riksdagshus och riksbank på Helgeandsholmen.
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1047:  Riksdagshus och riksbank på Helgeandsholmen. Sektion 1890.



passerar under bygg naden. Detta sätt att underordna
Drottninggatan känner vi igen från förslaget 1884.

Den största planmässiga nyheten var att plenisalarnas
entréer och förrum flyttats. Tidigare hade Zettervall arbetat
med en centralt placerad vestibul – en peristyl eller ett
kupol rum – som gav entréer till plenisalarna åt norr och
söder. I detta förslag var salarnas foajéer och entréer båda åt
öster. Vestibulen var placerad nära huvudporten så att
byggnadens huvudkommunikation löpte tvärs över
vestibulen. På detta vis hade byggnaden fått en kontinuerlig
»sammanbindningsbana« – båda plenisalarna hade entréer
från öster och var riktade mot väster. En konsekvens av
denna planordning hade blivit att den förut så viktiga
mittaxeln förlorat sin roll. Genom denna vändning hade
också ledamöternas skrivrum, samtalsrum, tidningsrum
och bufféer flyttat från Drottninggatan till huvudfasaden.
För att möta önskemålen om större samlade ytor hade
tävlingsförslagets blocklika klarhet övergivits för en mer
uppbruten planbild där det samlande greppet, den tvär -
gående kommunikationen, blivit tydligare.

I riksbanksbyggnaden hade Zettervall flyttat bankhallen
mot Mälaren och lagt samman tävlingsförslagets dubbel -
trappor till en central trappa i husets mitt. Byggnadens mitt -
axel hade nu egentligen bara betydelse för riksbanks -
byggnaden.

Riksdagshusets vestibul var tänkt som ett överbelyst
panteonrum som efter de utvändiga ramperna skulle eta -
blera byggnadens huvudnivå. De centrala trapporna låg på
var sida om vestibulen men annars var de vertikala för -
bindelserna lösta med många, elva stycken, mindre trapp -
hus som förband husets olika funktionella delar. Bankhuset,
däremot, var organiserat kring ett överbelyst centralt trapp -
hus som i en sekvens förde upp besökaren till den stora
bankhallen. I det bevarade ritningsmaterialet för riksdags -
huset finns en påbörjad sektion genom plenisalarna – de två
organiserande axlar som i Zettervalls förslag från 1890 ersatt
betydelsen av mittaxeln. (1050) 

Förslagets yttre var på många sätt närmre 1884 års
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1052:  Riksdagshus på Helgeandsholmen. Bottenvåning 1890.

1053:  Riksdagshus på Helgeandsholmen. Jordvåning 1890.

formuppfattning än tävlingsförslagets. (1048, 1049, 1051)
Vi möter åter en byggnad med sammansatta former och
uppbruten i många volymer. Huvudfasaden var långt ut -
dragen, om än inte ända ner till kajkanterna som tidigare.
Men huvudfasaden löper ut åt sidorna och upplöses i
fristående kolonner. Fönstersättningen löper enhetligt men
fasaden är uppbyggd av flera skikt. Sidorisaliterna är
indragna och beskriver med sin sammanhållande övre mur
en mindre byggnad. Mittrisaliten skjuter ut kraftigt och
omsluter det höga kupolrummet. Byggnadens inre struktur
ger inte underlag för den yttre klarhet vi kunde notera i
förslaget från 1884. Mot Drottninggatan har inte mittaxeln
betonats mer än i den övre våningen. Riksbankens dis -
position är tydligare och dess yttre volymer och fasader
därmed också klarare. Zettervall har försökt att i gatu -
rummet balansera det stora huset mot det lilla genom att
ge det mindre bankhuset större skala och rikare ut form -
ning.

Ett av den yttre utformningens största problem gällde
föreningen av riksdagshus och riksbank. Riksdagshuset
hölls samman i en symmetrisk kropp genombruten av valv
för Drottninggatan. Riksbanken, mot Mälaren, var grund -
lagd nära vattnet. Kajkanterna reste sig sedan stegvis upp
till Norrbros nivå. Zettervall hade velat undvika synliga
ramper och fångade istället nivåskillnaderna bakom
horisontella murar som trappstegsvis ändrar höjd. Riks -
bankens takfot linjerade med riksdagshusets sockel krön. I
nominella mått var riksdagshusets sockel mot norr och
söder nästan lika hög som dess huvudvåningar. Förebilder
till denna sockelarkitektur fanns på slottet, där betingat av
höjdskillnaden mellan Stadsholmens övre nivå och kajerna.
I Zettervalls riksdagshus och riksbank skedde transforma -
tionen av höjderna inom byggnadskomplexet: från huvud -
fasadens storskaliga och låga över sidofasa der nas tvådelade
och höga till bankens låga och småskaliga. 

I detta skissförslag hade Zettervall lyckats rymma hela
det förstorade lokalprogrammet utan att behöva överskrida
de gränser han själv satt upp. Efter det att kommittén givit



sitt godkännande fortsätter Zettervall att utarbeta fullstän -
diga ritningar.96

1890 års förslag uppritat för planschverket

Under våren, medan arbetet fortskrider, beslutade riksdags -
husets store tillskyndare  Lithander att för egna medel låta
trycka upp ett planschverk med Zettervalls förslag så långt
det hade kommit. På sexton färglitograferade sidor i liggande
folioformat presenterades förslaget i planer, sektioner och
fasader samt sex perspektiv.97 I april utdelades den bundna
boken till alla riksdagsmän, Stockholms styrande och till
pressen. Zettervall var noga med att påpeka att det endast
rörde sig om skisser för att åskådliggöra en idé.

Planerna var nu utarbetade och alla funktioner redo -
visade. (1052, 1053, 1054, 1055) Med stor uppfinnings -
rikedom hade Zettervall infogat lokalprogrammets alla
komplicerade krav. Han hade ytterligare förfinat sin grund -
idé att minimera den dimensionerande huvud våningen
genom att bygga upp täta vertikala kommuni ka tioner till
planet över och under.

Jordvåningen, Drottninggatans plan, var organiserad
kring en tre meter bred körbar slinga med infarter både från
Drottninggatan och från kajerna. Körvägen låg i arkader
som var öppna mot gårdarna. Körslingan förband trapphus,
hiss och transportintensiva lokaler: pappersförråd, tryckeriet
och kolkällare. Jordvåningen innehöll dessutom en expe -
dition och nio lägenheter för byggnadens vaktmästare.

På bottenvåningen var Justitieombudsmannens kansli
och Riksgäldskontorets lokaler. Riksdagen hade här sitt
tryckeri och stora arkiv. Mot slottssidan var matsalar och
kaférum, dessutom fanns på detta plan några utskottslokaler.
Den stora hallen under vestibulen hade ett gångbart glastak
som släppte igenom något dagsljus.

Av den uppritade huvudvåningen framgår dispositionen
ännu tydligare än i skissen. Längs hela huvudfasaden löpte
från vestibulen de långa foajéerna som slutade i buffetrum
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och, längst ut mot gavlarna, tidningsrum. Runt plenisalarna,
belysta från gårdarna, löpte en kontinuerlig korridor som
också innehöll kapprum. Plenisalarnas bakkanter rymde alla
förbindelsetrappor upp och ner medan framkanten hade
fönster mot gårdarna. I en krans runt hela byggnaden var
riksdagsmännens skrivrum, samtalsrum och klubbrum
interfolierade med rum för riksdagens inre arbete: notariat,
skrivrum, talmansrum och rum för statsråden.

I den övre våningen var utskotts- och avdelningsrum
samlade i en krans runt en välvd korridor kring pleni -
salarnas övre delar. Här var åhörarläktare med separata
trapp hus ner till huvudvåningen. Attikavåningen innehöll i
hela sin utsträckning Riksdagsbiblioteket i en smal kropp
med dagsljus från två håll.

Uppritningen av Riksbankens lokaler följde också
januari  skissen. (1056, 1057, 1058) Riksbanken hade tre
plan men bottnade en våning lägre än riksdagshuset och
hade en enklare uppbygg nad med sitt centrala trapphus.

Jordvåningen upptogs nästan helt av det stora tryckeriet
med pappersförråd, hand- och snällpressar, bokbinderi och
verkstäder. Körbara genomfarter förband båda gårdarna med
kajplanet. Dessutom fanns en gångpassage under Drottning -
gatan till riksdagshusets källare.

Riksbankens bottenvåning innehöll huvudentrén från
Drottninggatan och den stora trappan upp till bankhallen.
Kring de två gårdarna löpte en välvd korridor längs vilken
kontorsrum och expeditioner av olika karaktär och valv -
former var uppradade. Mest pregnant är det ovala mynt -
kabinettet inpassat i rumssviten mot söder. Planens centrala
del upptogs av växlingskontor, arkiv och central valvet  med
guld och silverreserven bakom en tempelgavel mot
Mälaren.

Huvudvåningen innehöll byggnadens viktigaste rum:
den stora bankhallen för allmänheten placerad ovanför
bankvalven. Det kvadratiska rummet omgavs av expedi -
tions  lokaler: de vid sidorna med överljus, de rakt fram med
stora fönster mot väster. Dispositionen i övrigt var som i
våningen under med välvda korridorer och sviter av olik -
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formade kanslilokaler och sessionsrum. I den lilla attika -
våningen var bankoutskottets och Riksgäldskontorets
sessions sal inpassad i taklandskapet.

Rum och funktioner var inplacerade i de båda bygg -
nads  strukturerna enligt de  krävande inre sambands kraven.
Rummen hade oftast två fönster och långsidan mot fasad.
Rörelsemönstren var mjukt formade i sekvenser efter
rörelse flödena. De viktiga rummen hade placerats i planen
inte bara för att få gott ljus utan också för att ge stark
rumslig verkan: vestibulens åttkantiga panteon med trappan
som anas i bågöppningar, foajéns stora galleri med en
långsida ut mot den öppna platsen framför slottet,
plenisalarnas täta oktogoner, bibliotekets smala takskepp.
Men det gällde även sekundär utrymmen som de öppna
arkaderna mot gårdarna och – inte minst – gaturummet
mellan byggnaderna med sina avslutande triumfbågar.

Sektionen genom byggnadernas mittaxel visar tydligt
relationen mellan de tvärgående axlarna genom galleriet
och Drottninggatan. (1059) Vi har tidigare noterat hur
detta »frontalmotiv« präglar riksdagshusets disposition och
hur detta förtunnat betydelsen av dess mittaxel till förmån
för den tvärgående och dess förbindelse med plenisalarna.
Sektionen genom dessa säger mer. Den ur ytbehovet
sprungna idén att flytta fram paviljonger över Drottning -
gatan hade gjort passagen till en del av riksdagshuset.
Sektionerna visar två alternativa former för valvet över
Drottninggatan. Den övre, som är den form som visas på
fasadritningarna, har separata öppningar för trottoarerna,
den undre en stor välvning. 

Riksbankshusets program var enklare med sitt enda
stora rum och har givit en mer lättlöst sektion med en
sekvens från gatan: genom trapphallen och diagonalt upp
genom byggnaden.

De mest detaljerade bilderna vi har av riksdagshusets rum
finns i sektionerna. Den åttkantiga, elva meter breda, vesti -
bulen övergick i ett cirkulärt kupolvalv med en rund öppning
fjorton meter över golvet. Plenisalarna återgick på samma
grundtyp men med andra proportioner. Rummen hölls

samman av en fast geometri och ett cirkulärt kontinu   erligt tak
som reflektor för den fem meter breda taköpp ningen.
Väggarna var upp byggda som en krans av stora valv bakom
vilka fönster, dörrar och läktare anslöt. De talj     formerna  antyder
en tessinsk barock.

Med det av Lithander upptryckta förslaget följde sex
perspektiv ritningar gjorda i skiftande manér. De är troligen
utförda av olika konstnärer efter Zettervalls och Johanssons
underlag. Perspektiven vandrar som i ett panorama runt de
tänkta byggnaderna.

Den teckning som är fångad på längst distans, från
Blaiseholmskajen utanför Grand hotell, ger en bra bild av de
tänkta volymerna. (1060) Vi förstår från denna vinkel hur
viktigt det var för Zettervall att byggnadens entrévåning
kom så högt upp att den inte skars över av Norrbro. Nu
fungerar istället bron som en med riksdagshuset sam ver -
kande sockel med Strömparterren som just parterr. 

Zettervall har med många medel försökt avlägsna sig
från slottets proportioner och volymuppbyggnad. Riksdags -
husets hörn spänner ut mot norr och söder och upplöses i
fristående kolonner. Sidorisaliterna motsäger detta genom
att framför den långa fasaden projicera proportionerna av
kortare byggnader med fasta avslut ningar. I kontrast mot
slottets förtunnade mittparti har Zettervall istället riksdags -
husets tydligt markerat. 

Den centralt placerade kampanilen fanns inte med på
skisserna från årets början utan har tillkommit under
vårens bearbetningar. I tävlingsförslaget hade han en kupol
över den centrala hallen, men då hallen försvann 1890 till
förmån för de tvärgående  foajéerna, så försvann också
motivet för att markera byggnadens centrum. Kampanilen
är från alla vinklar förvånande, inte minst på avstånd. (Men
det är inte kampanilen utan en luftballong som herrarna på
kajen betraktar.)

Bilden från Gustav Adolfs Torg var mer utarbetad.
(1061) Den från slottet avvikande arkitekturen är häri -
från tydlig. Riksdagshusets utbredda volym har ändå en
tydlig verti kalitet. Om slottet försökte ena ett disparat
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rumsinnehåll inom en sträng ram så är riksdagshuset en
sammanställning och öppen redovisning av många teman.
Det tycks som om bildens tecknare har fångat Zettervalls
intentioner väl. Takskulpturer, spiror, fristående obelisker
och ryttarstatyer skulle upplösa miljön kring riksdagshuset
i måleriska effekter. Visserligen vilar byggnaden på en sym -
metrisk och ordnad yta men verkan är fylld av fragmenta -
riska tillfällig heter. Bilden visar en tänkt strid ström av
trafik längs Drottninggatan rakt genom riks dagshusets
sockel. Zettervall hade tanken redan i 1884 års förslag och
bilden fångar väl hur vi då tolkade lösningen: genom att
undertrycka bety delsen av Drottninggats förbindelsen så
gav Zettervall ökad vikt år den arkitekto niskt viktigare
Norrbro i slottets fond. 

Den skugglösa linjeteckningen från Lejonbacken är
troligen ett perspektivunderlag ritat av Johansson.98 (1062)
Bilden visar problemen med de skilda nivåerna som bygg -
naden måste bemästra. Norrbros nivå var given: riksdags -
husets entrévåning nås genom de uppschaktade skevande
ramperna, medan kajerna fort släntade ner till Mynttorgets
nivå. De yttre rummens begränsningar och horisontaler
löpte rakt in i byggnaden och vice versa. Byggnadens fot -
punkter är sammanvävda med de yttre rummen.

Perspektivet från Vasabron visar sammanställningen av
riksdagshuset på sin höga sockel och det låga, horisontalt
verkande, riksbankshuset. (1063) Bankens tempelgavel mot
väster skapade en förbindelse till riksdagshuset. Bakom
gaveln var byggnadens två viktigaste rum: högst upp bank -
hallen och under den valven för rikets guldreserv. Vidare
ser vi hur byggnaden har tagit ytterligare ett steg mot
vattenytan. Riksdagshusets attikavåning, byggnadens högst
belägna rum, innehöll som vi minns Riksdagsbiblioteket.
Perspek tivet visar också byggnadens närhet till Stads -
holmen och den fria vattenytan mot Norrmalm. 

De sista två perspektivbilderna i planschverket är
impressioner som till skillnad från de föregående bilderna
inte har byggnadsvolymer i centrum – utan stadsrum.
(1064) Bilden mot den tänkta bron vid Mynttorget visar

1063:  Riksdagshus och riksbank på Helgeandsholmen. Perspektiv
från Vasabron 1890. 

1062:  Riksdagshus och riksbank på Helgeandsholmen. Perspektiv från
Lejonbacken 1890. 
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vatten rummet med slottet i fonden. Zettervalls byggnader
är snarast framställda som staffage och en ram som får
slottet att bli än mer dominant. Riksdagshus, riksbank, bron
samt rannsakningshäktet, vars hörn vi anar, bildar med sina
skilda uttryck en livfull och småskalig stadsbygd som inte
bara lämnar slottet ohotat, utan stärker dess herravälde.

Teckningen av Drottninggatans passage visar hur Zetter -
vall löst avslutningarna genom att resa paviljonger. (1065)
Av de två alternativa portöppningar som undersöktes visas
här den breda varianten, som kanske var bäst för trafiken.
Enligt teckningen var fasaderna tänkta i natursten, antyd -
ningsvis ser vi det även på fasadritningarna, men fasad -
material var ännu inte beslutat.

Efter att ha studerat den närmiljö som Zettervalls bilder
fram manar är det svårt att göra sig fri från tanken att han
funnit inspiration i det sätt som den gamla bebyggelsen på
Helgeandsholmen förhöll sig till slottet. De många disparata
byggnaderna och den detaljerade skalan gav faktiskt en
kontrast som stärkte slottets regelmässighet. Det slutna och
trånga gatu rummet i Drottninggatspassagen hade också viss
likhet med Gamla Norrbrogatan som rörde sig nära det
tessinska stallets storskaliga sockel. Om kvaliteterna i den
befintliga be bygg elsen var det dock ingen som talade – inte
heller Zettervall.

Projektets alla fasader fanns uppritade för planschverket.
Här ska vi bara se på den mot norr. (1066) Ritningen ger oss
de nominella måtten visavi slottet. Riksdagshusets huvud -
våning ligger på samma höjd som slottets, dess taklist ligger
under slottsflyglarnas och fönstersättningen är tätare.

Zettervalls sätt att möta platsens stora utmaning är
tydlig: håll byggnaden åt väster, höj upp entrén, håll sockeln
hög, håll taklisten låg, bryt upp volymerna, låt byggnaden ta
upp övergången från den höga östra sidan till den låga
västra. Skapa sådana formförbindelser över vattnet som kan
understödja huvudsaken: slottets fria relation till Gustav
Adolfs Torg. 
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1065:  Riksdagshus och riksbank på Helgeandsholmen.
Perspektiv genom Drottninggatspassagen 1890.

1066:  Riksdagshus och riksbank på Helgeandsholmen. Fasad mot norr 1890.
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Mottagandet

Kanske har inget svenskt arkitekturprojekt blivit så detal -
jerat beskrivet och väl spritt som detta förslag till nya
riksbyggnader på Helgeandsholmen. Lithander ville uppen -
bar ligen göra förslaget känt och kommenterat – och det
blev det!

När förslaget publicerades i april 1890 kommenterades
det i Stockholmstidningarna och perspektiven blev ofta
reproducerade. Nästan undantagslöst var kritiken  negativ.
Oftast var det samma argument som vid riksdebatten 1888:
marken var dålig, det var dyrt och Helgeandsholmen borde
bli park eller eventuellt bara bebyggas till en mindre del. 

Men även många av dem som beundrat Zettervalls
förslag från 1884 är nu kritiska. Ny illustrerad tidning
återgav perspektivet från Gustav Adolfs Torg och skrev att
byggnaden säkert skulle fungera till det inre men att
perspektivritningarna var: »ingalunda så vackra (vad har
tornet där att göra?), utan mindre stilfulla än hans
föregående«.99

Zettervall deltog motvilligt i den offentliga debatten. I
en artikel i Svea presenterar Claës Lundin förslaget in -
gående och återger två perspektiv. Lundin citerar även
Zettervall som avfärdar farhågan att en stor byggnad
menligt skulle inverka på slottets valör. Det är en stor
skillnad mellan slottets kolossala massor i fonden och den
relativt mindre byggnad, som kan få rum utanför slottets
synlinje, säger Zettervall. Men därför betyder det inte att det
nya riksdagshuset skulle behöva lida genom grannskapet
med slottet. »Byggnadens säregna karaktär och platsens
monumentalitet skola verka lika självständigt som förmed -
lande.« Zettervall lyckades här, kanske med journalistens
hjälp, formulera en av sina konstnärliga grundsatser.100

Ingen i debatten förde fram den konstitutionella tanken: en
värdig plats i rikets centrum för folkrepresentationens andra
statsmakt i balans med den första. Ingen noterar att det är de
ökade programytorna som har drivit upp volymerna så att

förutsättningarna faktiskt är annorlunda nu än då riks -
dagsbeslutet togs. Ingen driver Zettervalls uppfattning att
Helgeandsholmen är rätta platsen för ett riksdagshus, men
att banken egentligen borde rymmas på annan plats. Detta
senare skulle kunnat ha vara ett argument från riks dagen
själv – riksdagen borde ju ha intresse av att säkra sin egen
tillväxtmöjlighet. Zettervall hade accepterat bank, justitie -
ombudsman och riksgäldskontor i riksdagens byggnad just
för att de skulle gå att flytta ut. Men som vi vet regerades
Riksdagshuskommittén av Riksbankens förtroendemän för
vilka en sådan tanke var omöjlig.

Mest handlade kritiken om i vilken grad slottets storhet
skulle förringas med ett riksdagshus som granne. Särskilt
hård är kritiken mot »de väldiga byggnadsmassorna« från
Stockholms arkitekter. Riksdagshuskommittén tog kritiken
allvarligt och beslöt att inkalla en utomstående sakkunnig
för att få frågan »opartiskt« bedömd. Valet föll på Ferdinand
Meldahl i Köpenhamn. Oavsett om Meldahl inkallades på
Zettervalls förslag, bör det ha varit något av en déjà vu:
trettio år tidigare hade just Meldahl inkallats för att bedöma
Zettervalls förslag för Lunds domkyrka – ett projekt i
samma opinionskris som nu riksdagshuset. 

Meldahls synpunkter

Ferdinand Meldahl besökte Stockholm i juli 1890; han läste
in projektet och lämnade i augusti ett skriftligt utlåtande
som i huvudsak är gillande men också innehåller kritiska
synpunkter.101 Meldahl skriver att han betraktar Helge -
ands  holmen och riksdagsbeslutet att där förlägga riksdag
och riksbank som något givet. Men han berömde ändå
platsen och fann att ingen av de andra tidigare diskuterade
tomterna var tillnärmelsevis lika värdiga.102 Han såg som
sin huvuduppgift att svara på frågan om det  föreliggande
projektet fyllde de fordringar man borde kunna ställa.

Den viktigaste frågan gällde förslagets konstnärliga nivå
och relationen till slottet. Det är utmärkt, skriver Meldahl,
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att, som projektet gör, frilägga slottets nordfasad genom att
anlägga en öppen plats och göra det möjligt att överallt från
Gustav Adolfs Torg överblicka »den vældige, i sine Hoved -
linier enestaaende, skjønne Slotsfaçade. Men medens man
med bedste Villie ikke kan ødelægge en saa over vældende
Storhed – thi den vil gjøre sig gjældene, selv om man blot
skimter den bag Træerne – saa kan paa den anden Side den
nye Rigsdagsbygning, naar den lægges i saaden Nærhed af
Slottet og placeret som foreslaaet, selv komme til at lide
under Virkningen av Slottets Storhed; denne Disharmoni
vil atter indirekte virke tilbage paa Slottet, i det Helheden
ødelægges.«103 Meldahl önskar för den skull en förmedlande
övergång mellan riksdagshuset och slottet i form av träd -
planteringar väster om Norrbro. Han samman fattar sin syn
på riksdagshusets volym med att han »ikke troer, at det
foreliggende Projekt vil virke ødelæggende paa Slottet, men
at man tvertimod Nord for Slottet vil faae Terrainet paa
Helgeandsholmen reguleret og ordnet paa en for Slottet
langt værdigare Maade end hidintil«. 

Meldahl skrev att projektet inte kan påstås skada slottets
skönhetsvärden utan sade, precis som Zettervall sagt i sin
reservation till 1888 års utredning, att risken snarast är den
motsatta. Nämligen att det nya riksdagshuset kunde tryckas
ner av närheten till slottet och därmed få hela miljön att lida.
De mer detaljerade kommentarer Meldahl sedan gav
strävade alla efter att ge projektet ett mer monumentalt lugn.
Han önskade en »Simplificering« av bankbyggnadens
former, vilket skulle få »hele det nye Bygningskomplex,
ogsaa set fra Vasabro, komme til at virke større og
skjønnere«. Ingen i den svenska debatten hade dittills önskat
former som fick byggnaderna att se större ut! 

Meldahl fann vidare att byggnaden var så vackert
placerad som det under de givna förhållandena var möjligt,
med en bra förplats och med bra avstånd. Projektets fasader
skapar »en smuk, rig Helhed og vidne om det Talent, vi Alle
beundre hos Hr Overintendanten«. Men omgivningens
stora dimensioner fordrade »langt mere markerede Façade -
former, der have fra Slottet afvigende Karaktér«. Det skulle

kunna uppnås »dels ved at forstærke Brede virk ningen, idet
man skyder de framspringende Endepartier helt ud til
Enderne og dels ved at forstærke Hovedgesimsen i Lighed
med Sansovinos Bibliothek i Venedig, hvorved man ogsaa
kunde opnaae at faae et nyttigt Tillag af en Rakke Lokaler
langs Façaderne i øvre Etage under Taget«. Ett annat medel
för att öka skillnaden i karaktär mot slottet vore att ge
fasaderna mer relief, exempelvis genom att göra om alla
pilastrar till risalitformer. Byggnaden skulle då »løfte sig op
over de  horizontale Gesims- og Brystnings linier på Slottets
Endeparti, noget Øiet i høg grad vil kræve«.

Tanken att samla anläggningen kring ett mittorn är god,
skriver Meldahl, men det föreslagna är för »spinkelt«.
Tornet behöver en större bas – eller kanske en kupol som
kunde samla volymen och särskilja den från andra
byggnader. Det finns i »denne dél af Byen allerede slanke
Taarnformer nok«. Riksdagshuset ska markera att det efter
slottet är Stockholms viktigaste byggnad.

Alla dessa föreslagna ändringar skulle bidra till att ge
byggnaderna den resning som behövs »saa at de ikke
tryckes af Slottets Storhed«.

Meldahls genomgång av det inre blev också positiv.
Ytorna tycks väl disponerade: vestibul, foajé, huvud trappa
och rum är så vackert anordnade som man i en skiss kan
kräva, skrev han. Särskilt bra tycktes honom plenisalarna,
kanske skulle man dock göra takfönstret större, men utan
att öka takhöjden vilket skulle försämra akustiken. 

Meldahl gjorde vidare gör en djupgående granskning av
planlösning och disposition. Borde inte talman och stats -
råd ha skilda rum? Borde inte riksdagsmedlemmar skiljas
tydligare från ickemedlemmar? Men allt detta är blott
småsaker som kan rättas till: «den højtærade Kunstner som
har udarbeidet det, ogsaa med lethed kunne forme alt
tilrette, naar der kun gaves ham den fornødne Tid, Tillid og
Midlerne.«

Efter detta detaljerade och positiva svar borde Riksdags -
huskommittén känt ett lugn då de bad Zettervall att ta
ställning till Meldahls utlåtande.104



Byggnader för Stockholm    845

Zettervall svarar Meldahl

Bland Zettervalls efterlämnade papper finns ett koncept till
svar på Meldahls anmärkningar.105 Troligen är det ett
underlag för en muntlig framställning. Innehållet återges
här delvis i referat, då texten bitvis är ofullständig.

Zettervall inledde med att relatera projektets bakgrund:
det var hans äldre förslag, från 1884, med ett gemensamt
hus för riksdag och riksbank med Drottninggatan dragen
väster därom, som låg till grund för Lithanders motion:
»Riksdagen beslutar likväl utan vidare att tvenne skilda
byggnader skulle uppföras på Helgeandsholmens västra del
med Drottninggatan framdragen i rak förlängning mellan
båda.« Zettervall skrev vidare att planen gav de svårigheter
som tävlingen sedan bekräftade. Efter avslutad tävling åtog
han sig att visa en lösning där den mindre byggnaden
skenbart blev inkorporerad i den större, ungefär som slotts -
flyglarna till slottet: i skilda byggnader men med möjlighet
för riksdagen att svälla in i, om det i en framtid skulle
behövas. Mitt förslag, skrev han, var »endast ett under kort
tid tillkommet första utkast i den angivna riktningen. För
vidare utveckling tillät jag publicering ›för att få syn -
punkter‹, men istället fick vi ›sakvidriga och hänsynslösa
tidningsuppsatser‹.« Nu har projektet dock av Meldahl fått
saklig kritik, som han vill kommentera.

På Meldahls efterlysning av enklare och lugnare linjer
svarade Zettervall kort att, ja, det kan göras. Meldahl ville
också se en från slottet mer avvikande karaktär genom
 utflyttning av gavlar och höjning med en liten våning, så 
att byggnaden kom över slottsflygelns gesims. Om denna
pro på blir Zettervall mer mångordig: »Jag som kämpat
under trycket av en hätsk tidningspolemik för att hålla
›sten kolossen‹, som det heter, liten, blir glad! Jag släpper
gärna.« Ty Meldahl har rätt, skriver Zettervall, som har tagit
för mycket hänsyn till slottets »frändskap och dominerande
välde. Det var Tessin och hans storartade karusellbyggnad
på samma plats som angav för mig såväl höjd som
arkitektur, dock utan hans arkitektoniska takt.« Men det var

lättare för Tessin som inte hade något givet program att
följa. För Tessin gällde fortfarande de gamla traditionella
begreppen – som fortlevat genom alla stilepoker från
grekernas dagar: »Att det var stil och måttfullhet i första
rummet som skapade monumentalitet; att var sak fick osökt
gälla för sig på grund av sitt eget innehåll; att det var
harmonien mellan delarna – stora som små – som bildade
skön helhet.« Jämför Akropolis stora och små byggnader
vid Parthenon eller Forum Romanum vid Colosseum.

Om jag tolkar Meldahl rätt, skriver Zettervall, så menar
han att vi ska bekymra oss mindre över förhållandet till
slottet, som hotar att detronisera oss, utan mer över bygg -
naden själv, så »att det såmedelst må komma till högsta
möjliga rätt gentemot slottet – en åsikt som även jag, ehuru
under vissa förbehåll, städse omfattat och lika städse hånats
för, men som jag på grund av omständigheterna endast har
kunnat med stor modifikation tillämpa i mina förslag«.

I sitt koncept behandlar Zettervall sedan Meldahls mer
detaljerade synpunkter. När det gäller tornets form gör han
avbön: det kom till först efteråt då han fann att någonting i
den vägen erfordrades, särskilt från väster, skriver han. En
kupol är svår att motivera nu eftersom det inte finns anled -
ning för den i planen, men om den skulle kunna inordnas
får den ej bli för stor, inte någon kyrkokupol.

Vidare kommenterade Zettervall korthugget Meldahls
övriga punkter. Banken skulle vinna på ett högre riksdags -
hus: Ja! Banken borde bli högre: Tarvar närmare utredning,
det är med flit lågt för att bli ett annex! Talman och statsråd
i skilda rum: Kommittén har ej önskat – men kan ordnas!
Foajén är för smal: Fanns ej i programmet utan var Zetter -
valls idé – men kan göras större! Särskilda trappor för
besökare: Ja, kan ordnas! Större takfönster i plenisalarna:
Nej, alldeles lagom! 

Projektet, skrev Zettervall, har genom Meldahls an märk   -
ningar fått en »betydligt enklare, och låtom oss tillägga, vida
friare och intressantare ställning. Först passande arkitektur,
sedan kostnad.« Zettervall tar tillfället att förbereda
Riksdagshuskommitténs ledamöter på ökade kostnader:
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1067:  Riksdagshus och riksbank på Helgeandsholmen, alternativ II.
Fasad mot norr 1890.

Det stegrade anspråket på yttre storhet medför en propor -
tionerlig stegring av byggkostnaderna. Och han drar oför -
väget en parallell till slottet: det hade inte blivit vad det blivit
inom en sträng kostnadsram.

Zettervall avslutar med att »livligt tillstyrka att Meldahls
ändringar genomförs«. Zettervall får omedelbart i uppdrag
att genomföra en omarbetning.

1890 års skissförslag, alternativ II

Under hösten 1890 utarbetade Zettervall med hjälp av
bland andra Aron Johansson ett reviderat förslag, kallat
alternativ II. Det var i skiss klart den 28 november. Förslaget
finns bara bevarat i skisser där många alternativ prövats på
samma ritning.106

Ritningen som visar norra fasaden är den bäst bevarade.
(1067) Zettervall har noga följt Meldahls uppslag. Bygg -
naden är höjd med en hög gesims à la Sansovinos bibliotek
i Venedig och avslutas med en markerad horisontal en bra
bit högre än slottets flyglar. De övre våningarna hålls
samman av halvkolonner som ger en kraftig relief. Sockel -
våningarna var oförändrade så när som på valvet för
Drottninggatan som är större. Bankbyggnaden hade kvar
sin gamla höjd men bankhallen mot väster har tillåtits resa
sig. Borta var gavelmotiven, istället hade Zettervall kupoler
i alla bygg nadens hörn, mycket lika de han prövat i täv -
lings förslaget »Cospetto«. Mittornet har blivit lägre och fått
en bredare bas. En central kupol, en större variant av hörn -
kupolerna, finns också: logiskt placerad rakt över entré -
 vestibulen. På ritningen ser vi att kupolerna och mittornet
är överkorsade, och därmed visas projektets nästa utveck -
lingsstadium. Vi ser till och med en högre mittkupol antydd
nära huvud fasaden.

På huvudfasaden, också kallad alternativ II, har Zetter -
vall dock slopat hörnkupolerna och istället rest en hög men
smal kupol, som vi får anta var tänkt att landa över  vesti -
bulen, helt nära entrén. (1068, 1069) Dess form är ett
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1068:  Riksdagshus och riksbank på Helgeandsholmen, alternativ II. Huvudfasad 1890. 
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mellan ting mellan torn och kupol – och den är inte
»kyrklik«. Zettervall har flyttat ut sidorisaliterna och spänt
ut byggnadens längd. Mittpartiet har nu en rak avslutning.

Planen har justerats med hänsyn till de yttre föränd ring -
arna. (1070) De har egentligen bara påverkat rums indel ning
och rumsformer i de långa filerna. Samman bind ningshallen
mellan kamrarna i byggnadens mitt har kunnat bli större,
och överbelyst, nu när stöden för mittornet utgått.

Det var inte svårt för Zettervall att hörsamma Meldahls
synpunkter, Zettervall menade ju till och med att han själv
egentligen tyckte samma sak men hindrats av opinionen. 

Byggnaden visar nu en stoltare och mer självständig
håll ning.

Zettervall hade låtit tillverka två modeller, en av vardera
alternativet, som ställdes ut på ritkontoret i Bankohuset.107

Utställningen var öppen för alla intresserade. Även kungen
med svit kom och blev förevisad och var »mycket nådig«.108

Ingen kunde klaga på viljan till offentlig genomlysning av
projektet.

Först när det omarbetande förslaget var klart beslutade
Riksdagshuskommittén att låta publicera både Meldahls
utlåtande och kommitténs egen kommentar som bilaga till
det omarbetade förslaget.109

Strax därefter, i december 1890, var Meldahl åter i
Stockholm för att studera de reviderade ritningarna. I sitt
nya utlåtande skriver han att förslaget nu var »saa smukt og
godt i sine Hovedtræk, at det ved den yderligere Bearbei -
delse vil kunne føre til en tillfredsstillende Løsning af den
foreliggende Opgave«.110 Både fasaden och kupolen ger en
bra grund för att ge Zettervall fortsatt frihet i utformningen,
skriver han vidare i utlåtandet, som ju var riktat till
Zettervalls uppdragsgivare. Meldahl avslutade sin korta och
positiva kommentar genom att påminna om höga före -
bilder som senatsbyggnaden i Rom och dess fasader med
byster av för fosterlandet framstående män: »vilken blick
paa Kunstens store og skjønne Oppgave i Statslivets tjenste«.
Till detta officiella brev hade Meldahl fogat ett privat brev

1069:  Riksdagshus och riksbank på Helgeandsholmen, alternativ II.
Perspektiv 1890.
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1070:  Riksdagshus och riksbank på Helgeandsholmen, alternativ II. Andra våningen 1890. 
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Arbetet med projektritningarna och detaljerna under åren
1891 och 1892 har Zettervall senare beskrivit som glädjelöst
eftersom han hela tiden fick »lida och smälta alla otidig -
heter och anfall i pressen«.112 Hårdast tog Zettervall att
kollegorna och vännerna fördömde projektet.113

Stockholmsarkitekternas förening, Teknologföreningens
fackavdelning för husbyggnadskonst, hade diskuterat
Helgeandsholmen vid extramöten direkt efter det att
plansch verket med 1890 års första förslag hade publi -
cerats.114 När Meldahls utlåtande och Riksdags hus kom mit -
téns kommentarer till detta publicerades i november
författade man en protestskrivelse. Fack avdelningens kritik
är upp ställd i fem punkter: grunden är för dålig och
utrymmet för knappt för att kunna bebyggas enligt 1888 års
beslut; Helgeandsholmen kan bebyggas till någon del;
riksdags huset bör ej förläggas till Helgeands holmen där det
inte kan få någon självständig värdighet; riksbanken kan
med fördel förläggas dit eftersom den är mindre och inte
har sådana monumentala anspråk som kan konkurrera
med slottets; samt slutligen: frågan är inte tillräckligt
utredd.115 Dessutom kritiseras ärendets hante ring: att
Överinten dents ämbetet – »denna högsta auktoritet på
husbygg nads området« – efter sitt avstyrkande 1877 lämnats
utanför processen och att en utländsk auktoritet kallats in i
dess ställe. Kritiken är mest detaljerad rörande de planerade
byggnadernas grundläggning vilket kan förvåna  eftersom
just den frågan var väl utredd.116 Mindre detaljerad och
utan nyheter är kritiken av de stora byggnaderna nära
slottet. Inget resonemang förs kring den grundläggande
frågan om institutionernas betydelse i staden och riks -
dagens betydelse – det ställningstagande som låg till grund
för Zettervalls uppfattning. 

Den konflikt mellan verksamhetens betydelse och det
växande programmet som Zettervall brottades med berörs
inte. Mycket förvånade kan det tyckas att arkitekttävlingen
som avgjordes i november 1889 inte med ett ord berörs – inte
i fackavdelningens skrivelse, och inte över huvud taget i
Teknisk tidskrift.

till Zettervall med mer detaljerade kommentarer: bygg -
naden bör skjutas något mot norr för att få bredare kaj mot
söder, sockellisten ska vara lika med slottets botten våning,
post avdelningen bör flyttas.

1891 och 1892

Under år 1891 arbetar Zettervall vidare med projektritning -
arna, med många ritare och kostnadsberäknare. 

Han sänder Aron Johansson och arbetschefen Albert
Amundsson på studieresa till Berlin, Wien, Budapest, Paris
och London – främst för att studera säkerhets anord -
 ningarna för banker – men de passade också på att bese
riksdagshus. I ett brev till Zettervall beskriver Johansson
riksdagshuset i Berlin som han fann tungt och klumpigt,
kupolen hade skapat ett kolossalt tomrum, kolonnerna var
tryckta och kapitälen var feta och fula. Inget är behagfullt
och elegant i det nya Berlin, där klumpighet anses liktydigt
med monumentalitet, skriver Johansson. Men på riksdags -
husets arkitektkontor, på Wallots ateljé, arbetas med en
»utomordentlig energi, samvetsgrannhet och omständ -
lighet. Tiden är intet värt, blott resultatet.« Riksdagshuset i
Wien däremot är lugnt och ädelt, utan »knalleffekter«, man
tänker ej på några tekniska svårigheter. Budapests parla -
ment minner om en ångsåg, skriver Johansson, den har ett
»myller av pelare som ett akademi projekt«.111

Men det var inte allmänna synpunkter på europeiska
riksdagshus som de två hade skickats ut för att inhämta utan
tekniska fakta för den vidare projekteringen. Zettervall
kommen terade surt att Johansson inte kom hem med annat
än vad man  visste och att resans dåliga resultat inte skadade
Johansson utan honom själv. 

Kommentaren är intressant ty Johansson hade i fem år
tillägnat sig akademistipendiatens fria sätt att resa medan vi
vet att Zettervall själv vid sina studieresor var mycket
målin riktad och bara såg till det för de pågående projekten
nyttiga. 
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I riksdagens båda kamrar motionerades för att riva upp
byggnadsbeslutet. Zettervall var utåt så lojal mot projektets
ostörda genomförande att han inte verkar ha sett att
motionerna faktiskt innehöll sådant han själv länge sagt:
nämligen konstaterandet att holmen var för liten för två hus
och att man borde söka en ny tomt för riksbanken.117

Det enda stödet som Zettervall uppfattade kom från
utlandet – de finska arkitekterna såg kvaliteterna och försva -
rade projektet.118 Den svenske korrespondenten för
Helsingforstidningen Nya Pressen – signaturen K. R. – hade
1891 låtit införa ett referat av den svenska debatten och
därvid ytterligare raljerat över Zettervalls förslag. Den finske
arkitekten Jac. Ahrenberg skrev då en protest, som också
undertecknades av Th. Höijer och Th. Decker och som
infördes strax därefter i Nya Pressen.119

Vändpunkten

I detta flöde av kritik kommer så den händelse som Zetter -
vall noterar som en vändpunkt. Han beskriver det med
bitter het i sina minnen. 

»Under projektets utarbetande var det en ständig
ström av folk som kom upp för att se på ritningarna
och modellerna och Johansson som förste man på
byrån var förevisare särskilt för riksdagsmän och det
tasslades och diskuterades och gjordes invändningar
och föreslogs annorlunda och en dag visade mig
Johansson en skiss annorlunda och frågade om jag
hade något emot att han utförde den närmare. Arg
var jag över ett sånt fräckt tilltag av min ritare men
för stolt för att säga nej gick jag min väg. Han gjorde
sedan i smyg sitt förslag och puffade för det hos
vederbörande – och avlämnade det som kontra -
förslag kan jag tro. Det var i samförstånd med
Törnebladh och andra maktägande som han bakom
min rygg smusslade ihop sitt opus efter de makt -

ägandes önskan, vartill jag på inga villkor kunde låna
mig. Jag förstod nu vartåt det lutade och beslutade
att avgå vid första lämpliga tillfälle. Mitt andra förslag
blev färdigt, men man hade nog dömt det redan
förut. Exponerat blev det aldrig. Dock allt det där vill
jag glömma och röra vid så lite som möjligt. Man tog
mina idéer och förfuskade dem, lät mig få ovettet
medan de själva  plöjande med mina kalvar, sutto
oantastade.«120

Riksdagshuskommitténs protokoll från den 1 november
1892 bekräftar Zettervalls beskrivning. Mötet var uppen -
barligen stormigt för protokollet är fyllt av överstrykningar,
tillägg och justeringar. I ett överstruket parti kan man läsa
att kommittén i början av året beslutat att låta arkitekt
Johansson utarbeta ett särskilt förslag »vilket i olikhet med
det av överintendenten Zettervall senast avgivna upptaga
Drottninggatans förlängning 60 fot bred, skönhetslinjen
fram flyttad närmare 20 fot samt riksdags huset utan över -
bygg nader över Drottninggatan; och hade arkitekten
Johansson härvid till sitt förslag fogat en promemoria, vari
redogjorts för de väsentligaste olik heterna mellan de olika
ritningarna«.121 Zettervalls passage hade i alla tidigare
projekt haft samma breddmått som Drottninggatan, det vill
säga kring 40 fot, men röster hade höjts för att bredda den
till  stadens gällande nybyggnadsstandard, som var 60 fot –
en bredd ning med cirka sex meter. 

Hela det stycke som i protokollet redovisar att kom -
mittén bett Johansson utarbeta ett alternativt förslag ströks
ur det justerade protokollet. Istället infogades ett långt
referat av Törnebladhs plädering för Drottninggatans bredd -
ning och det nödvändiga i att flytta fram hela riks dagshuset
mot öster. Han menade att hela ärendet hängde på detta. 
I den första protokollsversionen står att hela kommittén
biföll medan Zettervall bad att få några dagars betänketid.
I det justerade protokollet meddelas att diskus sion utbröt
och att man beslöt att det var lämpligt att Zettervall fick
möjlighet att ta konsekvenserna i närmre övervägande. 
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Detta var droppen för Zettervall och hans sista samman -
träde i kommittén. Några dagar senare lämnar han in sitt
avsked.

På sitt koncept till avskedsansökan har Zettervall fogat
dessa rader: »Kommittén har bestämt saker vilka jag varken
›estetiskt eller praktiskt‹ kan biträda – ej längre adjungerad
sakkunnig. Efteråt ledda av lismare och örontasslare har
vederbörande icke skänkt mig det förtroende och stöd, som
här – under svåra förhållanden var i så hög grad av nöden.
Därför var bäst, att först som sist, avgå, då jag icke längre såg
mig i stånd att med verklig heder föra frågan till lyckligt
slut.«122

Redan på nästa möte beslöt kommittén att be Konst -
akademien om ett utlåtande nu när »estetisk expertis saknas
inom kommittén«.123 Akademien skulle svara på frågan om
en framflyttning sex meter var möjlig utan att »åsidosätta
berättigade estetiska krav«. Svaret blev att det inte var
möjligt, men svaret var otydligt. Femton ledamöter sa nej
till framflyttning medan tretton – och bland dessa de flesta
arkitekterna – tyckte att det borde vara möjligt. Med
arkitektmajoriteten som intäkt beslöt Riksdagshus kom -
mittén att ge Johansson i uppdrag att utarbeta sina skiss -
ritningar till ett fullständigt förslag. Senare knöts Dahl som
sakkunnig till kommittén. 

Johanssons förslag

Johanssons ritningar var klara under våren 1893.124 (1071,
1072) Drottninggatans breddning och därmed riksdags -
husets framflyttning var den direkta orsaken till att
Johansson påbörjade en egen skiss. Men hans förslag
innehöll också ändringar i dispositionen som inte direkt
betingades av detta. Johansson tog bort de utvändiga
ramperna och skapade en plan yta åt öster. Entrén kom på
detta sätt att sjunka ner i byggnadens sockelvåning – något
som Zettervall velat undvika. Johansson har flyttat trapp -
huset från läget nära fasad och istället anlagt ett monumen -

1071: Aron Johansson, Riksdagshus och riksbank på
Helgeandsholmen. Bottenvåningen 1894.
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talt trapphus längre in i byggnaden. Den hall som förband
kamrarna försvann därmed, men genom entréns sänkning
kunde sammanbindningsbanan löpa däröver vid fasad utan
att behöva korsa vestibulen.

Johansson flyttade kupolen till ett läge över trappan mitt
i byggnaden där han på grund av det tillbakaskjutna läget
var tvungen att förstora den för att den skulle synas i
förbindelse med byggnadens breda volym. Zettervall hade
haft sin kupol närmre fasad och därmed kunnat göra den
mindre. I sitt förslag introducerade Johansson också  triumf -
bågarna över den breddade Drottninggatan. 

Riksdagshuskommittén låter Clason, Dahl och Grund -
ström granska förslaget. Med några mindre anmärkningar
är de positiva och när Johansson till hösten 1893 revi derade
ritningarna fann de sakkunniga tilltalande propor tioner
samt fyndighet och skarpsinne i planlös ning arna. Clason
hade varit en av initiativtagarna till Teknolog föreningens
kritik, men året efter en av de arkitekter inom Konst -
akademien som inte tyckt att en framflyttning »åsido satte
berättigade estetiska krav«. Nu som sakkunnig är han alltså
till och med positiv. Det är inte svårt att, som Zettervall
gärna gjorde, se den tidigare kritiken mer riktad mot honom
personligen än mot hans projekt. Men det projekt som Dahl
och Clason berömde skulle snart också angripas, dock utan
att deras konstnärliga omdöme eller personer ifrågasattes.

Zettervall skriver senare i sina minnen: jag »gick glad
som fisk min väg ur kommittén. Johansson passade dem
vida bättre och min vän Dahl fick sig en indräktig råd -
givare plats, biträdd av Clason och några fler som ansågo att
byggnadens framflyttande, så mycket som sedan skedde,
mot öster icke betydde något, liksom icke heller de  betydligt
ökade höjderna. Ja, gärna för mig! Jag ville något värdigt
och idealistiskt för platsen, men man ville icke förstå mig.
Må de många kockarna nu koka på sin soppa bäst de kunna,
resultatet kommer att belöna dem därför. Och nu farväl åt
den frågan!«125

1072:  Aron Johansson, Riksdagshus och riksbank på
Helgeandsholmen. Perspektiv 1894.
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Zettervalls sista skiss 1893

Trots sitt farväl och trots att Johanssons förslag var nästan
färdigt kunde inte Zettervall låta bli att på egen hand fort -
sätta att tänka på riksdagshuset. Han skriver inget om det i
sina minnen, men i kassaboken har han för år 1893 noterat:
»Gjort en skiss till ensamt riksdagshus på Helgeands holmen.
Ej visad – för ro skull.«126 Några skissritningar finns också
bevarade i hans samling.127

Programmet hade sedan 1884 växt så mycket att
riksdagshuset nu ensamt var ungefär lika stort som både
riksdagshus och riksbank varit då. Utan att vara pressad av
de yttre begränsningslinjerna gav han nu byggnaden det
utrymme han ansåg att programmet krävde. Skissen
innehöll många drag från hans tidigaste förslag. (1073)
Intressantast är kanske att han negligerar den raka fram -
drag ningen av Drottninggatan. Åter ställde han en hörn -
risalit i fonden av den långa Drottninggatan som gjorde att
gatan tvingades göra en sväng runt huset nära vattnet. Bron
till Mynttorget ligger inte ens i linje med bron mot Drott -
ning gatan, utan ansluter mycket nära Myntets kolonner.
Denna rumsliga idé var, som vi tidigare konsta terat, för
Zettervall mer än en nödlösning – han ville ha denna täthet
och oregelbundenhet som motpol till fram sidans öppenhet
och fria axlar. 

Av fasaden framgår att han behållit den idé han haft i alla
sina förslag: bemästrandet av den bakåt sluttande tomten
genom att lyfta upp entréplanet. (1074) Tanken är till och
med ytterligare förstärkt genom att tempelgavelns pelare
flyttat fram för att innefatta ramperna. Tornkupolen känner
vi igen från det andra förslaget 1890, så också fasadens
huvud grepp. Men sidorisaliterna är ytterligare förstärkta
genom rusticeringar och genom att han fört samman deras
tre fönster. Borta är den »sansoviniskt« dekorerade gesimsen
– nu är gesimsen slät och dekorationerna flyttade till mitt-
och sidorisaliterna. Fönsteromfattningarna är nu alla lika,
utan de tidigare alternerade formerna. De hellenskt antika
motiven från de tidiga förslagen kan vi också se i den rena

1073:  Riksdagshus på Helgeandsholmen. Situationsplan 1893.
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1074:  Riksdagshus på Helgeandsholmen. Huvudfasad 1893. 

1075:  Riksdagshus på Helgeandsholmen. Huvudvåningen 1893.

tempelgaveln. I den nya kompositionen har Zettervall tänjt
ut skillnaderna mellan partier av olika detaljeringsgrad.
Kupolen står, som i det tidigare förslaget, fortfarande nära
huvudfasaden, förankrad i planen.

Zettervall har med de bättre yttermåtten kunnat luckra
upp planen. (1075) Ljusgårdarna är större, foajéerna något
bredare och de gemensamma samtalsrummen större. Den
största förändringen är att huvudtrapphuset flyttat från
fasad, som en del av vestibulen, och i stället in i byggnaden.
Det troliga motivet var att på detta sätt tydligare separera
trafik strömmarna.

Vidare hantering

Om vi jämför Zettervalls egen historieskrivning med
primär  källorna finner vi att Zettervall givit en korrekt, men
inte fullständig, bild: det fortsatte att storma kring riksdags -
husprojektet och försöken att riva upp beslutet fortsatte
även efter det att Zettervall avsagt sig allt arbete. När
hovstallet flyttade till sin nya byggnad och den gamla
bebyggelsen på Helgeandsholmen revs 1894 tog kritiken
fart igen.

I början av 1894 angavs en protest undertecknad av
»svenska arkitekter«. Byggnadskostnaden bedömdes 1894
bli dubbelt så hög som vid beräkningen 1890.128 Vid
riksdagarna 1894, 1895 och 1897 motionerades om mer
betänketid och krav på utredning av ett ensamt riks banks -
hus.129 Krav ställdes till och med att på platsen bygga en
fullskalemodell.130 Pengar samlades in för att finansiera
alternativförslag.131 Förslag med ensam riksbank på
Helgeands  holmen och riksdagshus på Riddarholmen i
nybyggnad respektive ombyggnad ställdes ut och publi -
cerades.132 Det tyska riksdagshusets arkitekt Paul Wallot
som kallas till Stockholm som sakkunnig, dömer ut det
stora huset och berömmer alternativen.133 En ny motionär
i riks dagen vill utreda de »märkliga förhållandena« i hante -
ringen.134
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De arkitektoniskt ansvariga, Johansson, Dahl och Clason,
fick precis som Zettervall hantera en ström av kritik men
verkade kunna ta den lättare än vad Zettervall gjort.
Riksdagshuskommittén hade dock betänkligheter inför
kupolen, inte minst kostnaden, men även Dahl var osäker
så man bad om Meldahls råd. En tredje gång, 1896, var
Meldahl i Stockholm. Han menade att kupolen för
samman  hanget borde vara större, men att den då skulle bli
för stor för byggnaden. Han föreslog att den togs bort helt,
vilket Johansson också gjorde. Meldahl avslutade sitt
utlåtande med att helt opåkallat skriva att det bästa för
Helgeandsholmen vore att helt avstå från att bygga riks -
banken och istället avsluta holmen med en park mot väster:
alltså i linje med vad Zettervall börjat undersöka tre år
tidigare. Naturligtvis kom rådet alldeles för sent, 1896 var
redan pålningsarbetena i full gång. Riksdagshuset och
riksbanken invigdes 1904.

Några sammanfattande synpunkter

Vi har redogjort för de många turerna kring det trettioåriga
ärendet om ett nytt  riksdags- och riksbankshus på Helge -
andsholmen samt studerat de sex förslag som  Zettervall
gjort. Det första förslaget från tävlingen 1873 har inte
återfunnits, och om detta vet vi inte mycket mer än att
förslaget möjligen gick under namnet »det grekiska«. Det
andra förslaget är Zettervalls illustrationer till utredningen
från 1884, som Lithander lät publicera 1890. Det tredje är
det 1889 anonymt inlämnade tävlingsförslaget »Cospetto«
som ställdes ut på Nationalmuseum. Det fjärde är förslaget
från 1890, senare kallat alternativ I, som i mycket utgick
från tävlingsförslaget. Det femte förslaget som också ritades
1890 kallades alternativ II och är en bearbetning efter
Meldahls sakkunnighetsutlåtande. Dessa två senare visades
bara för särskilt intresserade. Slutligen det sjätte förslaget
från 1893 som Zettervall inte kom att visa för någon. 
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Vägledande för Zettervall under hela denna process var
hans grundmurade uppfattning att riksdagshuset skulle
manifestera sig i staden på en synlig plats – det konsti tu -
tionella motivet. Tanken var att samhällets maktförhål -
landen skulle vara läsbara. Zettervall använder beskriv -
ningar som »ett folkets kapitolium«. Kring 1872 fanns detta
konstitutionella motiv tydligt utsagt men försvinner snart
ur debatten.

Ingen av de alternativa lokaliseringarna som studerades
höll måttet. Varför ödelägga Skeppsholmens park med ett
stort hus inför hoppet att kunna göra park på  Helgeands -
holmen? Kanske skulle Riddarholmen och Strandvägen
varit möjliga, men Zettervall återkommer hela tiden i sin
argumentation till den maktåskådningsprincip som förut -
satte närheten till den första statsmakten – slottet. 

Från riksdagsbeslutet 1888 till de sista lokalprogrammen
hade de begärda areorna fördubblats. Vi har genom dessa
förslag sett Zettervalls kamp för att bemästra de allt större
volymerna, tills han gav upp och för sig själv ritade upp det
sista förslaget – med enbart ett riksdagshus utan riksbank. 

Zettervall försökte på många sätt bemästra platsens och
uppgiftens problem: som att hitta balansen mellan själv -
ständighet och respekt för omgivningen. Vi kan se att
Zettervall upptäckte att riksdagshusets monumentalitet,
paradoxalt nog, ökade genom en tillbakaflyttning som
ökade förplatsens mått. Zettervall var mer orolig för att
riksdagshuset skulle bli för undfallande och blir styrkt i
denna uppfattning av Meldahl som vill öka byggnadens
höjd och monumentalitet.

Helgeandsholmens lutning ner mot Mälaren var ett
annat problem: Zettervall strävade hela tiden efter att med
ramper höja riksdagshusets entrénivå: aldrig så högt upp
som till slottets nivå, men upp från holmens låga och
vattennära. I alla hans förslag ville han sedan att byggnaden
i etapper skulle närma sig vattnets nivå mot Mälarsidan.

Vi kan i Zettervalls sex förslag se en stegvis förändring
från uppbrutna till fastare former. Detta var inte bara
Zettervalls egen utveckling, utan också tidens. En ut veck -
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ling från hellenskt till barock. I utvecklingen av kyrkorna
har vi dock sett att Zettervall gick motsatt väg.

Som processen såg ut, sex förslag till trots, presenterades
aldrig något av Zettervalls förslag fullständigt. Det var en
trettio årig öppen process där Zettervall ständigt blev
avbruten mitt i arbetet med uppgift att införliva nya
önskemål. Det var en arbetsmetod som egentligen passade
honom väl, men som steg för steg drev honom till att över -
skrida de absoluter som hans analys av platsen hade givit. 

Efter studier av primärkällorna ser vi att den beskrivning
av förloppet som Zettervall gör i sina minnen i stort sett är
korrekt. Men riktigt så ensam som han säger sig ha varit, var
han inte. Det fanns många som såg vad han ville. Vi kan
påminna oss omdömena från utlandet: de finska arki -
tekterna och Meldahls utlåtande. Men också den första
officiella historiken, Lincks från 1900, och riksdagsmotioner
visar en förståelse för Zettervalls strävan.

Arkitektopinionen lanserade tanken att på holmen bara
bygga en riksbank. De som inom riksdagen ville begränsa
programmet ville bli av med riksbanken, men något förslag
till alternativ placering av banken framkom aldrig, inte ens
från Zettervall som ju annars hade en bra överblick över
byggbara platser.

Det är nog en riktig iakttagelse Zettervall gör då han säger
att det var riksdagshusprojektet som gav honom en
»ohjälplig impopularitet«. Många var frågande inför att
denna viktiga byggnad gick på ett spår vid sidan om statens
främsta expertgrupp – Överinten dentsämbetet. Det var lätt
att uppfatta det som att Zettervall hade uppdraget som sitt
eget, men ändå för omvärlden agerade i överintendentens
namn.

Zettervall var inte bra på att argumentera och han skyggade
för den ordrika Stockholmsdebatten. Hans försök att med
»skönhetslinjen«, som egentligen var Scholanders begrepp,
ge ett nominellt mått som pressen och amatörerna kunde
förstå var stelbent. Några av de starka formprinciper som
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Zettervall hade kunde han inte förklara för offentlig heten
på ett begripligt sätt, som till exempel de skilda förutsätt -
ningarna  mellan axlarna Norrbro och Drottninggatan.
Zettervall önskade att förslagen i sig själva skulle vara
argumenten.

Operahuset i Stockholm

En av Zettervalls första uppgifter inom 1883 års Riksdags -
huskommitté var att undersöka möjliga tomter för den nya
byggnaden. Ett av förslagen var att riva Gustav III:s
operahus vid Gustav Adolfs Torg för att där uppföra riks -
dagshuset. Zettervall avfärdade den placeringen och kom
istället, på eget initiativ, att engagera sig för teaterns
bevarande.135 Zettervall gjorde tomtstudier 1883, ett full -
ständigt ombyggnadsförslag 1884 och agerade vid den
tävling som Överintendentsämbetet utlyste 1887. Efter
många turer, och teaterns omorgani sation, gick till sist hela
försöket Zettervall emot. Gustav III:s opera revs utan större
protester 1892 och ersattes med en ny operabyggnad på
platsen.

Adelcrantz operahus

Gustav III och hans överintendent Carl Fredrik Adelcrantz
hade kring 1780 lyft fram delar av Tessins plan för slotts -
omgivningarna, anlagt Norrbro och en paradplats vid brons
Norrmalmsfäste. Två palats flankerade detta »Norrmalms -
torg«, senare kallat Gustav Adolfs Torg. (1076) Till vänster
på akvarellen från åren kring 1800 ser vi Kungliga  Teatern,
operan, som efter Adelcrantz ritningar hade invigts 1782.
Till höger är Arvfurstens palats som Palmstedt ritat som en
pendang till operan, färdigbyggt 1794. I bildens fond är den
nya Norrbro som i sin helhet var klar först 1806.
Teaterbyggnaden var kring 1880 inte mycket förändrad
sedan byggtiden. (1077) Huvudfasad med entréer och

1076:  Gustaf Adolfs Torg, Stockholm. Akvarell av J. F. Martin
kring år 1800. 

1077:  C. F. Adelcrantz. Operahuset. Fotografi kring 1890.
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kungliga sviter låg mot torget. Det höga scenhuset, av
Adelcrantz inkapslat under ett högt takfall och en ut -
skjutande risalit, gav byggnaden en symmetrisk fasad även
mot Strömmen. Byggnaden på sin höga rusticerade sockel
indelades av kolossalpilastrar och mot torget av fristående
kolonner. I den yttre detaljeringen ser vi det skikttänkande
och den vilja till uppmjukning av volymerna som är typiska
för Adelcrantz formuppfattning vid denna tid.

Mot Kungsträdgården var dock byggnaden oavslutad
och planerad för att motbyggas. En magasinsbyggnad i fyra
våningar hade byggts 1848, men den byggnad som skulle
ha omskrivit den kom aldrig till stånd, men tanken var
levande.136 (697) Så hade det 1858 funnits allvarliga planer
på att uppföra en byggnad där för Teknologiska institutet.
Zettervall hade som student vunnit tävlingen om fasa -
dernas utformning med ett  förslag som uttryckt stor
självständighet, medan de andra tävlingsförslagen hade
 anpassat sig till de adelcrantzska formerna. (698) Denna
tillbyggnad blev dock inte av, så under tjugofem år kom
denna del av operan, med sitt magasin, att stå oavslutad.
Stadspartiet i slottets närhet uppfattades allmänt som en av
stadens skamfläckar. 

Adelcrantz operahus hade salongen och scenhuset
tvärställda i förhållande till huvudfasad och entré. (1078,
1079) Från vestibulen letade sig en mängd mindre trappor
och passager i ett intrikat system fram till salongens parkett
och rader. Det stora trapphuset ledde från vestibulen upp till
kungens rumssvit och den kungliga logen vid första radens
fond.  Planens många oregelbundenheter berodde bland
annat på att två äldre bostadsfastigheter mot Arsenalsgatan
hade fått stå kvar och inkorporerats i Adelcrantz plan. Det
stora rum som sektionen visar mot Arsenalsgatan kom inte
till utförande.

Den hästskoformade salongen med sin breda kungliga
loge och fem rader rymde kring 950 platser. (1080)
Salongen som var omtalad för sin goda akustik hade bara
obetydligt ändrats sedan byggnadstiden. Under 1800-talets
mitt hade teatern varit mycket framgångsrik och hade

1078:  C. F. Adelcrantz. Operahuset. Uppmätning. Plan 1809.

1079:  C. F. Adelcrantz. Operahuset. Sektion 1774.
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behov av en större salong. En lättnad märktes när den
dramatiska repertoaren 1863 flyttades till den Dramatiska
teatern vid Kungsträdgården så att teatern vid Gustav
Adolfs Torg blev enbart operascen. Byggnadens brister blev
dock allt tydligare: den var trång, brandfarlig och svår -
arbetad. Så var exempelvis scenvinden så låg att kulisserna
måste dubbelvikas. När dessutom finanserna kring 1880
blev  dåliga tillsattes en kommitté för att utreda teaterns
framtid, inklusive frågan om framtida  huvud mannaskap.
Politiskt ifrågasattes nämligen om staten skulle finansiera
hovets teater. 

På uppdrag av denna kommitté ritar Magnus Isaeus – då
e.o. slottsarkitekt – ett stort förslag 1881.137 Isaeus sparade
Adelcrantz fasad mot Gustav Adolfs Torg men i övrigt var
det en ren nybyggnad som utnyttjade hela byggplatsen ner
mot Kungsträdgården. Trapphus, salong och scenhus ligger
på rad med entré från torget. De höga vindarna har Isaeus
sammanfattat i en hög attikavåning i byggnadens mitt. Den
nya teatern med 1 500 platser skulle tjäna både som opera
och dramatisk scen. Isaeus förslag kom aldrig att diskuteras
på allvar eftersom riksdagen beslöt att överföra de kungliga
teatrarna från Hovförvaltningen till Finansdepartementet –
det departement som hade ansvaret för statens byggnads -
frågor i övrigt och under vilket Överintendents ämbetet
sorterade. Finansministern tillsatte en ny teaterchef och gav
teatrarna en interimistisk arbetsordning.

Zettervalls första skisser 1883

I sina minnesanteckningar för 1883 skriver Zettervall att
den Riksdagshuskommitté han då blev insatt i skulle utreda
»riksdagshus, riksbank och teater«. Teatern var ett eget
ärende, men genom att teatertomten undersöktes som
möjlig plats för ett riksdagshus vävdes uppgifterna samman.
Zettervall fann operatomten helt olämplig för ett nytt riks -
dag shus. I en skiss från 1883 visar han hur operan istället
borde behandlas. (1081) Zetter vall föreslår en om byggnad

1080:  C. F. Adelcrantz. Operahuset. Fotografi kring 1890.

1081:  Operahuset, alternativ I. Situationsplan 1883.
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av Adelcrantz teaterhus till enbart dramatisk scen – en
användning som ställde lägre krav på byggnaden än en
opera. En helt modern opera borde istället byggas på en
annan plats: möjligen på tomten ner mot Kungsträdgården,
men helst på en annan tomt. Från riksdagshusutredningen
vet vi att Zettervall tyckte att Artilleriplanen mot Strand vä -
gen, som också undersökts, var alldeles för bra för kungens
hästar – men idealisk för en opera.

Enligt Stockholms stadsplan skulle Arsenalsgatan
breddas, Zettervall tillfredsställde det kravet genom att dra
tillbaka byggnadens norra sida. Zettervall håller samman
fasaden mot torget genom att ta upp arkadöppningar i den
adelcrantzska byggnaden. På ritningen har Zettervall
skrivit: »Scenen avkortas så att klädlogerna kunna läggas
mot södra fasaden. Dekorations- och attributlokalerna
indrages inom östra gränslinjen här, vilket klädlogernas
förflyttande möjliggör. Obs. nuvarande klädloger i all män -
het mörka, utan ventilation.«138

Öster om den till dramatisk teater ombyggda gamla
teatern har Zettervall prövat  placeringen av den nya
operabyggnaden, fristående men troligen tänkt förbunden
med den gamla med gångbroar över gatan. Zettervall
antecknar att han använt kungliga  teatern i Köpenhamn som
måttstock. Vidare framgår att han tänkt att dekora tions -
magasin, övnings- och undervisningslokaler samt admi -
nistra tion skulle vara gemensamma för de båda teatrarna.
Den nya operan skulle i denna placering få sin huvudentré
mot Strömmen med en långsida mot Kungs träd gården.

En annan skiss av Zettervall kallad »alternativ II« visar
samma lokalprogram i en byggnadskropp. (1082) Zettervall
har lagt in konturen av Isaeus förslag och visar hur volymen
kan rymma både den adelcrantzska teatern som talscen och
en ny operascen.  Operans  huvudentré skulle bli mot Kungs -
träd gården. Zettervall har inte kunnat låta bli att visa de
olika förslagens konsekvenser för Kungsträdgårdens träd
och planteringar.

1082:  Operahuset, alternativ II. Situationsplan 1883.

1083:  Riksdagshus på operatomten. Utredningsskiss 1884. 
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När Riksdagshuskommittén i november 1884 presenterade
de fem studerade tomterna, med ett typriksdagshus inlagt,
visade en ritning operatomten.139 (1083) Trots att Zettervall
tyckte illa om denna placering har han ändå ansträngt sig
att göra det bästa av situationen. På ritningen har han
skrivit: »Den nuvarande fasaden mot Gustav Adolfs Torg
fullständigt bibehållen och bestämmande för byggnadens
arkitektur i övrigt.«

Zettervalls fullständiga förslag 1884

Parallellt med arbetena med riksdagshuset utarbetar
Zettervall ett fullständigt ombyggnadsförslag av Gustav III:s
operahus.140 Som förarbete låter han den i Överintendents -
ämbetet helt nyinsatte unge arkitekten Carl Fredrik Ekholm
kalkera och beskriva några nybyggda utländska teatrar:
operahusen i Frankfurt, Leipzig, Dresden och Köpen -
hamn.141 Zettervall studerade också Isaeus förslag från 1881
– för nu gällde uppgiften inte en dramatisk scen utan en
tekniskt krävande fullständig opera. En bevarad skiss visar
en plan som i princip är en avritning av Isaeus förslag, men
där Zettervall gjort några förändringar, främst för de yttre
volymerna.142 (1084) Zettervall har vinklat fasaden mot
kajen och infogat ett torn, med kungens salong, i bryt -
punkten. Skissen ska nog förstås som Zettervalls sätt att lära
sig det kompli cerade lokalprogrammet.

Det uppritade förslag som Zettervall presenterar på nio
blad i april 1884 visar en ren ombyggnad med några tillagda
nya delar.143 (1085) Den gamla byggnaden, inklusive
magasins  tillbyggnaden, är bevarad och Zettervall har denna
gång inte hörsammat stadens krav på Arsenalsgatans
breddning. I vinkeln mellan Arsenalsgatan och Kungsträd -
gården är byggnaden förlängd med ett avrundat rum och en
ut skjutande risalit. I hörnet mellan Kungsträd gården och
Strömmen möter oss den stora överraskningen: i vinkeln har
Zettervall placerat ett nybyggt torn som skulle innehålla
loger.

1084:  Operahuset. Planstudie 1884.

1085:  Operahuset. Plan i nivå med parketten 1884. 
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I det inre föreslår Zettervall stora förändringar. Det mest
genomgripande är att ersätta hela den gamla salongen med
en ny större. Antalet platser skulle därmed öka från 950 till
1 700. Salongen ligger kvar på den gamla platsen och har
kvar huvudformen. Det nya utrymmet har vunnits från
passager och ljusgårdar, och genom en omläggning av alla
trappor. Det gamla teaterhuset hade ett komplicerat system
av små direkttrappor till de olika raderna. Zettervall
använder samma princip men trapporna har fått nya lägen
och är brandsäkrare. Planlösningen är mycket kompakt 
och har i övrigt kastat om husets disposition; så är exem -
pelvis hovets rumssvit mot torget ersatt med rum för
teaterns inre arbete. Vi har i tidigare projekt kunnat notera
att Zettervall i  pressade och trånga situationer utvecklade
en särskild uppslagsrikedom och att en skenbar oordning i
planbilden inte störde honom: planlösningen var bara
medel för ett uppnå ett smidigt rörelsemönster och rika
rums upplevelser. 

Salongens form framgår av sektionsritningen. (1086)
Den nya salongen hade som den gamla fem rader men den
övre raden är betydligt större eftersom hela salongens
innertak är höjt. Istället för den gamla salongens plana golv
har den nya en kraftig lutning. Zettervall hade tänkt sig
salongen konstruerad av gjutjärn med smäckra kolonner i
radernas framkanter, upptill förbundna till valv. Den
kungliga logen var placerad på första radens sida. För ut -
form ningen av denna del har Zettervall lämnat en alter -
nativskiss som kan läggas över den uppritade. 

Järnkonstruktioner hade vid denna tid ett mycket gott
rykte ur brandsynpunkt. Järnet var obrännbart och kon -
struk tionerna kallades »brandfria«. Katastrofen vid Ring -
teaterns brand i Wien 1881 då 800 personer brändes inne
under pågående föreställning hade gjort alla medvetna om
brand riskerna, men insikten om att oskyddat järn inte alls
gav någon brandsäkerhet kom först långt senare.

Scenens planform var oförändrad men konstruktionen
var ny. Scenhusets yttertak är höjt och har nya tunna tak -
stolar som tillåter upphissning i kulissernas fulla höjd.

1086:  Operahuset. Sektion 1884.
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Scengolvet är också nytt – grunden är nedschaktad för en
ny sex meter djup scenkällare.

Hela byggnaden var ombyggd till samtidens tekniska
krav vad gällde ventilation och belysning.

Zettervalls engagemang för Gustav III:s operahus bottnade
troligen främst i stadsbildsfrågan. Adelcrantz yttre arkitek -
tur är bevarad och kompletterad; nytillskotten inordnar sig
i den adelcrantzska formvärlden och i de rumsliga för -
hållan dena kring Strömmen. Gustav Adolfs Torg är intakt
och det ursprungliga teaterhusets ordning mot Strömmen
är fortfarande fullt läsbar som en symmetrisk volym. (1087)
Analogt med frontonen mot torget har Zettervall dock
förhöjt mittrisaliten med en fönstersatt mur. Scenhuset
kunde på detta sätt höjas samtidigt som Zettervall kunde
bli av med det amorfa scenhustaket. Magasinsutbyggnaden
mot Kungsträdgården kamoufleras med hjälp av det runda
hörntornet – en form som finns i Stockholms vattennära
försvarsanläggningar men som här använts som en mjuk
brytpunkt mellan slottssidans formella ordning och Kungs -
trädgårdens grönska. Samtidigt är tornets pregnanta form
läsbar som en gestalt vid sidan av den gamla teater fronten.

Mot Kungsträdgården omfattas magasinet av sido risa li -
ter så att en hel och symmetrisk byggnadsdel bildats. (1088)
Tornet kan åt detta håll, lika mycket som mot Strömmen,
avläsas som en egen gestalt vid sidan av de gamla.

Adelcrantz gamla teaterhus kan i sig ses som en serie i
var andra inskjutna och överlagrade volymer. Zettervall
tänjer denna kompositionsprincip ett steg längre då han
behandlar hela kvarteret som en sammanställning av i sig
regel bundna kroppar där alla är uppbyggda enligt samma
fasadschema, men där de stödjande och sekundärt till -
komna delarna har fått en dynamiskt osymmetrisk place -
ring.

Strax innan Zettervall fann lösningen för teaterhusets
hörn mot Kungsträdgården hade han arbetat med bygg -
naden tvärs över parken – Kungsträdgårdens andra hörn -
hus mot Strömmen – det Palmeska huset. Där hade han

1087:  Operahuset. Fasad mot Strömmen 1884.

1088:  Operahuset. Fasad mot Kungsträdgården 1884.
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kommit till motsatt lösning. Lika mycket som han hävdade
att byggnaderna på Kungsträdgårdens östra sida skulle vara
skarpskurna för att markera parkens rygg; lika mycket
hävdade han att byggnaderna på den västra sidan, med
Jakobs kyrka som den viktigaste, skulle visa en mjuk och
uppluckrad gräns.

Till skillnad från de tidigare skissförslagen lämnade
Zettervall i detta genomarbetade förslag marken mellan
teatern och Kungsträdgårdens alléer fri och öppen som
park. Allt tyder på att han ville att den skulle förbli obe -
byggd, så är exempelvis den kungliga entrén åt detta håll.
Denna vilja kan vi sätta i samband med tankarna för
 Helgeandsholmen där han ju ville bygga och hålla en
förplats fri. Han tycks vilja att  stadens parker och grönska
mot Strömmen skulle fördelas i en liten och nedbruten skala
– inte samlas på ett ställe.

Mottagande

Eftersom projektet för teaterns ombyggnad utfördes inom
Riksdagshuskommittén är det dess ordförande Gustaf af
Ugglas som skickar Zettervalls ritningar till Kungliga teater -
direktionen för utlåtande i september 1884. Efter en månad
inkommer teaterdirektionen med ett kritiskt svar.

Direktionen tyckte att salongen var »alldeles för stor«,
men var också orolig för att akustiken skulle försämras;
man ville flytta den kungliga logen och dess entré från
öster till väster för att få bättre kommunikationer; scen -
vindens nya höga höjd menade man var verkningslös
eftersom breddmåttet ändå var för litet. I enlighet med
lokalprogrammet hade Zettervall ritat in restauranglokaler
i byggnadens bottenvåning, men direktionen ville hellre se
dessa utrymmen använda för teaterns behov, eller möjligen
för butiker. De flesta synpunkterna handlade dock om
brister i brandutrymningen av loger och scenhus. Till
grund för direktionens svar fanns synpunkter från teaterns
maskinmästare P. F. Lindström, där denne särskilt hade
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uppehållit sig vid brandfrågorna. Lindström menade att
just det faktum att det var en ombyggnad omöjliggjort
anläggandet av stora centrala brandsäkra trapphus istället
för de föreslagna som »icke kunna ordnas efter något
system, utan måste förläggas olika på båda sidor, allt efter
omständigheterna det medgivit«. Lindström hade dess -
utom kritiska synpunkter på siktmöjligheterna, men gav
också förslag till hur detta skulle kunna förbättras.144

Kommittén, och vi får förmoda att det var Zettervall
som höll i pennan, svarade på kritiken. En större publik var
nödvändig för teaterns framtida finansiering, där de stora
inkomsterna stod att finna i välbesökta recettföreställningar.
Vad gällde brandsäkerheten menade kommittén i sitt svar
att utrymningsvägarna var tillfyllest, man menade till och
med att direktionen inte rätt förstod att läsa ritningarna.
Direktionens förslag att inrätta butikslokaler fann dock
kommittén mycket bra och menade att butikslängor
dessutom skulle kunna byggas åt Kungsträdgården, både
för att förbättra teaterns ekonomi och för att kunna »bilda
en fullt tillfredställande övergång mellan byggnadens östra
och södra sidor«. I denna sista punkt är det dock svårt att
tro att Zettervall kunnat instämma.

Kommittén betonade avslutningsvis att det rörde sig om
ett skissförslag och man därför kunde tillstyrka en om bygg -
nad »med huvudsaklig ledning« av de visade ritningarna.
Men ärendet drevs inte vidare.145

För teaterdirektionen var förslaget en kompromiss. De ville
ha en ny modern opera. Samtidigt måste de vara försiktiga
eftersom teaterns hela statsfinansiering var ifrågasatt.

Riksdagshuskommittén, som hade tagit sig an ärendet
eftersom tomten undersökts för ett riksdagshus, hade nu
avfärdat den för detta ändamål. Zettervall, som inom kom -
mittén energiskt försökte visa fördelarna med ett riksdags -
hus på Helgeandsholmen, närde fortfarande för hopp ningen
att detta inte skulle behöva innebära att det nya  hovstallet
byggdes på Artilleriplanen – den plats han egentligen ville ha
för en ny modern operabyggnad. Zettervalls engagemang



868 Offentligt

gällde Adelcrantz teaterbyggnad och slottsom giv ningarna.
För den strävan hade han inga vägar och fick inget gehör.

Zettervall sammanfattar operaprojektet i sina minnen
från år 1884 att han detta år, utöver riksdagshusprojektet,
sysselsatte sig med »ett annat intressant projekt«, nämligen
»försöket att kunna i det inre ombygga salong och scen av
Kungl. Teatern så att det blev en något så när tidsenlig opera -
scen av den, med bredare korridorer och bekvämare trappor,
fullständig brandfrihet, stor publikfojé m.m. Jag hade
studerat de förevista mönstren härför och tyckte att jag löst
uppgiften gott och tillräckligt pompöst för våra små
förhållanden. I det yttre var byggnaden tänkt fulländad mot
Carl XII:s torg. Det var ett stort projekt, som jag gjorde utan
all slags ersättning, av intresse för den historiska byggnadens
bibehållande. Ett annat mindre förslag avsåg byggnaden för
dramatisk scen, varom jag redan har nämnt. Båda förslagen
väckte huvudsakligen motvilja. Det gamla operahuset skulle
bort. Pietet för Gustav III:s skapelse, för världens akustiskt
yppersta teatersalong, för symmetrien kring Gustav Adolfs
torg och byggnadens karaktär av att vara fristående flygel till
slottet, liksom dess pendang Arvprinsens palats – för vår
berömde Adelcrantz vackra och taktfulla arkitektur – allt
sådant log man förnämt åt och mig tvålade man till.« Men
efter några år skulle Zettervall göra ett nytt försök.146

Förslag till ombyggnad av Gustav III:s teater 1887

Under dessa år levde teatern i osäkerhet om hur dess
verksamhet skulle finansieras i framtiden – ett beslut skulle
fattas 1888. För att få underlag gav finansministern Över -
intendentsämbetet i uppdrag att undersöka teaterns skick
och ge förslag till åtgärder. I december 1886 kunde Gustaf
Dahl lämna ett memorial som visade på stora brister i
grundläggningen, takstolar och murverk, men störst brister
gällde brandskyddet där utredningen menade att en
genomgripande ombyggnad var absolut nödvändig.

Zettervall låter därefter Ernst Jacobsson inom ämbetet
1089:  Ernst Jacobsson. Förslag till ombyggnad av Operahuset.
Plan 1884.
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göra ett nytt förslag till ombyggnad av Adelcrantz teater.
(1089) Förslaget gick längre än Zettervalls från 1884 vad
gällde brandsäkerheten – med bredare trappor och rakare
förbindelser. Men byggnadens viktigaste rum och själva
teatersalongen skulle bevaras i sin helhet. Vid studierna
hade dock Jacobsson upptäckt, vilket Dahl inte gjort, att
salongens begränsningsmurar var av putsat trä, vilket för
brandsäkerhet skulle kräva uppmurning av nya väggar
bakom de övre raderna.147

De enda yttre ändringarna Jacobsson föreslog var att
magasinsutbyggnaden skulle förlängas och få en ny fasad
mot Strömgatan och Arsenalsgatan med böjda partier
inrymmande loger, kanslier, butiker och restauranger. På
anmodan av finansministern lät Överintendentsämbetet
också Jacobsson göra ett alternativförslag med ännu mer
uthyrningsbar yta, men det alternativet var så dyrt att det
avskrevs omedelbart. 

Teaterdirektionen och brandmyndigheten godkände,
om än ytterst motvilligt, förslaget. Överintendentsämbetet
uppskattade byggkostnaderna till 475 000 och gjorde en
tidplan enligt vilket ombyggnaderna skulle kunna vara
genomförda 1890. Någon anslagsframställan hann dock
aldrig lämnas till riksdagen, för redan en månad senare
ändrades förutsättningarna. 

Tävling om nytt operahus 1887

I maj 1887 inträffande ännu en utländsk brandkatastrof då
Opéra Comique i Paris brann och tvåhundra människor
omkom. De svenska tidningarna drog direkta paralleller till
det svenska operahuset som var av samma ålder och kon -
struk tion som Paristeatern. I juli fick Överintendents -
ämbetet i uppdrag att anordna en arkitekttävling om en helt
ny teaterbyggnad.

Överintendentsämbetet och teaterdirektionen formule -
rade ett lokalprogram på rekordtid – redan den 9 augusti
1887 kunde tävlingen utlysas. Teatern var avsedd att upp -
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föras »i främsta rummet på dess nuvarande tomt med
tillgodogörande av större eller mindre delar av den gamla
byggnaden, såvitt sådant kan ske utan att därigenom förfela
det avsedda målet – vinnande av en fullt tidsenlig teater -
byggnad«.148 Det stod dock de tävlande fritt att föreslå en
annan tomt om den kunde ställas till kronans kostnadsfria
förfogande. 

Förslag som avsåg nuvarande tomten borde, enligt
programmet, göras så att: fasaden mot Gustav Adolfs Torg
blev orubbad; östra sidan fick en värdig och monu mental
fasad; alla fasader arkitektoniskt anslöt sig till huvud -
fasaden; scenen låg i öster; huvudentrén var från Gustav
Adolfs Torg; samt så att alla användbara murar kunde
återbrukas. 

Salongen skulle ha 1 300 platser och scenen skulle vara
30 meter bred och 24 meter djup, vilket var några meter
större än i Zettervalls ombyggnadsförslag. I övrigt inne håller
lokalprogrammet en lista över lokaler till en komplett opera
med ateljéer, verkstäder, loger, magasin, övningslokaler och
kanslilokaler. Dessutom skulle byggnaden inrymma tolv
bostads lägenheter för de anställda samt uthyrbara affärs-
och butiks lokaler.

Förslagen skulle inlämnas den 30 november för att
bedömas av Överintendents ämbetet i samråd med direk -
tören för de kungliga teatrarna. Inlämningskraven och
prissummorna – totalt 6 000 kr – följde arkitektkårens
regler, men någon extern jury fanns inte, utan förslagen
skulle bedömas på det sätt ämbetet brukade vid sina interna
tävlingar. Granskningen av de inkomna förslagen utfördes
av Ernst Jacobsson och Helgo Zettervall. Det var Zettervall
som formulerade den utvärdering som var klar den 11
februari 1888.149

Första pris gavs till ett förslag av Valfrid Karlsson med
motiveringen att det »lämnar det den jämförelsevis mest
tillfredsställande allmänna lösningen«. Andra pris gavs till
Axel Anderbergs förslag, främst för dess yttre arkitektur,
och tredje pris gavs till Erik Lallerstedt och Rudolf Enblom,
mest för dess »lyckliga anslutning till den äldre byggnads -

fasaden«.150 Första- och tredjepristagarna hade placerat
operan på den gamla platsen medan andraprisförslaget
angav två alternativa placeringar: antingen i Kungsträd -
gården högst upp mot Hamngatan, den plats som kallades
Karl XIII:s torg, eller på Artilleriplanen. 

I sin sammanfattande bedömning var Zettervall mycket
kritisk till tävlingsresultatet. Samtliga tjugotvå inlämnade
projekt hade så stora brister att inget av dem kunde ligga
till grund för utförande. Svagheterna var både teater -
tekniska och vittnade om bristande hänsyn till de lokala
förhållandena, menade Zettervall. Indirekt kritiserade han
också programmet: kravet på bostäder och scenens stora
mått hade tvingat många av de tävlande att antingen över -
skrida tomtgränserna eller, av hänsyn till omgivningen,
hämma byggnadens nödvändiga höjd. 

Zettervall menade att tävlingen visat att det inte gick att
sammanjämka en stor teater med det gamla husets fasader:
det blev problem både vid entrévestibulen och med den
höga höjd scenhuset behövde. Därför beskriver han hur
teaterfrågan i stället borde lösas och använder då delar både
av tävlingsresultatet, den egna skissen från 1883 och
Jacobssons förslag från 1887.

Zettervalls sista försök och nederlag 

Zettervall menade i sitt utlåtande återigen att Gustav III:s
teaterhus vid Gustav Adolfs Torg borde användas som
enbart dramatisk scen och en ny opera uppföras i Kungs -
trädgården mot Hamngatan. 

Helst hade han sett den nya operan på Artilleriplanen,
men eftersom dess användning för hovstall nu var beslutad
fann han Kungsträdgården bäst. Zettervall menade att Axel
Anderbergs andraprisförslag kunde ligga till grund för en
omarbetning med ett program som nu kunde göras mindre,
dels eftersom de för teatrarna gemensamma funktionerna
som administration och vissa övningslokaler kunde ligga
kvar i det gamla huset, dels genom att inte bygga butiker.
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Visser ligen skulle operan komma att uppta mark i Kungs -
träd gården, men det kompenserades mer än väl av att
tomten öster om den gamla teatern skulle kunna förbli en
öppen park och även framgent ge fria siktlinjer mot slottet
och Jakobs kyrka.

Adelcrantz teater skulle byggas om till full brandsäkerhet
enligt Överintendents ämbetets förslag från 1887 och med
teatersalongen bevarad i sin helhet. Magasinsutbyggnaden
skulle få en ny fasad och hörnens böjda partier skulle
inrymma nya loger, kanslier, butiker och restauranger. Det
nya operahuset kostnadsberäknades till 1 800 000 och om -
bygg naden av det gamla till 475 000, från vilket dock kunde
dras inkomsten från försäljningen av Dramatiska teatern vid
Kungsträdgården.

Zettervall avslutar sitt utlåtande med en begäran att få
beställa omarbetning av Anderbergs operaprojekt med ett
mindre program.151

»Förslaget smakade inte vederbörande«, skrev Zettervall
i sina minnen, och fortsatte: »Jag blev uppkallad till kungen
och fick mig en uppsträckning för att ämbetet yttrat sig
utöver vad frågan för närvarande gällde. Jag kunde förstås
inte erinra hans majestät om ämbetets initiativrätt. ›De
svenska sånggudinnorna skulle bo på sin gamla plats‹
etcetera.« Ombyggnadsförslaget hade ju dock föregående
år beställts av Kungl. Maj:t – Zettervalls tilltag var att nu
presen tera det tillsammans med resultatet av tävlingen som
ju hade gällt ett nytt operahus. Zettervall sammanfattar:
»Allt föll emellertid sedan på grund av våldsam opposition
och nidskriveri i pressen, där jag som vanligt fick ›mina
fiskar varma‹, för såväl dessa förslag som för Helgeands -
holmsfrågan.«152

Faktum är att finansministern dock lämnade en propo -
sition till riksdagen där han begärde pengar för att omedel -
bart få börja bygga om det gamla operahuset medan
nybygget sköts på framtiden, men förslaget föll i riksdagen.

Det är dock förvånande att Zettervall i sina minnen inte
nämner den mest avgörande punkten i 1888 års riksdags -
beslut: den att dra in samtliga statliga anslag till de kungliga

teatrarna! Med detta beslut flyttades ansvaret för tea ter -
frågan till ett privat konsortium vars förslag till lösningar
Överintendentsämbetet bara hade att kommen tera.
Zettervall avslutade nu allt engagemang i teaterfrågan och
lät Isak Gustaf Clason skriva ämbetets remissvar. Efter
studier av sju olika förslag, som alla förutsatte rivning av
den gamla teatern och som alla innehöll en stor andel kom -
mersiella lokaler, kunde till sist Anderbergs femte förslag
godkännas 1891. Gustav III:s operahus revs under våren
1892 och på dess plats kunde den nya operan invigas 1898.

Lika lite som för sina riksdagshusprojekt hade Zettervall
fått något stöd av arkitektkollegorna. Inte ens Gellerstedt,
som annars med inlevelse ofta beskrev kvaliteterna i de
äldre Stockholmsmiljöerna, visade något engagemang.
Jacobsson skrev i ett utlåtande att Gustav III:s teater »ej kan
tillmätas ett så högt arkitektoniskt värde att tomtens
disposition uteslutande därav kan bestämmas«. Clason tar
i sitt tjänstememorial fasta på detta uttalande i det han
önskar se en byggnad på platsen »som i sitt yttre bleve ett
fullödigare uttryck för de moderna inre teateranord ning -
arna«.153 Zettervalls försök att lösa båda uppgifterna gick
samtiden förbi. 

Gamla änkehuset

I juni 1884 gjorde Zettervall ett förslag till ombyggnad av
det gamla änkehuset, före detta Sparreska palatset, vid
Hamngatan, till konsertlokal och restaurang. Beställaren,
storbyggmästaren Carl Oscar Lundberg, tyckte skissen var
»för storartad« och Zettervall gav uppdraget vidare till
Ludvig Peterson som ritade det märkvärdiga teaterrum som
blev Sveasalen. Zettervalls skisser har inte återfunnits.154

Som överintendent kunde Zettervall, enligt kollegerna, inte
ta egna uppdrag – ett förhållande som vi vet att han led av.155

Bortsett från engagemanget inom Riksdagshus kommittén
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hade Zettervall som över intendent avhållit sig från offentliga
uppdrag. De första åren i Stockholm hade han dock ut fört 
en rad uppgifter för privata beställare: stora bostads palats 
för Håvander, Sörensen, Lundberg och Palme; byggnader
som vi ska studera senare i samband med bostadshusen.
Zettervalls skiss åt Lundberg för änkehusets ombyggnad
blev hans sista privata uppdrag i Stockholm.

Det var alltså den C. O. Lundberg åt vilken Zettervall
året innan ritat det stora huset vid Stureplan som 1884 bad
Zettervall lämna förslag till en ombyggnad av det gamla
änkehuset vid Hamngatan som han just köpt för att bygga
om till konsertlokal.

Änkehuset var det gamla Sparreska palatset som låg i
Kungs trädgårdens fond. (1090) Palatset hade upp förts på
1680-talet efter ritningar av Tessin den yngre och hade
genom gått bränder och ombyggnader när det 1725 in rät -
tades till bostäder för borgerskapets änkor. När ett nytt
änkehus uppfördes på Norrtullsgatan 1879 såldes palatset.
Byggnaden var då ändrad, men var fortfarande i allt väsent -
ligt ett barockpalats när Lundberg köpte det.

Zettervalls skiss, som Lundberg alltså fann för storartad,
har inte återfunnits, men Zettervall lämnade över upp -
draget till Ludvig Peterson, som han gjort tidigare med det
Palmeska huset. Efter Petersons ritningar byggs så på
tomtens inre del, mot Smålands gatan, en ny byggnad i tre
våningar med en överbelyst rektangulär konsertlokal med
läktare. Nybyggnaden var rikt artikulerad tegelgotik av den
art som både Zettervall och Peterson kunde arbeta i vid
denna tid. (1091) Konsertsalen, Sveasalen kallad, kom att
bli mycket omskriven för sin rika orientaliska dekor. 

Eftersom beställaren ville att lokalen skulle ha sin entré
från Hamngatan innehöll lösningen en ombyggnad av
palatset med nya fritrappor på gården och, från palatsets
huvudvåning upp till Sveasalen, två dramatiskt uppstyltade
svängda trapplopp. (1092) Vi vet inte i vilken utsträckning
Peterson övertog Zettervalls idéer, men det är lätt att tro att
åtmin stone det sammanbindande kommunikations sys -
temet ema nerar ur Zettervalls skiss.156
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1090:  Tessin d.y. Sparreska palatset, senare Änkehuset, vid Hamngatan.
Fotografi 1899.

1091:  Ludvig Peterson. Sveasalen mot
Smålandsgatan. Fotografi 1899.

1092:  Ludvig Peterson. Sveasalen och Sparreska palatset. Montage av sektioner 1885.
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souterrainen, III plan av första våningen, IV plan av andra
våningen; Stockholms stadsarkiv. Ritningar, 18 blad skisser: fem
planer (varav fyra tuschade), fem fasader, sex sektioner, två detalj -
ritningar (pelare och fackverkskonstruktion); av dessa är tre tidiga
skisser på kartong; HZA i ArkDes. Ritning, 1 blad skiss: fasad;
HSA. Ritning, 1 blad blåkopia: tre sektioner; Norra Latins museum.
Universitetshuset i Lund, men också t.ex. i lärarinne seminariet på
Riddargatan i Stockholm, invigt 1871, ritat av Gustaf Sjöberg. 
Citat efter Wilhelm Carlgren: »Norra Latin 1880–1930.Ett modärnt
svenskt läroverk. Historik«, Norra Latin 50 år, 1930, s. 12.
Till denna summa lade staden 100 000 kr för inredning, som inte
ingick i Zettervalls kalkyl. Med tomtkostnad skulle alltså hela
projektet kosta 1 150 000 kr. 
Något om mig sjelf, s. 127.
Major C. J. Knös var Stockholms stads byggnadschef, d.v.s. chef
för Stockholms stads drätselnämnds byggnadskontor. Knös blev
Stockholms Byggmästareförenings förste ordförande 1889–1895
och ansvarig byggmästare för bl.a. det stora Värtagasverket 1890–
1898.
Möller blev senare byggmästare för Svea Livgardes kaserner
1886–1890.
Otto de la Croix hade börjat Konstakademiens byggnadsskola
1859.
Det kan förvåna att atriernas stora volym inte användes för
evakuering av använd luft från skolsalarna.
Gustaf Fredrik Gilljam: Inbjudningsskrift med anledning af
invigningen af Stockholms Norra latinläroverks nya
läroverksbyggnad fredagen den 3 september 1880, 1880.
Gustaf Fredrik Gilljam: Inbjudningsskrift med anledning af
invigningen af Stockholms Norra latinläroverks nya
läroverksbyggnad fredagen den 3 september 1880, 1880. 
Aulan, som kallades bönsal, hade en sexstämmig orgel, tillverkad
av P. M. Åkerman & Lund. Den stod på en bred estrad
tillsammans med en dubbel kateder.
Gustaf Fredrik Gilljam hänvisar till Underdånigt betänkande och
förslag angående ordnandet af teckningsundervisningen vid rikets
elementarläroverk, folkskollärareseminarier och folkskolor. Afgifvet
den 23 oktober 1878 af i nåder förordnade komiterade, 1879. 
Carl Rupert Nyblom: Italiens konstskatter. Efterbildningar af
Italiens mest framstående konstverk, 1875–1879. De tre banden
innehöll totalt 146 planscher.
Carl Rupert Nyblom: »Nya läroverkshuset i Stockholm«, Post- och
inrikes tidningar, 21 augusti 1880.
Carl Rupert Nyblom: »Nya läroverkshuset i Stockholm«, Post- och

NOTER: BYGGNADER FÖR STOCKHOLM

Litteratur: »Stockholms elementarläroverks byggnad«, Teknisk
tidskrift, 1876. »Nya byggnader i Stockholm. Nya högre allmänna
läroverket å norr«, Svea folkkalender, 1879. »Stockholms norra
latinläroverks byggnad«, Teknisk tidskrift, 1880, s. 281, med två
planscher. Gustaf Fredrik Gilljam: Inbjudningsskrift med
anledning af invigningen af Stockholms Norra latinläroverks nya
läroverksbyggnad fredagen den 3 september 1880, 1880, med åtta
planscher. Wilhelm Carlgren: »Norra Latin 1880–1930. Ett
modärnt svenskt läroverk. Historik«, Norra Latin 50 år, 1930.
Sigge Bruce: Norra Latin, Stockholms stadsmuseum, 1977. Kjell
Lindeberg och Olov Trovik: Läroverket som arkitektuppgift under
1800-talet, KKH, 1987. 
Brev till Zettervall från Moritz Rubenson 23 september 1875
(utdrag ur stadsfullmäktiges protokoll), 18 oktober 1875
(tomtkarta) och 7 februari 1876 (tack för ritningar); KB. 
Axel Fredrik Nyström (1832–1894): arkitekt, son till Pehr Axel
Nyström, kusin och svåger till Fredrik Wilhelm Scholander. Den
yngre Nyström var jämnårig med Zettervall men gick fyra år före
honom på Konstakademiens byggnadsskola där de inte hade
mycket kontakt. 1864 arkitekt vid Drottningholms slott,
stadskonduktör vid Stockholms stads byggnadskontor – några år
med titeln vice stadsarkitekt under Ludvig Hedin, 1875
hovintendent, 1886 intendent vid Överintendentsämbetet. Verk:
Sjökrigsskolan på Skeppsholmen, Johannes brandstation,
Saluhallen vid Hötorget, Riksarkivet på Riddarholmen; alla i
Stockholm samt Stora teatern i Gävle. 
Citat efter Wilhelm Carlgren: »Norra Latin 1880–1930. Ett modärnt
svenskt läroverk. Historik«, Norra Latin 50 år, 1930, s. 23.
»Stockholms elementarläroverks byggnad«, Teknisk tidskrift,
1876, med två planscher. 
Riksdagsbeslut 12 mars 1875.
Därmed var planeringsförutsättningarna fastlagda för det som
kom att bli Norra Latin och Södra Latin; det nya realläroverket
blev Norra Real. De båda sistnämnda uppförda 1885 efter samma
ritningar av Per Emanuel Jonsson Werming, byggmästare vid
stadens byggnadskontor där Axel Fredrik Nyström var
biträdande arkitekt. 
717 000 kr för enbart huvudbyggnaden. Delvis också ett resultat
av den under 1875 införda gemensamma arkitekttaxan som
Jacobsson utarbetat. Den grundade sig på en fast andel av
byggkostnaden. 
Ritningar, 4 (av 11) blad original: I situationsplan, II plan av
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inrikes tidningar, 21 augusti 1880.Brevkoncept, utan datum; KB.
Carl Rupert Nyblom: »Nya läroverkshuset i Stockholm«, Post- och
inrikes tidningar, 21 augusti 1880.
Carl Rupert Nyblom: »Nya läroverkshuset i Stockholm«, Post- och
inrikes tidningar, 21 augusti 1880.
Brevkoncept, utan datum; KB.
Brevkoncept, utan datum; KB.
Brevkoncept, utan datum; KB. Därmed liknar Zettervalls syn mer
vår egen tids uppfattning som betonar de parallella förloppen,
lokala skillnader och individuella monument. Den romanska
palatstypen övergår under 1400-talet till mer reglerade system
och vidare mot mer sammansatta och expressiva former kring år
1500. Det är från hela detta spann som Zettervall tar sina
exempel. 
Arkitekten Gunnar Asplund var elev i skolan under 1900-talets
första år. Idén att skapa en samlande enhet åt ett lokalprogram
som består av många upprepade rum använder han både i
tävlingen om Sociala nämndhuset i Stockholm (1937) och i
Bakteriologiska laboratoriet i Solna (1938). Skolor enligt
atriumprinciper – hallskolor – kom att utvecklas vidare i
Stockholm av både David Dahl och Paul Hedquist, det mest
framstående exemplet är kanske Solna läroverk (1948) av Nils
Tesch och Lars Magnus Giertz. År 1984 avvecklades
skolverksamheten och överflyttades till det nybildade Tensta
gymnasium; Norra Latin byggdes då om till
konferensanläggning. Aulan, gymnastiksalen och musiksalen
inreddes till hörsalar. Ingreppen är ganska få och reversibla. Det
yttre putsades då om i en enhetlig mycket ljust varmgul ton,
ganska långt från den ursprungliga kraftfullheten.
Adolf Wilhelm Edelsvärd: »Helgeandsholmens reglerande och
förskönande«, Tidskrift för byggnadskonst och ingeniörvetenskap,
1860. »Om Helgeandsholmen såsom plats för riksdagshus i
Stockholm«, Tidskrift för byggnadskonst och ingeniörvetenskap,
1866. »Helgeandsholmen och trakten kring slussen nu och för
nära 100 år sedan« samt »Helgeandsholmens förskönande och
läget för en ny bro öfver Norrström«, Tidskrift för byggnadskonst
och ingeniörvetenskap, 1868. Sammansatta Stats- och Banko-
Utskottets Utlåtande N:o 4, Bihang till riksdagens protokoll 1874,
4:e samlingen, 2:a avdelningen 4:e och 7:e häftet, 1874. Helgo
Zettervall: Förslag till riksdags- och riksbanks hus på
Helgeandsholmen på uppdrag af riksdagshuskomitén, 1890. Moritz
Rubenson: »Byggnadsplaner å Helgeandsholmen«, Ord och bild,
1894. Josef Linck: Historik över statens byggnadsföretag å
Helgeandsholmen, 1900. Aron Johansson, Albert Amundsson och

C. R. Troilius: Några erinringar rörande nya riksdagshuset på
Helgeandsholmen med anledning af husets fullbordande 1904,
1904. Ludvig Magnus Bååth: Helgeandsholmen och Norrström
från äldsta tid till våra dagar, del II, 1918. Alf Åberg: »När
riksdagen kom under samma tak«, Riksdagens hus.
Återflyttningen till Helgeandsholmen, 1983. Henrik O. Andersson:
»Riksbygget«, Arkitekturmuseets årsbok, 1983. Johan Knutsson:
»Dessa monumentala allvarsamma murmassor«, Konsthistorisk
tidskrift 53, nr 2, 1984.
Ritningar, 69 blad skisser; HZA i ArkDes. Ritningar, 7 blad
skisser; Riksdagens arkiv. »Förslag till nytt riksdagshus på
Helgeandsholmen«, Ny illustrerad tidning, 1887. »Projekt till nytt
riksdags- och riksbankshus på Helgeandsholmen af Valfrid
Karlson och Cospetto«, Ny illustrerad tidning, 1889. »Helgo
Zettervalls förslag till riksdags- och riksbankshus på
Helgeandsholmen«, Ny illustrerad tidning, 1890. »Riksdagshuset
som det kommer att se ut enligt Helgo Zettervalls förändrade
ritningar, Ny illustrerad tidning, 1891. »Riksdagshuset som det
borde komma att se ut, Ny illustrerad tidning, 1891.
»Helgeandsholmens förskönande och läget för en ny bro öfver
Norrström«, Tidskrift för byggnadskonst och ingeniörvetenskap,
1868.  
Sammansatta Stats- och Banko-Utskottets Utlåtande N:o 4, Bihang
till riksdagens protokoll 1874, 4:e samlingen, 2:a avdelningen 4:e
häftet, 1874.
»Program för pristäfvlan«; Scholandersamlingen, KA.
»Program för pristäfvlan«; Scholandersamlingen, KA.
»Program för pristäfvlan«; Scholandersamlingen, KA.
»Program för pristäfvlan«; Scholandersamlingen, KA.
Enligt protokollet annonserades tävlingen »flera gånger« i sex
svenska tidningar samt i en norsk och en dansk. 
Fredrik Olaus Lindström, arkitekt (1847–1919). Lindström hade
kostnadsberäknat en gemensam byggnad till det förvånande låga
1 470 921 riksdaler. Någon skiss för separata byggnader hade han
inte hunnit utarbeta, vilket egentligen, enligt de uppställda
reglerna hade bort diskvalificera honom från tävlingen.
Något om mig sjelf, s. 114.
»Program för pristäfvlan«; Scholandersamlingen, KA.
Den gemensamma omröstningen slutade med 87 röster för och
126 mot.
Scholanders memorial, Överintendentsämbetet 24 juli 1876;
ÖIÄA i RA.
Scholanders memorial, Överintendentsämbetet 24 juli 1876;
ÖIÄA i RA.
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Det tyska riksdagshuset invigdes 1896.
Närmsta grannar är Schmidts gotiska rådhus och Ferstels
universitet i renässans.
Något om mig sjelf, s. 149.
Första kammaren röstade ja, den andra nej; efter en gemensam
omröstning blev det avslag med 174 röster mot 101.  Josef Linck:
Historik över statens byggnadsföretag å Helgeandsholmen, 1900, s.
40.
Reservationen i koncept; KB.
Lithander anger själv detta som sitt huvudsakliga motiv i förordet
till Lincks historik.  Josef Linck: Historik över statens
byggnadsföretag å Helgeandsholmen, 1900.
Troligen av konstnären Otto August Mankell (1838–1885),
arkitekt och tecknare. KA 1863, lärare i perspektiv- och skugglära
vid Konstakademien 1867. Flitig arkitekturtecknare i pressen, har
bl.a. tecknat stora litograferade fågelperspektiv över Göteborg
1870, Stockholm 1871 och Visby 1872. 
Bilden publicerades, i svartvitt, för en bred läsekrets i Ny
illustrerad tidning den 30 april 1887. Hela förslaget var då utställt
i Nationalmuseums kupolsal. Artikeln i Ny illustrerad tidning var
mycket positiv och menade att byggnaden »med heder skulle
intaga en plats nära slottet«. I det följande numret av tidningen
visades en grafiskt exakt avritning av Tessins plan för
Helgeandsholmen, tillsammans med en text som beskrev
Zettervalls förslag som en fortsättning av den tessinska tanken
som skulle bidra till »huvudstadens storartade försköning«.
Det sammansatta stats- och bankoutskottet, citerat av Josef Linck:
Historik över statens byggnadsföretag å Helgeandsholmen, 1900, s.
54. 
Något om mig sjelf, s. 161.
Dagarna före riksdagsbeslutet publicerade t.ex. Stockholms
Dagblad en lång kritisk artikel av arkitekten Lindström. 
Samtida källor vittnar om den förvåning som även ivrarna kände
inför det positiva beslutet. Josef Linck: Historik över statens
byggnadsföretag å Helgeandsholmen, 1900, s. 63. 
De ordinarie ledamöterna var utöver Henrik Törnebladh juristen
Gustaf Ribbing samt de två riksgäldsfullmäktige Edward
Sederholm och Claës Wersäll.
Riksdagshuskommitténs protokoll 3 november 1888; RA. 
Formulering i Josef Linck: Historik över statens byggnadsföretag å
Helgeandsholmen, 1900, s. 39.
Uttryckt i kvadratmeter hade de önskade ytorna för riksdagen
och Riksbanken år 1879 varit 3 200 + 900 = 4 100; år 1881  
4 300 + 900 = 5 200; år 1884 5 100 + 1 350 = 6 450; och nu inför

Något om mig sjelf, s. 148.
Något om mig sjelf, s. 146. Sergel hade skulpterat gruppen »Axel
Oxenstierna dikterande för historiens gudinna«. Skulpturerna
göts och de öviga förändringarna genomfördes dock 1906.
Kommittén konstituerades den 29 juni 1883.
Något om mig sjelf, s. 148.
Något om mig sjelf, s. 149.
De övriga ledamöterna var riksarkivarien Karl Gustav
Malmström, kapten C. G. Hierta, riksdagsmannen Liss Olof
Larsson, borgmästaren von Lancken, redaktören vid Stockholms
Dagblad Vilhelm Walldén samt, den senare inkallade, chefen för
de kungliga teatrarna Henrik Westin.
Ritningar, 7 blad, grundkartor: operatomten, Riddarholmen,
Artilleriplanen, Skeppsholmens nedre del mot Norrström,
Skeppsholmens övre del vid kyrkan samt Helgeandsholmen i
skiss och förslag; Riksdagens arkiv. Samtliga ritningar är utförda
av Zettervall och är märkta med littera C. 
Om det nya riksdags- och riksbankshuset förlades till
Riddarholmen krävdes ett nytt ämbetshus beräknat till 700 000
kr; på operatomten en ny opera beräknad till 2 500 000 kr och på
Helgeandsholmen ett nytt hovstall för 1 200 000 kr.
Det var general Björnstjerna, riksarkivarien Malmström, kapten
Hierta, Liss Olof Larsson och Helgo Zettervall.
Reservationen i koncept; KB.
Reservationen i koncept; KB. Tessins planer har analyserats av
Ragnar Josephson i Tessins slottsomgivningar, 1925. Där beskrivs
också Tessins ridhus byggnad ingående.
Ritningar, 4 blad skisser 1883: situationsplan, plan huvud -
våningen, plan övre våningen, plan jordvåningen; HZA i ArkDes.
Ritningar, 4 blad skisser 1884: fasad mot öst, fasad mot norr/
fasad mot väst, perspektiv från nordväst, perspektiv från nordöst;
HZA i ArkDes. Ritning, 1 blad skiss: plan; Riksdagens arkiv.
Så många riksdagsmän fanns ännu inte, men enligt
representationsreformen skulle antalet stå i proportion till
folkmängden, så utrymmet behövde kunna växa.
De runda rummen mot gården är urinoarer i en ring.
Här skulle försäkringsbolaget Skandia 1886 uppföra sin byggnad
efter ritningar av Magnus Isaeus.
Det Bondeska huset, ritat 1790 av Palmstedt, revs år 1900 för att
ge plats för Ferdinand Bobergs Rosenbadskomplex. 
Däremot är det svårt att se några paralleller till den tävling som
1882 avgjorts för Berlins nya riksdagshus. Tyskland hade en
enkammarriksdag. Det segrande förslaget av Wallot hade en
symmetrisk lösning kring plenisalen och en stor samlande kupol.
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tävlingen 6 000 + 2 900 = 8 900 kvm. 
Något om mig sjelf, s. 161.
Tävlingsprogrammet, 11 december 1888; Riksdagens arkiv.
Tävlingsprogrammet, 11 december 1888; Riksdagens arkiv.
Mottot Cospetto är italienska med betydelsen »närvaro«.
Ritningar, 3 blad skisser: tre fasader, plan riksdagshuset, två
planer riksbanken; HZA i ArkDes. Originalritningarna har inte
påträffats.
Något om mig sjelf, s. 164.
Något om mig sjelf, s. 165.
Utlåtandet i form av en bilaga till bankofullmäktiges protokoll 2
november 1889; Sveriges riksbanks arkiv i RA.
Utlåtandet i form av en bilaga till bankofullmäktiges protokoll 2
november 1889; Sveriges riksbanks arkiv i RA.
Något om mig sjelf, s. 165, där Zettervall också meddelar att han
anförtrodde Törnebladh sin hemlighet i ett försök få ut pengarna
utan anonymitetens hävande, men att denne fann det omöjligt. 
Valfrid Karlson (1855–1935): arkitekt, KA 1879, lärare vid
Tekniska skolan i Stockholm 1881,  verkade i Borås från 1896 och
i Örebro från 1902. Deltog och fick pris i många arkitekttävlingar;
utöver första priset i riksdagshustävlingen hade han bl.a. också
fått första pris i tävlingen om det nya operahuset 1888. Utförda
verk: Bostadshus i Stockholm, bl.a. Stuckatörens hus 1883 och det
Laurinska huset på Mariaberget 1892, samt i Borås varmbadhuset
1898 och brandstationen 1901. Författade Lärobok i husbyggnads -
konstruktioner, 1904–1921. Litteratur: Cecilia Björk, Per
Kallstenius och Laila Reppen: Sekelskiftets byggteknik. Om
arkitekten Valfrid Karlson. Byggnadsverk och läroböcker, 1988.
Adolf Emil Melander (1845–1933): arkitekt, utbildad genom
praktik hos James Souttar i Stockholm och Aberdeen 1863–1871,
samt därefter i New York och Boston 1871–1875. Efter
anställning hos bröderna Kumlien i Stockholm etablerade sig
Melander 1880 som självständig arkitekt i Stockholm och fick där
omfattande verksamhet. Verk: Spårvagnsstallarna på Birger
Jarlsgatan 1884, Fersenska palatset 1881, Skridskopaviljongen på
Kastellholmen 1882, Sturegatan 2 1883, Kungsholmstorg 15 1883,
Spårvägsbolagets hus 1884 samt Johanneskyrkan i Helsingfors
1878, Luleå domkyrka 1888 samt S:t Petri kyrka i Västervik 1895.
Dessutom en mängd offentliga och privata byggnader i
Stockholm, Östersund, Sundsvall och Göteborg. Litteratur: Adolf
Emil Melander: Arkitekturarbeten utförda af A. E. Melander jemte
utdrag ur pressens omdömen, 1896. Anna von Ajkay: »A. E.
Melander. En arkitekt under stilsökandets period«, Stenstadens
arkitekter. Sju studier över arkitekternas verksamhet och betydelse

vid utbyggnaden av Stockholms innerstad 1850–1930, red.
Thomas Hall, 1981. Fritz Leopold Ullrich (1860–1917): arkitekt,
Chalmerska slöjdskolan i Göteborg, KA 1886. Från 1889 egen
arkitekt verksamhet i Stockholm tillsammans med E. K.
Hallquisth. Arbeten i Stockholm: Hamngatan 2, Birger Jarlsgatan
1, 6 och 13, Folkets hus, Svenska Dagbladets hus samt
ombyggnad av Dagens Nyheters hus. Utanför Stockholm:
apoteket i Visby, stadshotellet i Härnösand samt många sjukhus,
banker och privathus i hela landet. Gustaf Wickman (1858–
1916): arkitekt, Chalmerska slöjdskolan i Göteborg, KA 1884,
efter studieresor bl.a. i USA verksam i Stockholm med många
uppdrag främst åt finansvärld och storföretag. Verk: Sveriges
paviljong vid världsutställningen i Chicago 1893, Skånes Enskilda
Bank 1896 och Sundsvallsbanken 1900, båda vid Fredsgatan i
Stockholm, Kiruna kyrka 1902 samt många kontorsbyggnader
och sjukhus. Litteratur: Fredric Bedoire: En arkitekt och hans
verksamhetsfält kring sekelskiftet. Gustaf Wickmans arbeten 1884–
1916, 1974. Georg Robert Ringström (1862–1945): arkitekt, KTH
och KA 1888. Inrednings- och dekorationsarbeten till
Anderbergs operahus 1891–1895, förslag till riksdags- och
riksbankshus med Wickman och Boberg 1891–1895, anställd vid
Stockholms stads byggnadskontor 1900, förslag till rådhus och
kommunalhus till Hötorget 1902. Utförda byggnader: Klara folk -
skola och församlingshus 1906–1907, Kungsholmens realskola,
Navigationsskolan och Iduns hus; alla i Stockholm. Herman
Teodor Holmgren (1842–1914): arkitekt. Se kapitel 16. 
Den fullständiga prislistan: första pris, 6 000, förslag 11 »A-ne«,
Valfrid Karlson; andra pris, 5 000, förslag 1 »Cospetto«, anonymt
inlämnat av Helgo Zettervall; tredje pris, 3 000, förslag 13 »Veto«,
A. E. Melander och F. Ullrich; tredje pris, 3 000, förslag 10
»Patria«, Gustaf Wickman och G. R. Ringström; tredje pris,
3 000, förslag 4 »Minerva«, H. T. Holmgren; inköp, 1 000, förslag
14 »Ejder«; inköp, 1 000, förslag 2 »Civitas«; inköp, 1 000, förslag
3 »Granne«; inköp, 1 000, förslag 9 »För Fosterlandet«. Utan
belöning blev: förslag 5 »Avanti«; förslag 6 »Ljus och luft«; förslag
12 »Låt detta vara detta, Thorild«; förslag 7 »En tanke« (endast
riksdagshuset); förslag 8 »Att vara eller icke vara, det är frågan«
(endast riksbanken). 
Utlåtandet i form av en en bilaga till bankofullmäktiges protokoll
21 november 1889; Sveriges riksbanks arkiv i RA.
Men juryns anteckningar gavs till sekreteraren för att eventuellt
komma till användning senare.
Riksdagshuskommitténs första möte efter tävlingen den 29
november 1889; RA.
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Av artikeln i Ny illustrerad tidning 26 juli 1890 framgår att det i
alla fall inte var allmänt känt; artikelförfattaren förvånas över att
Zettervall valt att inte ta kontakt med förstapristagaren eller
författaren till det anonyma förslaget »Cospetto«. Senare, 1891,
tycks det dock vara en »offentlig hemlighet« att det var Zettervall
som författat »Cospetto«.
Aron Johansson (1860–1936): Chalmerska slöjdskolan, KA 1884,
studieresa bl.a. till Spanien till 1889, arkitekt i ÖIÄ 1884. Anställd
vid ritkontoret för riksdags- och riksbankshus 1889, utvecklade
ett förslag i eget namn 1893 och var byggnadens ansvarige
arkitekt till invigningen 1907. Övriga utförda arbeten: Danvikens
hospital i Nacka 1892 och senare; många bankbyggnader som
Stockholms sparbank vid Rödbotorget 1894, sparbanken i Gävle,
bankhus i Luleå 1903 samt riksbanksbyggnaderna i Kalmar,
Örebro och Karlstad 1900; landstatshus i Härnösand samt många
byggnader för telefon och telegraf i Lund, Eskilstuna, Uppsala,
Norrköping och Stockholm, de två senare ritade 1909. 
Ett samarbete med förstapristagaren Valfrid Karlson ansåg
Zettervall troligen omöjligt av den orsaken, Karlson tillhörde
heller inte Överintendentsämbetets arkitekter.
Ritningar, 1 blad 1889: situationsplan; 5 blad skisser januari 1890:
jordvåning, huvudvåning, våning 1tr, våning 2tr, attikavåning
(avseende riksdagshuset) samt 10 blad skisser januari 1890:
jordvåning, bottenvåning, huvudvåning, attikavåning,
huvudfasad, fasad mot väst, fasad mot norr, fasad mot
Drottninggatan, längdsektion, sektion genom kamrarna
(avseende riksbanken); HZA i ArkDes.
Riksdagshuskommitténs protokoll 9 november 1890; RA.
Ritningar, 23 blad tryckta 1890: situationsplan (1:800), nio planer
(1:400), två sektioner (1:400), fem fasader (1:400), sex perspektiv;
KA. Ritningarna är troligen uppritade av Johansson och
publicerade i Helgo Zettervall: Förslag till riksdags- och riksbanks -
hus på Helgeandsholmen på uppdrag af riksdagshuskomitén, 1890.
Detta är underlagsskissen till det publicerade perspektivet; HZA i
ArkDes.
Ny illustrerad tidning, 26 juli 1890.
Claës Lundin: »Helgeandsholmen«, Svea folkkalender, 1891, s. 29.
Alla citat i detta avsnitt är ur Meldahls utlåtande 11 augusti 1890;
KB. Utlåtandet är dessutom tryckt i Post- och inrikes tidningar, 27
november 1890.
Han nämner som sämre alternativ Riddarholmen och
Artilleriplanen. En placering i Kungsträdgården anser han skulle
vara att ödelägga den vackra parken.
Detta och följande citat: Meldahls utlåtande 11 augusti 1890; KB.

Utlåtandet är dessutom tryckt i Post- och inrikes tidningar, 27
november 1890.
I sin bok Helgeandsholmen och Norrström från 1918
sammanfattar L. M. Bååth Meldahls utlåtande som att Meldahl
»egentligen fördömde alltsammans« och raljerar över Riksdags -
huskommittén som kunde tolka Meldahls utlåtande positivt. 
Alla citat i detta avsnitt är från Zettervalls koncept till Meldahls
utlåtande av den 11 augusti 1890, utan datering; KB.
Ritningar, 5 blad skisser 1890: jordvåning, bottenvåning, våning
1tr, våning 2tr, attikavåning (avseende riksdagshuset); 4 blad
skisser: jordvåning, bottenvåning, huvudvåning, attikavåning
(påtecknad »alt II på samma«) (avseende riksbanken); 6 blad
skisser »alternativ II« 1890: jordvåning, bottenvåning, våning 2tr,
takvåning, fasad mot norr, fasad mot väster; HZA i ArkDes.
»Alternativ II« innehåller bara mindre revideringar av första
förslaget från 1890.
Ingen av dessa modeller finns bevarade.
Zettervall kan, nästan tjugo år senare, påminna sig sin fadäs vid
kungens besök: »Vid nedgåendet kom han att kasta en blick in åt
bankgården och därvid vända sig till mig med orden: Tessin (–
som byggt banken –) var ändå en storhet i allt vad han företog
sig, varpå jag lika ohöviskt som obetänksamt svarade: ›Ja, Ers Mt,
men han hade också stort att göra med‹. Kungen blev ursinnigt
arg. Missförstående min mening, och jag skyndade mig att
tillägga: ›Han behövde icke taga hänsyn till vad det kostade och
hade ingen bråkig riksdag‹. Arg fortfor han emellertid att se ut,
men jag tror att han till sist insåg att jag icke menade annat än det
jag nu relaterade. Jag har varken förr eller senare sett honom
sådan. Det är farligt att obetänksamt låta tungan löpa, då man är i
sällskap av en kung, hur vänlig och snäll han eljest kan vara.«
Något om mig sjelf, s. 167.
Post- och inrikes tidningar, 27 november 1890. Där både Meldahls
utlåtande och Riksdagshuskommitténs utlåtande är återgivna i
sin helhet.
Meldahls andra utlåtande daterat 10 januari 1891; KB.
Brev till Zettervall från Aron Johansson 1891; KB.
Något om mig sjelf.
Värst av allt var att bäste vännen Gellerstedt sällade sig till
kritikerna.
Teknologföreningens fackavdelning för husbyggnadskonst hade
bildats i april 1888. Redan året efter var verksamheten livlig med
möten var fjortonde dag och en stående kolumn,
byggnadspresentationer och fackartiklar i Teknologföreningens
tidning Teknisk tidskrift. De mest aktiva var Clason, Boberg och
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Gustaf Lindgren, men även Carl Möller och Ludvig Peterson. 
Betänkandet som antogs vid fackavdelningen för husbyggnads -
konsts möte 9 januari 1891 är publicerat i Teknisk tidskrift 1891.
Vid riksdagsdebatten 1888 hade en bedövande sakkunskap –
cheferna för fortifikationen, väg- och vattenbyggandet samt
stadens byggnadschef, alla med erfarenhet av de just genomförda
vattenregleringarna av stadens kajer och slussar, just i denna
fråga menat att de tekniska frågorna var fullt lösbara. 
Motioner från af Ugglas i första kammaren och från von Friesen,
Hedin m.fl. i andra kammaren. Motionerna debatterades i
riksdagen den 2 maj och med ungefär samma argument som
1888, men med större majoritet än då röstades för riksbanks- och
riksdagshus på Helgeandsholmen. 
Nya Pressen, 3 april 1891. Tidningens korrespondent i
Stockholm, signaturen K. R., prisar Valfrid Karlssons vinnande
tävlingsförslag för »sin i sanning grandiosa och arkitektoniska
sköna fasadritning och de förträffliga planerna« och kallar
Zettervalls omarbetade förslag (i Lithanders tryckta version) för
ett »foster, för att inte säga missfoster«. Intressant nog säger han
också att det är en »offentlig hemlighet« att tävlingen andrapris,
»Cospetto«, författats av Zettervall och underförstår att Zettervall
intrigerat. Signaturen ställer stort hopp till att riksdagen ska
ändra sitt beslut att bygga på Helgeandsholmen. I Nya Pressen, 17
april 1891, under rubriken »Gensaga«, finns Ahrenbergs, Deckers
och Höijers protest mot det »lättsinniga och övermodiga sätt«
med vilket signaturen dömer ut »en av sitt fäderneslands största
konstnärer«. Författarna skriver att de har följt alla projekt i
denna viktiga fråga och att de nu studerat det föreliggande
förslaget i detalj, och funnit att »byggnaden, en gång uppförd
efter dessa ritningar, skall bliva ett värdigt och bestående
monument i den svenska byggnadskonstens historia«.
Författarna menar att korrespondentens »tal om arkitektur
tydligt ger vid handen, att han saknar nödiga insikter i detta
fack«, och avslutar: »Att i ett främmande lands tidningar
framslunga äreröriga insinuationer och elaka omdömen om sitt
lands bästa andar är fult, att göra det då man vet att dessa
tidningar icke kommer att läsas av den person, vars rykte det
gäller, är lumpet.« I ett helt annat sammanhang en tid senare, när
signaturen K. R. refererar konkursauktionen vid L. O. Smiths
avflyttning från paradvåningen i Bolinderska huset, omnämner
han byggnadens arkitekt som den store konstnären, mästaren,
Helgo Zettervall.
Zettervall skrev ett tackbrev till Ahrenberg, de började brevväxla,
blev vänner, och kom att träffas många gånger i Stockholm. Se

Jac. Ahrenberg: Människor som jag känt, 4, 1909. Anna Ripatti,
Helsingfors, tackas för upplysningar.
Något om mig sjelf, s. 170. Zettervalls kursivering.
Riksdagshuskommitténs protokoll 1 november 1892; RA.
Not till Riksdagshuskommittén 5 november 1892; KB. 
Brev från Riksdagshuskommittén till Konstakademien 19
november 1892. 
Aron Johanssons förslag var helt uppritat 1894, kupolen togs bort
först i en revidering 1896.
Något om mig sjelf, s. 172.
Hufvudconto.
Ritningar, 6 blad skisser odaterade (troligen 1893): 
situationsplan, souterrängvåning, jordvåning, våning 1tr, våning
2tr, attikavåningen; HZA i ArkDes. 
Beräknad kostnad 1890 var 3 000 000 kronor, 1894 6 000 000 till
6 500 000 kronor.
Alla motioner avslogs med för vart år ökande majoriteter. 
Modellen blev t.o.m. kostnadsberäknad, men befanns för dyr.
Totalt samlades 40 000 kronor in, varav arkitekterna fick dela på
30 000. 
I mars 1894 hade Moritz Rubenson i artikeln »Byggnadsplaner å
Helgeandsholmen« i Ord och Bild publicerat alternativprojekt för
riksdagshus på Skeppsholmen och riksbankshus på
Helgeandsholmen utförda av arkitekterna Gustaf Wickman och
Georg Ringström. Under hösten gjorde dessa förslag till nytt
riksdagshus på Riddarholmen och ombyggnad av gamla
riksdagshuset där. Ferdinand Boberg ritade ett förslag till ensam
riksbank på Helgeandsholmen. Alternativförslagen var
överdådigt presenterade med meterstora perspektiv som ställdes
ut på Nationalmuseum i början av 1895 och trycktes som
planschverk. 
Wallot var i Stockholm en höstvecka inbjuden av
insamlingskommittén, hans utlåtande är daterat 28 december
1894. Josef Linck: Historik över statens byggnadsföretag å
Helgeandsholmen, 1900, s. 115.
Motionen från 1 mars 1894 menar med »de märkliga
förhållandena« att Konstakademien säger nej och att den estetiskt
sakkunnige avgått. Ännu två år efter Zettervalls avgång är alltså
de egentliga orsakerna till hans avgång ej kända.
Litteratur: »Täflingsritningarna till ny konglig teater i
Stockholm«, Teknisk tidskrift, 2, 1888. Ny illustrerad tidning, 1888.
Stig Fogelmarck: »Gustaf III:s opera«, Samfundet S:t Eriks årsbok,
1949. Stig Fogelmarck: Carl Fredrik Adelcrantz – arkitekt, 1957.
Operan 200 år. Jubelboken, red. Klas Ralf, 1979. Barbro Stribolt:
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Stockholms 1800-talsteatrar. En studie i den borgerliga
teaterbyggnadens utveckling, 1982.
En ritning från 1848 signerad av Blom-Carlsson och Åbom visar
magasinet och en omslutande  u-formad byggnad; ÖIÄA i RA.
Isaeus »Förslag till ombyggnad af Kongl. Stora Teatern« finns
bevarat i Kungliga teatrarnas arkiv och Stockholms
stadsmuseum. Förslaget finns väl redovisat i Barbro Stribolt:
Stockholms 1800-talsteatrar. En studie i den borgerliga
teaterbyggnadens utveckling, 1982, s. 239.
Ritning 1883, Kungl. Teatern, ÖIÄA i RA.
Delar av de bostadshus som Adelcrantz införlivat, och som
bibehållit sina gamla släta fasader, skulle till hälften rivas. 
Riksdagens arkiv.
Förslaget är väl analyserat i Barbro Stribolt: Stockholms 1800-
talsteatrar. En studie i den borgerliga teaterbyggnadens utveckling,
1982, s. 239.
Carl Fredrik Ekholm (1858–1891): arkitekt vid 
Överintendentsämbetet 1882. Samma år, 1884, som han
upprättade ritningar till operaförslaget ritade han upp Zettervalls
sista förslag till Uppsala domkyrkas restaurering. 
Skissen är osignerad men är utförd i Zettervalls ritningsmanér
och med hans piktur. Ritning, 1 blad skiss utan årtal: »Eskiss till
förändring af Kongl. Operahuset. Våningen 1 tr. upp«; Kungliga
teatrarnas arkiv i Teatersamlingarna i Statens musiksamling.
De tuschade ritningarna är utförda av Ekholm som för detta
arvoderades av Riksdagshuskommittén. Ritningar, 6 (av 9) blad
original 1884: källarplan, plan i höjd med parketten, plan
huvudvåningen, fasad mot Strömmen, fasad mot
Kungsträdgården, längdsektion; Kungliga teatrarnas arkiv
(planerna) och Stockholms stadsmuseum (fasaderna). Ritningar,
3 blad (av 9), 1884: V plan parkett, VII plan andra raden, IX
fjärde raden; Kungliga teatrarnas arkiv i Teatersamlingarna i
Statens musiksamling.
Skrivelse från Kungliga teaterdirektionen 8 oktober 1884;
Kungliga teatrarnas arkiv i Teatersamlingarna i Statens
musiksamling.
Skrivelse och svar från Kungliga teaterdirektionen 8 oktober
1884; Kungliga teatrarnas arkiv i Teatersamlingarna i Statens
musiksamling.
Överintendentsämbetets tjänstememorial 13 december 1886;
ÖIÄA i RA. Något om mig sjelf, s. 150.
Överintendentsämbetets tjänstememorial 13 december samt 27
mars 1887; ÖIÄA i RA. 
Tävlingsprogrammet citerat ur Barbro Stribolt: Stockholms 1800-

talsteatrar. En studie i den borgerliga teaterbyggnadens utveckling,
1982, s. 265.
Tävlingen presenteras i Teknisk tidskrift 1888. Zettervalls
utvärdering i Överintendentsämbetets registratur, utgående
skrivelser 11 februari 1888; ÖIÄA i RA.
Dessutom inköptes tre förslag: E. Thorburn och Gustaf Wickman
med alternativa förslag för Kungsträdgården och Artilleriplanen,
A. E. Melander och Fritz Ulrich för Artilleriplanen och C. A.
Österman för den gamla tomten.
Zettervalls utvärdering i Överintendentsämbetets registratur,
utgående skrivelser 11 februari 1888, ÖIÄA i RA. År 1889
utfördes fullständiga förslag av Ernst Jacobsson, Magnus Isaeus
och Carl Sandahl samt två förslag av Axel Anderberg. År 1890
gjorde Anderberg ytterligare tre förslag. 
Något om mig sjelf, s. 161.
Gellerstedt hade under den fasta rubriken »Det Stockholm som
går« i Ny illustrerad tidning sedan 1860-talet skildrat
Stockholmsmiljöer som försvunnit eller skulle försvinna. 
Överintendentsämbetets tjänstememorial den 13 mars 1889, 
författat av Clason. Jacobssons utlåtande, som inte återfunnits,
citeras av Clason.
Ritningar, 1 blad ritning 1885: tomkarta; ritningar för
nybyggnaden 1886: planer, fasader, sektioner; ritningar för
ombyggnad av Sparreska palatset 1887: planer, fasader, sektioner;
Stockholms byggnadsnämnd. Ragnar Josephson: »Sparreska
palatset«, Sankt Eriks årsbok, 1925. Ny illustrerad tidning 1888,
1890, 1892, 1894 och 1899. Barbro Stribolt: Stockholms 1800-
talsteatrar. En studie i den borgerliga teaterbyggnadens utveckling,
1982, s. 213.
Något om mig sjelf, s. 148.
Sveasalen öppnades för konserter den 6 februari 1888, men gick
med sådan förlust att Lundberg redan 1890 ändrade till mer
lönande varietéverksamhet. 1892 byggdes delar av palatset om för
en annexscen och 1894 ändrades till en större teater.
Byggnaderna revs 1912 för att ge plats för Nordiska Kompaniets
nybygge. Samtidigt som Lundberg planerade Sveasalen lät han
1885 ta fram ritningar för Vasateatern vid Vasagatan där en
tidigare oanvänd inre gård listigt utnyttjades som teatersalong.
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1093: Råbyholms huvudbyggnad. Detalj av trädgårdsfasad 1869.



Iförsta kapitlet såg vi hur bostäder blev Zettervalls in -
gång till arkitektyrket. Hans första arbete var det nya
föräldra hemmet efter den förödande Lidköpings -

branden. Hans första anställning gällde en bostad med höga
pretentioner: köpmannen Lidbecks stora hus i Lidköping.
Zettervalls första praktik plats gällde också en bostad,
herrgården Ryholm.

På Konstakademien har vi sett att Scholander gav en
bostadsuppgift minst varje termin. »Hus på landet med
italiensk anläggning« och »Bostad för en konstnär« hade
vidlyftiga lokalprogram och resulterade i herrgårdsliknande
byggnader, men uppgiften »En villa« utgick från samtidens
krav på en borgerlig familjebostad. Zettervall gav sin villa
en symmetriskt ordnad sexdelad plan, men för »Ett
jaktslott« utvecklade Zettervall den fria kompositionens
möjlig heter. Under Zettervalls sista år på Akademien gav
Scholan der uppgiften »En pompejansk villa lämpad efter
nutida behov«. Rumsbeskrivningen anger rummens
latinska beteckningar men också vad rummen har anpas -
sats till i modern användning. 

Gränsen mellan bostäder och offentliga byggnader är inte
en tydig. Bostäderna innehöll ofta offentliga delar som
arbets rum och mottagningsrum. De offentliga byggna -
derna, å sin sida, innehöll nästan alltid bostäder för vakt -
mästare och föreståndare. De bostadsprojekt som ska
beskrivas i det föl jande hade dock nästan alltid privat -
personer som beställare.

Dessa fem kapitel är indelade efter uppdragens art.
Kapitlet Villor och boställen behandlar friliggande mindre
byggnader. Kapitlet Hus i stad beskriver byggnader i
stadsplaner – hus vid gator. Kapitlet Slott och herresäten
behandlar främst Zettervalls slottsrestaureringar men också
fyra nya herresäten, varav bara ett upp fördes. Därpå följer
ett kapitel om Zettervalls bostadspalats och villor i Stock -
holm. Avslutningen sker i kapitlet om Zettervalls sommar -
hus i Hamndalen vid Nacka, ett kapitel som också formar
sig till hela bokens epilog.
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Villor och boställen

Kapitlet beskriver Zettervalls projekt för nybyggda mindre
bostadshus i fria lägen.  Zettervalls egen »villa« vid Sand -
gatan i Lund behandlas dock i kapitlet om bostadshus i
stadsmiljö och de friliggande husen i Stockholm behandlas
i Stockholms kapitlet. Under alla sina yrkesverksamma år
fick Zettervall cirka ett uppdrag varje år för mindre bo -
stadshus. Totalt har han ritat ett trettiotal varav ungefär
hälften byggdes. Tio av dessa finns kvar idag men med
något undantag i mycket ombyggt skick. 

Huvudparten av dessa är vad både Zettervalls tid och vår
egen skulle kalla villor; det vill säga åt alla håll friliggande
bostadshus som med hjälp av oftast fri asymmetrisk kom -
position fångar omgivningarnas värden och bygger upp en
relation till trädgård och uteplatser. Beställarna är i de flesta
fall personer som har sitt värv i staden men som beslutat
att permanent flytta en bit utanför staden med hela sitt
hushåll. Det kan gälla universitetslärare, industriidkare eller
ämbetsmän. Denna tendens är ganska ny under 1860-talet
och kom att bestå under hela Zettervalls yrkesverksamma
tid. Parallellt med villorna finns också projekt som skulle
komplettera befintliga lantegendomar, som boställen för
ägaren eller gårdens folk. Dessa utgår nästan alltid från en
bunden planform, ofta med den sexdelade planen som
grund.

De trettio års byggande som beskrivs nedan innehåller
egentligen inga grundläggande förändringar. Villatypen är
från att den introducerades ganska konstant under
perioden.3 I en mening är planlösningarna fritt organiska
och unikt formgivna för platsen. Men de olika rummens
funktioner och sambanden mellan rummen är förbluffande
bundna och statiska.4

Skiftesreformerna hade omformat den svenska lands byg -
den och skapat ensamgårdar på nya tidigare ej etable rade
byggplatser. Mönsterböcker som Charles Emil Löfven -
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skiölds Landtmannabyggnader visade många exempel på
hur mangårdarna kunde utformas. De var undantagslöst
symmetriska, samlade volymer. I Tidskrift för praktisk
byggnadskonst och mekanik m.m. bedrevs samtidigt en
kampanj för den nya villatypen. I Zettervalls produktion ser
vi i de kommande projekten en rad undersökningar av
denna nya kompositionsprincip som ju så småningom helt
skulle slå ut den bundna formen, inte bara för bostäder,
utan för alla slags byggnader.

Corps de logie på Roo

Sommaren 1857 när Zettervall bor i Skara för bygget av
stiftsbiblioteket ritar han en huvudbyggnad för egendomen
Roo. Byggnaden uppfördes inte, men de detal je rade bygg -
nadsritningarna finns bevarade i Zetter valls eget arkiv.5

Ritningarna visar en kraftfull och symmetrisk herrgårds -
byggnad av trä. Byggnaden är stor och djup, 13 gånger 30
meter, med en halvrumsfil i kärnan. (1094, 1095)

Från verandan, över en portik med fria pelare, kommer
man in i den nedre vesti bulen och vidare rakt in i matsalen.
Till vänster är en rumssvit med litet förmak, säng kammare,
boudoir, stort förmak och ett kabinett som ansluter till mat -
salen. Till höger är serverings rum, kök, liten förstuga med
köksingång och slutligen två herrum, kallade »comptoire«,
vilka ansluter till matsalen. Nedre vestibulen har dubblerade
svängda trappor som leder upp till en övre vestibul; till höger
och vänster är ytterligare två kom pletta bostadssviter med
sängkamrar och salonger i hörnlägena. Den mörka kärnan
innehåller, utöver ett toalettrum och en sekundärtrappa,
även två rum kallade divaner, möblerade med fasta halv -
runda soffor. Övervåningen har högre takhöjd än botten -
våningen – 3,6 meter – och den övre salen är större än
matsalen under – 10 gånger 10 meter.

Byggnaden har rejält stora mått i alla ledder, och
dispositionen har hög allmän giltighet. Planlösningen, de
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1095:  Corps de logie på Roo. Planer 1857.

1094:  Corps de logie på Roo. Fasader och sektion 1857.



kontinuerliga väggarna och lösningen vid de många eld -
städerna tyder på att byggnaden var tänkt konstruerad av
timmer. Sektionsritningen har en mycket noggrann redo -
vis ning av den stora spänntakstol som behövdes för att klara
den övre salens stora spännvidd. (1096)

Zettervall har motverkat den yttre volymens klossighet
genom att på närmast österländskt vis låta de stora tak -
ytorna skäras igenom av uppspringande gavelstycken. Trots
byggnadens stora breddmått har han lyckats ge fasaderna
viss resning. Utöver de  laverade och mycket detaljerade
fasadritningarna har Zettervall också gjort en del fasad i
större skala som visar en utomordentligt rik och intrikat
träpanelarkitektur. (1097) Mot en bakgrund av en båg -
formigt förbunden locklistpanel står i det yttre livet pilastrar
med spegelfyllningar. Fönstren har garnerade omfattningar
som förtätats närmare byggnadens mitt. 

Flätningen av strukturella former i olika ytor är ett tema;
variationen ett annat.  Vi kan se hur Zettervall arbetat med
likartade formelement men i olika skalor, som exempelvis
vid raderna av knappar och diagonalrutmönster. 

Målet för en panelarkitektur av denna art är att balan sera
sinnesinriktade skugg spelseffekter med bilden av struktu rell
logik.

Corps de logie betyder huvudbyggnad eller ägarens
bostad i en större anläggning. Kanske har ägarna av sociala
skäl dragit sig för att använda beteckningen herrgård, vilket
på rent formala grunder hade varit en lika träffande be näm -
ning. Bostads sviterna var som vi sett mycket formella.
Planlös ningens generalitet kan förvåna: vi finner varken
barn kammare, arbetsrum eller rum för tjänstefolk mar -
kerade på planen.

Zettervall gjorde troligen förslaget gratis. Han utnyttjade
ritningsbeställningen för  att måla upp en lärobokstydlig
idealbyggnad. Jämför vi med de samtida typritningarna i
Löfvenskiölds samlingar är Zettervalls bostadsbyggnad både
mer pretentiös och  mer stel.
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Wennerbergs hus i Skara

Det bostadshus utanför Skara som Zettervall ritade för
Gunnar Wennerberg 1860 byggdes inte.

»Då jag bad om skiss till lektorshus tänkte jag inte ett sådant
besvär. Jag har fått lust att realisera det«, skriver Gunnar
Wennerberg i ett tackbrev till Zettervall 1860.6 Ritningen
hade påskriften »Bostad på landet för en mindre familj«
vilket vittnar om att Zettervall inte kan ha haft mycket
kontakt med Wennerberg, som hade en stor familj – fyra
barn och fyra tjänare.7 Gunnar Wennerberg var sedan 1849
lektor vid Skara läroverk och en uppburen kulturperson;
det var till honom som Zettervall hade vänt sig 1854 för att
få ett rekommendationsbrev till Konstakademien. 

Ritningen, som på ett blad visar perspektiv, huvudfasad
och två planer, har karaktär av en mönsterritning – någon
tomt fanns troligen inte och några väderstreck är inte an -
givna.8 (1098) Vi möter en träbyggnad sammansatt av en
envånig länga med inredd vind, en fronton och ett stort
åttkantigt torn. 

Planlösningen är fritt sammansatt enligt ett villa möns -
ter. Entré sker över verandan in i tornet som innehåller en
hall helt dominerad av trappan upp till den övre våningen.
Från hallen når man husets största rum – salongen – som
diagonalt är förbunden med matsalen. I anslutning till
salongen ligger ett förmak. Bortre gavelfasaden upptas av
det stora sovrummet flankerat av två mindre kabinett.
Serverings rum, kök med en stor bakugn, tjänste- och köks -
entré ligger samlade mot husets baksida. Vinds våningen
innehåller en övre hall och tre rum, eller möjligen fyra,
eftersom husets baksida troligen hade en gaveluppbyggnad
som gav full höjd åt det största vindsrummet.

De enskilda rummen är symmetriska och har en klar
geometri. Alla rum, utom de två kabinetten, är olika och är
lagda till varandra på ett sätt som utnyttjar det specifika
läget i planen: hallen i det halvt fristående tornet med den
stora trappan med öppen spindel och fönster mot den
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1098:  Wennerbergs hus i Skara. Perspektiv, fasad och planer 1860.



täckta verandans stora gest, salongen med tre fönster på 
rad, förmaket med sitt utbyggda burspråk och så vidare.
Dörrarna mellan rummen är lagda längs öppna axlar och
avlutas med fönster. De långa utblickarna ger sammanhang
och luftighet.

Varje enskilt rum hade stränga funktionskrav, vissa
skräddarsydda för sin använd ning, som sängkammare och
matsal. Ännu mer tvingande krav var sambanden mellan
rummen. Det gick inte att rucka på sviten kök, serverings -
rum, matsal, salong, förmak, kabinett, sängkammare. Vi ska
senare, då vi närmare studerat både större och mindre
bostadshus, se att skillnaderna i pretention delvis resulterade
i olika storlek för de en skilda rummen, ibland med dubble -
rat antal och med fler eller färre kabinett instuckna i  sviten,
men att själva funktionsflödet var absolut tvingande.

I det yttre har Zettervall strävat efter en upplöst men
balanserad silhuett, där  tornet är den samlande gestalten.
Tornet avslutas med en veranda öppen åt alla håll. Jämfört
med den mycket utbroderade fasaden för Roo har fasaderna
här en enklare träpanel med bröstningsmarkeringar. Men
de enskilda elementen som fönster, takfot och räcken har en
högre grad av detaljering  mot den sammanhållande fonden.
Tornet och den framspringande risaliten kröns av lyror, en
anspelning på ägarens ton- och skaldekonst. 

Projektet för Wennerbergs hus i Skara följde det villa -
byggnads ideal som under 1850-talet hade introducerats 
i Sverige. Den envetenhet med vilken Adolf Wilhelm
Edelsvärd och Georg Chiewitz i Tidskrift för byggnadskonst
och praktisk mekanik m.m. hade propagerat för detta
byggnadssätt under tio år vittnar om hur nytt villatänkandet
var. Den sexdelade planen och dess andra regelbundna
varianter hade fortfar ande ett starkt grepp.

Det var framför allt denna nya beställarkategori, obun -
den av lantbruket, som lockades av det nya. Det är beteck -
nande att Gunnar Wennerberg, en lektor på  läro verket, som
med sin stora familj bodde i en våning centralt inne i Skara,
övervägde att flytta till villa.9
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Hedmans villa i Malmö

Hedmans villa i den så kallade Rådmansstaden, strax söder
om Malmös stadsgräns, kom att bli Zettervalls först upp -
förda villa. Det var ett sommarhus åt köpmannen Gabriel
Hedman som blev mycket uppmärksammat och publicerat,
men nu är rivet.10

Zettervall hade 1865 blivit känd för sitt förslag för Malmö
rådhus. Handelsmannen och ångbåtskommissionären
Gabriel Hedman var en av de första att av Zettervall beställa
 rit ningar till ett privathus. Gabriel Hedman var en av grun -
darna av Kockums verkstads aktiebolag och en av Malmös
starka män.11

Hedman hade skaffat en tomt strax utanför stads -
gränsen i det område som kallades Rådmansstaden eller
Magistrats villorna vid Rönneholmsvägen. I början av
1800-talet hade staden inköpt marken för att arrendera ut
till sina ledande styresmän, magistra ten. Tomterna skulle
bebyggas med sommarhus omgivna av stora trädgårdar.
(1099) Kring 1860 var området bebyggt med ett tjugotal
villor: lätta paviljonger i empirens anda men också mer
extravaganta fåfängor i exotiska stilarter. Området ansågs
vid denna tid vara ett av Malmös vackraste. På platsen för
en äldre byggnad ville Hedman att Zettervall skulle ge
förslag till en modern sommarbostad.

I Zettervalls arkiv finns en, troligen senare ritad, pre -
sentations ritning med planer och ett linjetecknat perspek -
 tiv, dessutom finns två noggrant utförda perspektiv
bevarade.12 Ritningen visar ett stenhus, till storleken
jämförbart med trähusen på granntomterna. (1100)
Planen är organiserad kring en kvadratisk sal med
verandor mot norr och söder, utan förmedlande tamburer
eller förstugor. Entrén till salen skedde direkt från
verandornas fritrappor från trädgårdens båda sidor. Till
salen var salong, säng kammare, barn kammare, herrum
och kök länkade. Alla funktioner är, jäm fört med
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1099:  Utsnitt av karta över Malmö 1871.

1100:  Hedmans villa i Malmö. Planer 1865.



permanent bosta dens, mycket förenklade. Detta var ett
sommarhus.

Salen är i alla riktningar tredelad i ett strängt system som
låter oss ana en fort sättning i rummets dekor. Verandorna
mot norr och söder ingår i proportio ne ringen: den södra
är täckt, den norra är en pergola. De anslutande rummen är
alla symmetriska och självständiga men sammanvävda med
genomgående siktlinjer.

Övervåningen innehåller tre gästrum och ett stort
allmänt rum, på planerna benämnt bibliotek med rökrum,
under det brutna taket. Byggnaden har två genom gående
trapphus: de privata delarna binds samman med gäst rum -
men en trappa upp, men  huvudtrappan, som fyller hela
tornbyggnaden, knyter samman både verandan och herrum -
 met med biblioteket för att avslutas med ett ut siktsrum
högst upp i tornet. Det är tydligt att byggnaden skulle
rymma något annat än vardagslivets livsföring. 

De yttre volymerna är sammansatta av två enkla kroppar
med sadeltak. (1101) Till den bildade T-formen har Zetter -
vall adderat torn och en rad mindre volymer för kök, säng -
kammare och burspråk samt verandor i varje väderstreck.
Byggnaden är till sin karaktär en pittoresk sammanställning
av olika motiv. Perspektivritningarna visar vegetationen tätt
inpå huset och ett umgängesliv som utnyttjade alla dessa
goda platser. Troligen var huset putsat, men det kan också ha
haft tegelfasader. Byggnaden blev uppförd enligt ritning arna.
Zettervall noterar att han också gjort, och fått betalt för,
detalj ritningar.13

Villan presenterades med en entusiastisk text i Ny illu strerad
tidning 1869. Artikeln framhåller Zettervalls villa som ett
föredöme för svensk byggnadskonst. Själv var  Zetter vall
kyligare. I ett brev till Gellerstedt skriver han den »är
skräp«, men det var i jämförelse med Villa Thuna, där han
hade fått helt andra resurser.14

Till artikeln finns också ett perspektiv i träsnitt, som vi
vet att Zettervall själv skurit. (1102) Han skrev senare att
detta var något han inte tänkte göra om, eftersom det var
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1102:  Hedmans villa i Malmö. Träsnitt 1865.

1101:  Hedmans villa i Malmö. Litografi 1865.



ett bostadshus men med institutionskaraktär – en ny
biskops gård. 

Zettervalls förslagsritningar är inte bevarade men väl en
svit presentationsritningar och många skisser.17 (1103) Låt
oss studera förslaget. Zettervall föreslår en koncentrerad
och kompakt byggnad i tre plan sammansatt av många
motiv till en borgliknande enhet. Huset innehåller arton
rum, tre trapphus och många torn och utbyggnader.
Fasaderna är av tegel med putsade hörnkedjor och garne -
ringar. Rummen var rikt individuali serade och sambanden
mellan dem var mycket intrikata. 

Markvåningen innehöll kök, domestikrum, gårdskontor
och, i direktkontakt med parken, den stora matsalen som
med en generös trappa var förbunden med salongerna upp
i huset. Våningen en trappa hade en stor och en mindre
salong, förmak, säng kam mare, barnkammare, jungfru -
kammare, kabinett och badrum. Våningen två trappor hade
i princip samma planlösning men med barnkammare och
ett förmak ersatta av bibliotek och läsesal. Vi får förmoda
att änkebiskopinnan med sina två döttrar  huse rade en
trappa upp och kusinen två trappor upp. Högst upp i det
stora tornet var ett gäst rum.

Huset bestod alltså av två bostadssviter som delade på
kök och matsal, samt ett bibliotek. Kravet att dessa delar
skulle kunna nås separat utifrån gav en komplicerad
disposition med tre trapphus. Byggnadens gemensamma
entré gick direkt till det stora trapphuset i det stora runda
tornet; genom galleriet kunde kontor, bibliotek, de båda
bostadslägenheterna och gästrummet nås separat. En halv -
cirkelformad trappa förband matsalen med de båda
lägenheternas salonger. En liten spiraltrappa förband husets
inre utrymmen: kök, domestikrum och sängkammare.

De enskilda bostadsplanerna följer i övrigt det strikta
sambandsschema som vi  tidigare studerat: förmak, salonger,
matsal (fast genom en trappa), kabinett, sängkam mare. Alla
rum var förbundna med tydliga axlar men i övrigt utlagda
mot planens kanter; rummen har tydliga och distinkta
egenkaraktärer som utnyttjar olika väderstreck och utsikter.

alldeles för arbets krävande. Byggnaden framträdde troli -
gen bara glimtvis genom den täta  vege tationen. Det är
möjligt att betrakta byggnadens yttre mest som fonder till
träd gårds rummens olika platser. Den inre planbilden kan
vi uppfatta på liknade sätt: som ett löst förbund av fast
organi serade platser med olika funktion och stämnings -
innehåll.15

Villa Thuna i Lund

Villa Thuna i Lund, ibland även kallad Thuna slott, var
Zettervalls stora genombrott som arkitekt även för an -
språks fulla privatbostäder.16 Zettervall tycks ha fått mycket
fria händer när han 1865 gjorde ritningarna. Programmet
var komplicerat med en blandning av offentliga och privata
delar. Den rikt sammansatta byggnaden var klar 1867 men
är riven.

Efter biskop Johan Henrik Thomanders död 1865 blev hans
familj tvungen att lämna det stora, av Brunius ritade,
Biskopshuset vid Sandgatans slut. Thomanders änka Emelie,
 sekunderad av biskopens mångårige rådgivare i ekonomiska
frågor, godsägare Gott frid Warholm, beställde omedelbart
ritningar till en ny bostad. Att de vände sig till Zetter vall var
närmast självklart – biskop Thomander hade haft högsta
förtro ende för Zettervall och de hade samarbetat väl i
byggnads frågor inom Domkyrkorådet. 

Thomander hade själv tidigare pekat ut byggplatsen –
en vackert sluttande stor äng någon kilometer öster om
Lund. Thomander hade även föreslaget namnet – Thuna.

Utöver änkebiskopinnan skulle villan också bebos av 
de två yngsta döttrarna Ida och Emma samt av en kusin till
bisko pen. Thomanders stora bibliotek och brevsamling
hade tidigare varit offentligt tillgängliga i Biskopshuset och
så skulle det vara även framgent. Biskopshemmet hade varit
en samlingspunkt för Lunds litterära och filan tropiska
kretsar och så skulle det också förbli. Uppdraget gällde alltså
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1103:  Villa Thuna i Lund. Planer 1865.



Byggnaden hade hög teknisk standard med både varuhiss
och badrum. 

Sektionsritningarna, som inte är helt färdigritade, visar
ändå rummens olika karaktärer. (1104) Vi ser entrétrappan
i det runda tornet, det valvslagna galleriet, den märkliga,
något sjunkna, matsalen. Alla rum i den övre våningen drar
nytta av läget under de höga taken. Sektio nen genom det
välut nyttjade biblioteket visar dess takfönster. Villa Thuna
hade en mycket kompakt inre disposition. 

Byggnadsvolymerna var rikt och komplext samman -
satta. (1105, 1106, 1107) Till sin kärna var det en trevånig
volym i en T-formad sammanställning med höga takfall,
men till denna har fogats många både adderade och pene -
trerande volymer. Vandrar vi runt byggnaden ser vi: ett
kvadratiskt mönster murat torn som avslutas med krene -
lering, hängtorn och  terrass; en hög spira med spiralformad
dekor och högt spetsigt tak över ett utsikts rum; ett fasat
burspråk; en valvslagen veranda med terrass och en
fritrappa till träd gården; ett plogformat burspråk; en
motbyggd kropp med brant takfall; ett vinkelställt galleri;
ett rundtorn avslutat med en fönsterrad och spetsigt tak.
Totalt kan vi i den yttre kom positionen avläsa tio »arkitek -
toniska grundvolymer«. Volymerna överens stämde med 
de inre rummen och byggnadens konstruktion, men de 
skulle också tillsam mans bilda en sammanfattande helhet.
Perspek tiven visar tydligt hur Zetter vall önskade en balans
mellan delarnas självständighet och helhetens verkan.
Rike dom och rumslig mångfald var målet och den pitto -
reska kompositionen var medlet.

Zettervall har i sin ritningssamling bevarat några tidiga
skisser till projektet som kan ge oss en inblick i hans skiss -
metod. I den äldsta skissen ser vi hur Zettervall sökt sig
fram till utformningen. (1108) Ännu fanns inte kravet att
in ord na det delvis offentliga biblio teket; den övre våningen
inne håller istället en egen matsal. I skissen till första vå -
ningen ser vi hur utgångspunkten var en smal vinkel bygg -
nad där barnkammaren stegvis  blivit större. Vi ser också
hur Zettervall sökt sig fram till läget för det stora trapp  huset
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1105:  Villa Thuna i Lund. Fasader 1865.

1104:  Villa Thuna i Lund. Sektioner 1865.



Villor och boställen 905

1106:  Villa Thuna i Lund. Perspektiv 1865.

1107:  Villa Thuna i Lund. Lavering 1865.

1108:  Villa Thuna i Lund. Skiss första våningen 1865.



och galleriet som senare skulle bli längre för att kunna ge
direkt entré vid två punkter i  planen. Det kvadra tiska tornet
är också tillagt – Zettervall har prövat det nya utseendet i en
liten fasadskiss. Utbyggnaden för badrummet hade från
början haft formen av ett burspråk men har växt ut till den
slutgiltiga större rektangulära for men. En andra bevarad
skissomgång visar stor likhet med de slutliga ritningarna.

Villa Thuna ger en bild av att vara många gånger till -
byggd. Zettervalls skissmetod följde samma mönster: när
fler och mer specifika krav lades till programmet löste han
det genom att lägga dessa till den första skissens kärna.
Byggnaden blev ett aggregat av adderade volymer.

Bygget sattes igång omedelbart och byggnaden var klar för
inflyttning redan 1867.  Beställarens förtroende för Zetter -
valls förmåga var så stor att han fick ansvaret också för
ledningen av byggnadens uppförande. Zettervall utförde
många detaljritningar och föreslog hantverkare. För deko -
ra tions måleriet som utfördes under hösten 1867 hade
Zettervall föreslagit målarmästaren från Kristianstad Svante
Thulin. I ett brev till vännen Gellerstedt skriver Zettervall
att Thuna blev: »superbt dekorerad av en talangfull man
som jag lyckats komma över«.18

En svit fotografier, de flesta tagna efter att byggnaden stått
tom, kan ge oss en föreställning om den komplexa bygg -
naden och det omfattande inrednings arbetet. De enda
bevarade bilderna från markvåningen visar matsalen och
den storskaligt formgivna öppna spisen. (1109, 1110)
Omedel bart bakom den vänstra dörren var trappan upp till
salongerna, bakom den högra serveringsrum och kök. Från
våningen en trappa finns ett fotografi som visar det spets -
bågigt välvda galleriet från stora trapp huset mot förmaket.
(1111) Förmaket skymtar till höger på ett fotografi från
tiden då byggnaden var bebodd. (1112) Fönstret vetter mot
verandan och den stora öppningen mot burspråket.

Övre våningen är bäst dokumenterad. Galleriet på detta
plan hade ett annat slags flackare valv och väggar mar mor -
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1109:  Villa Thuna i Lund. Matsalen. Fotografi 1948.

1110:  Villa Thuna i Lund. Matsalsspisen. Fotografi 1948.
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1111:  Villa Thuna i Lund. Galleriet 1tr. Fotografi 1948.

1112:  Villa Thuna i Lund. Salen 1tr. Äldre fotografi.

1113:  Villa Thuna i Lund. Galleri övre våningen. Fotografi 1948.

1114:  Villa Thuna i Lund. Övre förmaket. Fotografi 1948.



erade i kvadermönster. (1113) Dörren ledde in i förmaket i
det kvadratiska tornet. (1114) Alla väggar, även i det mindre
för maket på detta plan, var schablon målade med stiliserade
figurer inom bårder. Taket är enfärgat ljust med målade om -
fattningar. Från detta förmak nådde man stora salongen
genom den högra dörren och biblioteket genom den
vänstra. Thomanders bibliotek var möblerat med bokhyllor
ut från den inre väggen och väl belyst av fyra takfönster.
(1115) Kakel ugnen i fonden är troligen senare insatt. Från
den övre salongen finns flest fotografier. Färgbilden visar
de ljust ekboaserade snickerierna, det jordbruna listverket,
och det dekorerade taket. (1116) Inner taket följde
yttertakets form och hade en mandorlaformad plafond.
(1117) Dörröver styckena hade figurmålade mönster och
medaljonger med målade porträttbilder. (1118) Fönster -
partiet ut mot bal kongen hade friskurna snickeri omfatt -
ningar kring det stora mittfönstrets spetsbågiga dörrar som
leder ut till balkongen. (1119) På en bild ser vi väggfältens
mönster och en blick in i kabinettet. (1120) Det övre
kabinettet med den plogfor made ytterväggen var fullstän -
digt målat för att ge en illusion av tältduk med rikt randig
mönstring. (1121, 1122) Det är friskt målat in i smygarna
och ytterligare framhävt av takbårdens målade lambrekäng. 

I alla rum hade Svante Thulin målat väggfält med olika
mönsterteckningar: två finns dokumenterade, ett i färg.
(1123) Den övriga färgsättningen kan vi bara gissa oss till.
Väggfälten var målade matt i dunkla klara nyanser. På detta
sätt hade alla byggnadens rum olika dekor, olika mönster,
olika färger och stämningar.

Trappan i det höga smala tornet, som enligt ritningarna
skulle byggas av trä, murades istället hela vägen upp i en
skarpskuren geometri. (1124)

Att villan kom att kallas slott är inte förvånande. Likt en borg
låg den allt mer inbäddad i den stora slottsparksliknande
trädgården. Det äldsta bevarade fotografiet visar den gula
tegelbyggnaden med sin rika yttre dekor, putsade fön ster -
om fattningar och lister. (1127) Vi ser bibliotekets takfönster,
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1115:  Villa Thuna i Lund. Biblioteket. Fotografi 1948.

1116:  Villa Thuna i Lund. Övre salongen. Fotografi 1948.
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1117:  Villa Thuna i Lund. Övre salongens tak. Fotografi 1948.

1118:  Villa Thuna i Lund. Övre salongen.
Äldre fotografi.

1119:  Villa Thuna i Lund. Övre salongen. Fotografi 1948.

1120:  Villa Thuna i Lund. Övre salongen. Äldre fotografi.

1121:  Villa Thuna i Lund. Övre kabinettet. Fotografi 1948.
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1123:  Villa Thuna i Lund. Väggmönster. Fotografi 1948.

1124:  Villa Thuna i Lund. Torntrappan. Fotografi 1948.

1125:  Villa Thuna i Lund. Äldre fotografi.

1122:  Villa Thuna i Lund. Övre kabinettet. Fotografi 1948.
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1126:  Villa Thuna i Lund. Brudparet Signe Warholm och Gunnar Colliander. Fotografi kring 1904.



entrétornet med sitt stora övre ljus, galleriets tre höga rut -
spröj  sade fönster, det kvadratiska tornet och den ranka
spiran. Ett senare taget  fotografi visar byggnaden som den
mötte be sökaren längs parkvägen. (1125) En bild finns
bevarad som visar huset i bruk och den höga skötselnivån.
(1126) Ett foto grafi visar Villa Thuna som den såg ut strax
innan den revs 1948. (1128) 

Villan presenterades 1868 i Ny illustrerad tidning med ett
stick som Zettervall gjort på underlag av ett av sina tidigare
perspektiv. Bildtexten omtalar byggnaden som »Lunds nya
offentliga bibliotekslokal«, vilket ju till viss del var sant.
Facktidskriften Tidskrift för byggnadskonst och ingeniör -
vetenskap presenterar villan utförligt 1870, där kallas den
»götisk«, den är, står det: »uppförd med en gruppering och
hållning, som flyttar åskådaren tillbaka till gotikens renaste
period, dock utan att nedstämma med den dysterhet, som
i denna medeltidsprägel eljest vanligen framstår«.19

När Villa Thuna var klar 1867 var det den mest detaljerat
genomarbetade byggnad Zettervall fått uppförd. Kirurgiska
lasarettet invigdes först året efter och Malmö rådhus först
1870. Av kyrkorna var endast Billinge invigd och i ett ganska
utslätat skick. Arbetena vid Lunds domkyrka pågick men
ställningarna var ännu inte rivna kring de färdiga delarna.

Livet och verksamheten i Villa Thuna hade en särställ -
ning i Lunds religiösa och  sociala liv, med litterär salong,
musikaftnar och andakter. Det var en halvt offentlig bygg -
nad: en ström av blivande präster besökte biblioteket och
sedan Gottfrid Warholm gift sig med Thomanders dotter
Ida och flyttat in i huset blev det genom hans goda namn
också förknippat med sund och framtidsinriktad affärs -
verksamhet.

Byggnadens slottslika och fantastiska uppsyn, de rika
och fantasieggande interiö rerna kombinerat med bygg -
nadens höga tekniska standard och komfort gav Zettervall,
arkitekten som inte bara hade tolkat de komplicerade
kraven utan också hållit samman projektet, ett ansett
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1128:  Villa Thuna i Lund. Fotografi 1948.

1127:  Villa Thuna i Lund. Äldre fotografi.



renommé. Det är svårt att överskatta Villa Thunas betydelse
för Zettervalls karriär i Skåne bland de privata uppdrags -
givarna. Villa Thuna var för många mönsterbostaden.20

Lidsjö huvudbyggnad

För den nya huvudbyggnaden till Lidsjö gård i Småland
ritade Zettervall 1866 två  alternativa förslag till trävillor,
sinsemellan mycket olika.21 I Tidskrift för byggnadskonst och
ingeniörvetenskap presenteras alternativ två som om det var
byggt, men på platsen står idag en annan äldre villa med
mycket vaga likheter med Zettervalls ritningar.

Överste Gustaf Erik Hyltén-Cavallius hade, efter en karriär
som sjöofficer i preussiska marinen, återvänt till sin
barndoms Småland, gift sig och köpt gården Stora Målen.22

Hösten 1864 styckade han av ett parti i en vacker sluttning
ner mot sjön Stråken, »som därifrån liknade en flod«.23 Där
ville han uppföra en ny modern bostad. Hur han fick kon -
takt med Zettervall i Lund vet vi inte, men Zettervall gör två
alternativa, mycket olika förslag – ett kompakt och ett
utsträckt.24 Av arvodets storlek att döma gjorde  Zettervall
inte mer än skisser.

Det kompakta förslaget utgår från en enkel plan med
entré till en förstuga, salong rakt fram, till vänster en matsal
med trappa ner till köket, till höger sängkammare,
barnkammare och herrum. (1129) Från hallen leder en stor
trappa i tornet upp till gästrum men i övervåningen.
Jordvåningen är fullt inredd med kök, biutrymmen och
domestik rum. Byggnaden har ett längsgående sadeltak men
sidorummen har egna tak tvärs denna riktning. Resultatet
är en byggnad som spänner ut volymerna mot kanterna och
lämnar mitten låg – ett tema vi känner igen från andra
Zetter vallprojekt. Entrén sker över en beskuggad veranda
mellan framspringande gavlar. I mitten reser sig ett högt
rankt torn. Av en samlad enkel plan har Zettervall försökt
skapa dramatik och livfullhet. 

Villor och boställen 913

1129:  Lidsjö huvudbyggnad. Alternativ 1. Planer och fasader 1865.



Zettervalls förslag nummer två visar en lösning utan
källare och som går längre i upplösning. (1130) I pla nen
känner vi igen dispositionen med central entré och hall,
matsal till vänster, som nu gränsar direkt till köksregionen,
samt sviten salong, säng kammare, herrum och barn -
kammare; men nu invikta mot förstugan. Placeringen av
köket och dess biutrymmen till bottenvåningen har
resulterat i en utsträckt plan som Zettervall behandlat friare
och betonat med volymer och tak. Det är som om byggna -
den var sammansatt av två hus med var sin volym, förenade
av en gaveluppbyggnad och ett torn. Det är slående hur
Zettervall har drivit upp byggnadsdelarnas olika  skalor och
proportioner. Den smala tvärgående volymen står på pelare
och skjuter över  verandan. Kompositionen balanserar inte
helt övertygande helheten mot de enskilda elementen.
Ritningen visar dock många exempel på hur Zettervall
försökt förena det inre och det yttre med verandor, burspråk
och en yttre parterr. En lång sittbänk vid  husets sockel
omsluter en springbrunn med flera etage.

Villan var en utsiktsplats för den storslagna vyn ner mot
sjön men också omvänt: vid sjöstranden löpte den
nyanlagda södra stambanan från vilken man skulle se villan
trona över det terrasserade landskapet. 

I den prisande presentationen av byggnaden som publi -
cerades 1869 i Tidskrift för byggnadskonst och ingeniör -
vetenskap behandlas huset som om det var byggt efter detta
senare förslag. Artikeln berättar att huset var timrat och att
taket var av spån; vatten konsten beskrivs noga och total -
kostnaden anges – 10 000 riksdaler – »vilket synes vara ett
jämförelsevis ganska billigt pris« för en byggnad inrättad så
»smakfullt och ända måls enligt«.25 Men beskrivningen talar
också om en källarvåning trots att byggnaden enligt
ritningarna var källarlös och hade källarens funktioner i
markplanet.

Det hus som står på platsen idag överensstämmer inte 
med något av Zettervalls förslag: det är en enkel symmet -
risk rektangulär byggnad med en hög öppen veranda på
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1130:  Lidsjö huvudbyggnad. Alternativ 2. Planer och fasader 1866.



mitten: en mangårdsbyggnad av just den sort som an mä -
laren i artikeln menade att  Zettervall hade undvikit eftersom
han »ej varit tvungen att hålla sig till den vanliga vid hus -
bygg nader följda rektangulära grundformen«. För tid -
ningen, som länge bedrivit propaganda för friare plan -
lösningar, framstod detta »som någonting ganska efter -
följansvärt«.26

Det är svårt att tro att huset byggdes efter ritningarna
och senare ersatts, troligare är att tidskriften och Zettervall,
utan besök på platsen, trodde att huset byggts efter
förslaget.27

Trädgårdshus på Charlottenlund

I januari 1867 beställde Arvid Posse ritningar till en träd -
gårdsmästarbostad till sitt gods Charlottenlund. De tre rit -
ningar Zettervall utförde har inte återfunnits – bara
skissen.28 Byggnaden uppfördes men är nu riven.

Arvid Posse hade tillfälligt lämnat sin ämbetsmannabana
och köpt godset Charlottenlund nära Ystad på vilket han lät
uppföra ett nytt slott efter ritningar av Brunius eleven Jacob
Strömberg 1850; en märklig kvadratisk byggnad med en stor
central ljusgård. Posse drev gården som ett mönster jordbruk
och lät senare uppföra en rad byggnader för skilda ändamål:
1867 den trädgårdsmästarbostad sydost om slotts parken
som Zettervall lämnat ritningar och skisser till.29 (1131) Den
lilla envåniga vinklade byggnaden innehöll en bostad om tre
rum med en »elevbostad« på vinden och ett utbyggt
»blomfönster«. Det enda vi vet om det yttre är att byggnaden
var »ett konstigt avlångt hus med två ›råttakappor‹«. Huset
revs på 1950-talet.30
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1131:  Trädgårdhus på Charlottenlund. Planer 1867.



Råbyholms huvudbyggnad

I februari 1869 lämnar Zettervall ritningarna till den nya
huvudbyggnaden för Råbyholm, några kilometer öster om
Lund.31 Gården var avsedd som permanentbostad åt en av
Lunds mäktigaste män: textilfabrikören Carl Otto Borg.32

Det putsade sten huset, som har en traditionell sexdelad
plan men med många villaliknande inslag, uppfördes
omedel bart. Det inre är idag mycket ändrat men det yttre är
i gott skick. Med sin enkla ljusa ton är byggnaden i många
stycken en motsats till den bara några år äldre Villa Thuna.
Tillsammans visar de Zettervalls stora spännvidd. 

Carl Otto Borg hade ärvt gården Lilla Råby strax öster om
Lunds stadsgräns; han hade därefter successivt inköpt mer
mark och kring 1860 slagit samman egendomarna under
namnet Råbyholm. Själv bodde han med sin stora familj –
han hade tretton barn – inne i Lund, i samma kvarter som
sin fabriksrörelse vid Stora Södergatan. År 1869 beslöt han
att flytta ut från staden och att låta bygga en ny bostad på
ägorna. Bara några barn var då hemmaboende, men svär -
föräldrarna skulle beredas plats.

För sina många fabriksbyggnader hade Borg anlitat
byggmästare, men för den nya bostaden, med herrgårds -
liknande pretentioner och kallat »landeri«, vände han sig
till Helgo Zettervall.

Zettervalls ritningar i fyra blad visar en symmetriskt
anlagd, koncentrerad två vånig byggnad.33 (1132, 1133,
1134) Källarvåningen innehåller kök med biutrymmen, två
rum för hushållerska, pigor och betjänt. Den i grunden
enkla planen har många smittrappor, passager och dörrar
till det fria för att underlätta funktioner och flöden. En
mathiss leder upp till matsalen: arbetsvåningen ligger halvt
under mark. 

Huvudvåningen har en konventionell rumsfördelning
inom det bundna mönstret, men med en del intressanta
avsteg. Direkt från entrén leder en halvtrappa upp till en
liten tambur. Den i dessa planlösningar oftast generösa
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1132:  Råbyholms huvudbyggnad. Plan, källare och bottenvåning 1869.
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1133:  Råbyholms huvudbyggnad. Plan vindsvåning 1869.

1134:  Råbyholms huvudbyggnad. Sektion 1869.

hallen är här trång; på ena sidan har en liten sovalkov, på
andra sidan har ett stort toalettrum inkräktat på utrymmet.
Från tamburen leder en trappa upp till övervåningen och
en sidoordnad dörr in till matsalen, flankerad av två
salonger. Dessa är förbundna med herrns rum, med den
lilla alkoven och sängkammaren med toalettrum. Säng -
kammaren nås inte direkt från tamburen utan är genom en
trappa förbunden med bottenvåningen, och med en smit -
väg genom toalettrummet till tamburen. Planlösningen
tycks vara hårt styrd av beställarens bostadsvanor. 

Matsalen är, som brukligt, planens största och centrala
rum, den vetter med sin långsida ut mot verandan och
trädgården. Vid fritrappan till trädgården har Zettervall
föreslagit en »bassäng för vattenväxter« som till hälften
skjuter in under trappans dunkel. Båda salongerna har små
glasade burspråk: det ena, mot öster, kallat belvedere; det
andra, mot väster, kallat blomsterfönster.

Övervåningen innehåller en övre salong med utgång till
balkongen, två gästrum och två större sovrum, varav det
ena är fullt utbildat med garderobsrum och boudoir.

Av Zettervalls fasadritningar är den mot trädgården
behandlad som huvudfasad och laverad, medan entréfasad
och en gavelfasad bara är ritade i tusch. (1093, 1135, 1136)
Jord våning och  huvudvåning är fullt utbildade medan över -
våningen är T-formad. Mitt risaliten löper i två våningar och
byggnadens gavlar avslutas med smala ranka volymer. Den
höga jordvåningen är behandlad som en hög profilerad
sockel på vilken huvudvåningens fönster vilar. Över
huvudvåningen löper ett horisontalt putsat band på vilket
den övre våningen vilar som en attika. Putsmarkeringarna
proportionerar fasadytorna fast och storskaligt. Huvud -
våningens fönster har rikt sirade överstycken, huvudentrén
har en omfattning med knappar, slutsten, byst och devis:
»OB 1869« – annars är byggnadens putsdetaljer återhåll -
samma. 

Träarbetena däremot är mycket figurerade. Mittrisalitens
tekniskt nödvändiga  diago naler är rikt utstyrda med fransar,
beslag, lövsågerier och skuggupplösande  former. Mest



iögon fallande är kanske de bågformade listerna som inne -
fattas under takvinklarnas vinkelräta former. Med många
medel framhävs taket som en egen finskalig värld.

Ett genomgående motiv för alla dessa utsprång är viljan
att förbinda byggnaden med park och trädgård. Skuggorna
från de stora taksprången skulle skapa ett lövverks liknande
skuggspel över fasaden. Nockutsmyckningarna skulle lösa
upp takets geometri. På ritningen av trädgårdsfasaden har
Zettervall på trappsteg och räckes stol par placerat rader av
blomkrukor, ett stycke natur i ordnad form. Salongernas
utbygg na der för belvedere och blomfönster bottnar båda i
planteringar: den ena i drivhus, den andra i läande anord -
ningar för rosplantering.

Trädetaljerna i byggnadens yttre skal samverkar med
träd gården men vilar på stenhusets allvarligare och mer
klassiska grund. 

Vi kan konstatera att det inte bara är i den yttre an -
blicken som Råbyholm är mycket olik Villa Thuna utan att
Zettervall här laborerar med en helt annan grundestetik. 

Vi har inga skisser från projektets förstadier men med
kännedom om Zettervalls  arbetssätt kan vi ana hur skiss -
arbetet gick till. Troligen var utgångspunkten en strikt
sexdelad plan; allteftersom beställaren preciserade sina
önskemål adderade Zettervall ytterligare funktioner och
skapade förbindelser mellan rummen. Det är en slags om -
byggnadsskissmetod där slutresultatet visar en generell
struktur med avsteg för den praktiska situationen.

Allt tyder på att byggnaden började uppföras direkt efter
att ritningarna var klara. I det yttre kan vi notera några
förändringar i förhållande till det byggda. Redan på
ritningarna ser vi att blomsterfönstret och drivbänkarna
därunder var strukna. Sockelns lägre del uppfördes rak, ej
lutande, fönsteröverstyckena och en del annan puts dekor
utfördes enklare än på ritning, bassängen med vattenväxter
och fontänen tycks inte heller ha utförts. 

Ritningen visar en mycket ljus, nästan vit, byggnad men
på de äldsta fotografierna ser vi en mörkare – grå eller möj -
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1136:  Råbyholms huvudbyggnad. Fasader 1869.

1135:  Råbyholms huvudbyggnad. Trädgårdsfasad 1869.
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1137:  Råbyholms huvudbyggnad. Fotografi före 1896.

1138:  Råbyholms huvudbyggnad.

ligen gul. (1137) Idag är Råbyholm i det inre mycket ändrad
och det yttre förenklat men i stort sett i samma skick som
när »Borgavillan« övergavs som permanentbostad för
familjen Borg.34 (1138) 

Villa Oretorp vid Maltesholm

På avstånd från Maltesholms slott, i ett skogsbryn med
utsikt mot vida fält, lät Robert de la Gardie bygga en sten -
villa med ett stort torn efter de ritningar han 1870 beställt
av Zettervall.35

Robert de la Gardie hade efter en akademisk karriär i Lund
brukat gården Silfåkra, men 1867 blivit landshövding i
Östergötland.36 För att behålla en fast plats i Skåne lät han
bygga en ny villa, troligen tänkt som sommarbostad, vid sitt
barndomshem  Maltesholm på Linderödsåsen i nordöstra
Skåne. Godset och slottet Maltesholm hade ärvts av hans
äldre bror.

Vi kan räkna med att beställaren 1870 kände till Zetter -
valls arbeten med Villa Thuna i Lund och troligen också att
det var Zettervall som ritat den året innan invigda Västra
Vrams kyrka, på gränsen till godsets ägor. 

Zettervalls förslag var brett upplagt och virtuost presen -
terat.37 (1139) Villan hade en så sammanskuren volym -
uppbyggnad att delarna adderar sig till en mycket komplex
och rik helhetsbild. Till den T-formade huvudkroppen i två
våningar har fogats ett tre  våningar högt torn med utsikts -
paviljong samt envåniga volymer och längor i vink larna. I
kompositionen frigör sig enskilda element som bara
uppträder en gång:  gaveln, portiken, verandan, tornet. Den
höga sockeln var tänkt putsad och stegvis avtrappande, de
övriga fasaderna skulle hållas samman av en mönster mur -
ning med omväxlande gult och rött tegel. 

Villan är egentligen i tre våningar eftersom jordvåningen
till stor del är över mark och fullt utnyttjad. Här fanns utöver
kök och förrådsrum även bostäder för hushållerska, pigor
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1139:  Villa Oretorp. Fasader 1870.



och betjänter samt en vävkammare. Två trappor leder upp
till huvud våningen. (1140)

Husets stora entré var från en bred trappa mot norr.
Huvudvåningen innehöll i en effektiv planlösning alla de
gängse rummen. Från en ganska liten hall nådde man
 salongen med sina tre höga välvda fönster med en
storslagen utsikt mot söder. Mot väster anslöt matsalen som
stod i direkt förbindelse med salongen över ett mindre kabi -
nett. Från salongen kommer man in i det runda torn -
rummet som på ritningen kallas »tidningsrum«. I en rak
axel från salongen, över matsalen, anslöt herrummen, på
ritningen markerade som »grevens rum«. Dessa två arbets -
rum hade egen ingång på flygelbyggnadens gavel. Nära
matsalen var serveringsrummet med trappa och hiss ner
till köket samt en handkammare. Planens östra sida upptogs
av barnkammare och sängkammare som flan kerade rum
för barnjungfru. Alla planens »offentliga« rum anslöt sig
mjukt till varandra men de är också komponerade längs
tydliga öppna axlar: det går raka siktlinjer genom alla dörrar
och fönster enligt ett konsekvent system. Även säng kam -
maren ingår i denna svit medan de sekundära rummen med
sina brutna axlar är utanför systemet. Alla nödvändiga
praktiska förbindelser, småutrymmen och bekväm ligheter
är insatta i den stora ordningens mellanrum. Trappan till
källaren är lika underordnad som trappan till övervåningen.
Rummens kontakt mot söder, trädgården och den stora
utsikten har getts högsta prioritet. Salongen har mot väster
en öppen  veranda med trappa ner till trädgården. Tidnings -
rummet har dörrar till den taktäckta rundade veranda som
omsluter tornets bas. Kring tornet är väggfasta sittbänkar.

Övervåningen innehåller, under vinklade tak, fyra
gästrum samt ett bibliotek, dels över salongen och dels i det
övre tornrummet, från vilket en spiraltrappa leder upp till
den åttkantiga verandan som kröner tornet. 

Snickeriarbetena tycks ha utförts helt enligt ritningarna
medan murarbetena förenk lades mycket. (1141) Sockeln
putsa des inte och fick ingen avtrappad form. Teglet mura -
des inte i band utan blev enfärgat rött. Fönsteromfattningar
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1140:  Villa Oretorp. Planer 1870.



och lister som Zettervall mar kerat som putsade utfördes
förenklade och av tegel. Medaljongerna på tornets övre del
tycks dock ha gjorts enligt förslaget.38

Om begreppet »villa« inte är så träffande för Zettervalls eget
hus i Lund så är det här alldeles rätt: en fristående bostads -
byggnad i lantlig omgivning. Kontakten med landskapet är
markerad medan det formella tonats ner. Av allt att döma
var villan tänkt som andrabostad, som något annat än
landshövdingens representativa bostad i Linkö pings slott. Vi
kan se byggnadens rum och funktion som ett slags upplevel -
se aggregat. Rummen är planerade för att erbjuda en rik
mångfald av olika situationer och stämningar.

Gåvetorp

För Gåvetorp ritade Zettervall 1872 ett förslag till en ny
huvudbyggnad.39 Den kom inte att byggas. 

Ägarna till de två småländska granngårdarna Gåvetorp och
Dansjö, bröderna Richard och Carl Ehrenstråhle, vände sig
till Helgo Zettervall i Lund för att beställa ritningar till nya
huvudbyggnader. Varför Zettervall tillfrågades kan vi inte
veta bestämt; 1872 gjorde Zettervall visserligen ritningar till
stora hotellet i det närliggande Växjö, men inget var byggt.
Troligen var det genom skånska kontakter.

Bröderna Ehrenstråhle hade 1870 köpt Gåvetorp och
Dansjö gårdar nära Alvesta. De drev gårdarna som en enhet
till 1882 då de sålde.40 Under sin ägartid moderniserade de
egendomarna och lät bygga nya ekonomibyggnader, kvarn -
verk och bränneri. Den nya huvudbyggnaden för Gåvetorp
skulle ersätta den gamla som var en envånig länga byggd
kring år 1800. Zettervall gjorde 1872 ritningar i fem blad.41

Av ritningsbladen för Gåvetorp finns bara ett bevarat –
det som visar tvärsektion och sidofasad. (1142, 1143) Av det
knappa ritningsmaterialet kan vi sluta oss till att det var en
måttligt stor och symmetrisk byggnad med en tvåvånig
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1141:  Villa Oretorp. Fotografi före 1896.



mittdel, flankerad av lägre delar. De tre volymerna har var
sina branta tak avslutade med smidesräcken. Byggnaden
hade en märklig blandning av rent antika element, som
entréportiken och fönster omfattningarna, medeltidsaktig
dekor, som gavlarnas takfot och gavelstycken, samtidigt som
volymuppbyggnaden, med de tydligt särskilda byggnads -
kropparna och den markerade rusticerade sockeln, snarast
följde franska renässansmodeller. Troligen var byggnaden
tänkt att putsas i sin helhet, eller möj ligen skulle de hela
murytorna ha exponerat tegel på samma sätt som Zettervalls
samtidigt ritade Häckeberga slott. Något nytt Gåvetorp blev
inte byggt.42

Dansjö 

Fem år efter beställningen för Gåvetorp beställde bröderna
Ehrenstråhle 1877 ritningar till ett nytt corps de logie för
Dansjö. Byggnaden uppfördes troligen men revs 1972.

Den nya huvudbyggnaden för Dansjö skulle vara mindre
pretentiös än Gåvetorps.  Zettervall har noterat att han för
Dansjö levererat ritningar i sju blad, men varken dessa eller
någon skiss har återfunnits.43 Ett trähus i två våningar, med
envåniga utbyggnader uppfördes på tomten. Ett fotografi
taget innan byggnaden revs 1972 visar en byggnad med
enkel panelarkitektur och några få bearbetade detaljer.

Det är inte helt entydigt att Dansjö uppfördes efter
Zettervalls ritningar. Byggnaden hade – åtminstone av det
vi kan utläsa av fotografiet – inga rent zettervallska drag.
Redan 1880 köpte också Richard Ehrenstråhle ut sin bror
och 1882 sålde han hela egendomen.
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1143:  Gåvetorp. Sidofasad 1872.

1142:  Gåvetorp. Tvärsektion 1872.



Villa i Svenstorp vid Ystad 

I Zettervalls arkiv finns en skiss till en tegelvilla med ett
kraftigt fyrkantigt torn som byggdes på en kulle vid Nybro -
ån i Svenstorp.44

Zettervalls skiss, daterad 1872, visar källarplan, huvud -
våning och takplan.45 (1144) Den övergripande disposi -
tionen känner vi igen från villan i Oretorp och andra. En
bred trappa leder till tamburen som rakt fram öppnar sig
mot salongen, en veranda och vidare mot utsikten. Från
tam buren når man också matsalen som har ett stort
burspråk. Salongen gränsar till sängkammare och kabinett.
Direkt från tam buren når man även två  arbets rum kallade
»herrns rum«. En serveringsgång förbinder matsal och
säng kam mare med barnkammaren och trappa med mathiss
ner till köket. Från sängkam maren är en liten märklig halv -
cirkel formad utbyggnad som innehåller garderob och tvätt -
rum. Denna volym är den kärna mot vilken en stor glas -
byggnad är rest – ett växthus och vinterträdgård. Vid
huvudtrappan leder en trappa upp till vinden, vars plan vi
inte har bevarad men som bör ha innehållit två gästrum och
ett stort säll skaps rum i tornet. Tornet hade också en övre
utsiktsvåning. Källarvåningen, till sin halva höjd ovan mark,
inne höll kök, serveringsrum, pigkammare, brygghus med
mangel samt förråd. 

Vi vet inte vem som var byggherre och skulle bo i villan.
Men troligen beställdes huset av byggmästaren i Åhus
Sören Löfgren. Zettervall har i sin kassabok antecknat att
han 1872 ritat en villa i fyra blad åt honom.46

Huset byggdes troligen 1875. Villan är vackert belägen i
en skogsdunge med utsikt ner mot den lilla byn, mot vilken
veranda och torn vette. (1145) Villan är sammansatt av enkla
grund   volymer: en länga med hög takresning och inredd
vind, en envånig del med  valmat tak och en takuppbyggnad
samt det höga tornet med vinterträdgårdens rundel. Fasa -
derna är i rött tegel men bär spår av att ursprungligen ha varit
målade jämnt röda med marke rade fogar.
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1144:  Villa i Svenstorp. Planer 1872.

1145:  Villa i Svenstorp.



De flesta rummen på bottenvåningen har takmålningar
och träådrat original snick eri utfört av målarmästare Palm.

Villan i Svenstorp är av samma art som villan i Oretorp
men mindre och inte lika detaljerad. Vi möter samma
rumsbildningsprincip där alla formella krav på sällskaps -
rummens samband har uppfyllts samtidigt som öppna axlar
förbinder rummen med långa utblickar. Vi ser samma
sortering av lokalprogrammet i viktiga allmänna rum och
underordnade tjänande rum. Vi möter viljan att göra alla
rum unikt knutna till sina ändamål, både rumsligt och
stämningsmässigt.47

Villa i Åhus 

Byggmästaren Sören Löfgren hade 1860 köpt en fastighet i
västra Åhus där han 1876 byggde en stor villa, nu riven, för
eget bruk.48

Zettervalls verkförteckning i Hufvudconto har visat sig vara
mycket korrekt, men då det gäller de uppdrag han under
1870-talets första hälft hade för byggmästare Löfgren i Åhus
lämnar den oss i beråd.49 I verkförteckningen noterar
Zetter vall fyra uppdrag för Löfgren: en villa 1872, detalj rit -
ningar 1874, ett boningshus 1875 samt en villa 1875. Villan
som Zettervall ritade 1872 är troligen den som byggdes i
Svenstorp. De två andra är troligen villorna i Åhus och
Önnestad, men inga ritningar är bevarade. 

Villan i Åhus låg nära Västerport, i hörnet Västergatan
och Västra Vallgatan på en tomt som gränsade till den
gamla stadsvallen i Åhus glest bebyggda utkant.50 Bygg -
naden var av sten och putsad. Fotografierna visar en villa
med ett stort kubiskt torn med pyramidtak till vilket enkla
byggnadskroppar är fogade.51 (1146, 1147) Både inskrip -
tionen och vind flöjeln anger 1876 som byggnadsår.
Volymuppdel ningen och den kraftfulla snickeridekoren vid
gavlar och takfot är av Zettervalls sort. Så är exempelvis
putsdekoren kring fönstren en enkel men en fri omtolkning
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1146:  Villa i Åhus 1875. Fotografi före 1896.

1147:  Villa i Åhus. Fotografi kring 1915.



av de gängse förlagorna. Tornets putsarkitektur är värd upp -
märksamhet: ur den släta murytan springer kraftiga
hörnpilastrar upp och innefattar den övre våningens
fönster. På pilastrarna vilar en geometriskt skarpskuren 
och ut skjutande kraftfull gesims med ett blinderat hori -
sontalt parti som samverkar med fältet under fönstren.
Tornet har en annan arkitektonik än de övriga byggnads -
delarna. Fogningen mellan torn och övrig byggnad är också
medvetet till synes tillfällig, som om de var löst samman -
satta.

I brist på bevarade ritningar kan vi bara gissa oss till
planlösningen. De tre fönstren till höger om entrén till -
hörde förmodligen salongen, hörnrummet till vänster säng -
kammare och tornets bottenvåning ett kabinett; matsalen
var troligen i längan mot frånsidan. 

Villa i Önnestad

Den tredje villan som troligen var ett av Zettervalls uppdrag
åt Löfgren byggdes i Önne  stad nära Kristianstad 1876.52 Den
var mycket lik villan i Åhus. Idag är den mycket ombyggd.

Huset hade beställts av baron Leijonhufvud till en tomt
alldeles vid järnvägen mot Hässleholm. Till villan i
Önnestad finns heller inga bevarade ritningar, bara ett äldre
fotografi. (1148) Villan i Önnestad är förvillande lik den i
Åhus. Tornet och dekorformerna är identiska men villan i
Önnestad är mindre, huvudfasadens gavel är skjuten helt åt
sidan och utbyggnaderna inåt tomten är inte lika långa.

Det är mycket olikt Zettervall att inte utnyttja en ny
beställning till att utveckla nya former. Även om grund -
koncepten var likartade – som Oretorp, Svenstorp och
Åhus – brukade han alltid utnyttja möjligheten att utveckla
olika dekorsystem och detalj former. Det är möjligt att villan
i Önnestad var byggmästare Löfgrens egen omtolkning av
 villan för honom själv i Åhus.53
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1148:  Villa i Önnestad. Fotografi från 1890-talet.



Arbetarbostäder på Bulltofta vid Malmö

I september 1872 gör Zettervall ritningar i två blad till
arbetarbostäder för tre familjer åt Ludvig Kockum. Om
byggnaden uppfördes är den nu tillsammans med gårdens
övriga byggnader riven.

Ludvig Kockum ägde sedan 1854 gården Bulltofta i Malmös
utkant.54 Med ett stort intresse för lantbruket utvecklade
han stegvis gården till ett mönsterjordbruk.55 Troligen var
det bostadshus han beställde tänkt för gårdens arbetare. Det
är dock ovanligt att en sådan relativt okomplicerad uppgift
föranledde kontakt med en arkitekt. 

Zettervalls förslag finns bara bevarat som skiss i hans eget
arkiv.56 (1149) Skissen visar en  envånig byggnad i vinkel
med en kopplad uthuslänga. Planen innehåller tre bostäder,
var och en med förstuga, ett stort rum kallat stuga, ett
mindre rum, kök med egen  ingång, ett stort skafferi samt en
trappa upp till vindskammare. Totalt tre rum och kök med
en yta om cirka sextio kvadratmeter. Det rum som kallas
stuga var bostadens  största och viktigaste rum och hade två
respektive tre fönster och en kakelugn. Dessu tom fanns ett
gemensamt utrymme kallat »bak- och brygghus« som
nåddes utifrån och internt från alla kök. Uthuslängan
innehöll tre vedbodar och tre avträden. 

Jämfört med tidens vanliga arbetarbostäder var stan -
darden hög, vilket väl bör  sättas i samband med beställarens
stora intresse av jordbruksnäringens förkovran. Detta kan
kanske också förklara varför han vände sig till en väl -
renommerad arkitekt. Möjligen var också byggnaden tänkt
placerad på ett utsatt och synligt läge – järnvägen passerade
tätt förbi Bulltofta gård.

Det kan vara intressant att jämföra planlösningen med
de mer pretentiösa bostäder vi tidigare studerat. Detta är
bostäder tänkta att fungera utan tjänstefolk. Köket ligger i
samma plan som övriga rum och saknar serveringsrum;
från förstugan kommer vi  direkt in i »stugan« där vi ser att
Zettervall ansträngt sig för att få symmetri i placering av
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öppningar och kakelugnsplacering. Rummens benäm -
ningar ansluter sig till ett folkligt språkbruk, rummen kallas
på skissen: förstuga, inte tambur; stuga, inte sal; rum, inte
förmak. 

Det är osäkert om huset byggdes: byggnaden är inte
markerad på några äldre kartor. Tio år efter förslaget till
arbetarbostäder beställde Ludvig Kockum 1881 ritningar
till en ny huvudbyggnad till vilken vi ska återkomma när vi
behandlar Zettervalls projekt för slott och herresäten. 

Quennerstedts villa i Lund

Zettervalls nära vän zoologen August Quennerstedt be -
ställde 1874 ritningar till en villa att uppföras på en stor tomt
strax utanför Lunds gamla stadsvall, vid norra infarts vägen
– just intill den tomt där det något år senare beslöts att Lunds
nya kyrka, Allhelgon a kyrkan, skulle byggas.57 Villan finns
kvar idag.

Originalritningarna är inte återfunna men väl kopieritningar
som tycks vara kalkerade direkt från Zettervalls original.58

Huset är murat och putsat med hela släta ytor: bröst -
ningsband och fönster omfattningar är den enda dekoren.
Huset står på en hög rusticerad sockel som inne håller en
nästan full våning. Vindsvåningen är delvis inredd. Plan -
mönstret känner vi igen men utformningen är individuellt
utformad, precis som i Zettervalls övriga villor. (1150) I en
cirkel   rörelse når man längs fritrappa och veranda förstugan
vid tornet. Förstugan ansluter till husets mittaxel över
tambur, salong och utsikt: den utsikt som innan träden vuxit
upp öppnade sig mot de vida fälten norr om Lund. Från
tamburen når man, över  serveringsgången med mathiss, den
avlånga matsalen med en öppen spis i fonden. Matsal, salong
och kabinett är förbundna med en öppen axel som avlutas av
det utbyggda blomsterfönstret. Säng kam maren har kabi -
nettet som förrum men är också  förbunden med tamburen,
barnkammaren och – via en spiraltrappa – vindens två
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 arbets   rum. Dessa nås också direkt från bygg nadens stora
trappa ner till tamburen. Från denna trappa leder en liten
spiraltrappa upp i tornet.

På vinden finns dessutom två kamrar som man når över
kallvinden. Källarvå ningen, som nästan är i markplanet,
innehåller kök, serveringsrum, brygghus, stryk rum, toalett,
badrum, förråd och, får vi förmoda, en pigkammare i läget
vid trappan.

Quennerstedts villa är kompakt och välstuderad; rums -
kraven är tillfredställda på minsta möjliga yta och de gängse
sambandskraven är uppfyllda, om än med några svaga
punkter: serveringsgången har en dubbelfunktion, säng -
kammaren ingår inte i de öppna rumsfilerna – möjligen var
detta ett beställarönskemål. Planen har få extravaganser:
egentligen bara matsalens öppna spis, burspråket för blom -
mor och tornrummet.

Jämför vi med Zettervalls egen villa – som han kunnat
visa upp sedan något år – är Quennerstedts villa närmast
kärv, inte minst vad avser teknisk och hygienisk standard. 

Byggnadens inre disposition avslöjar sig inte omedelbart i
den yttre volymsammansättningen. (1151) Tre i sig enkla
kroppar är fogade till varandra: en bred envånig med entré
och veranda, en hög smal i två våningar och i vinkeln
mellan dessa ett smalt torn. Till detta adderar sig ut -
byggnader för förstuga, veranda och blomfönster på pelare
till mark. Gavelspetsarna avslutas med raka murkrön. En
skorsten är på engelskt vis lagd mot fasad – i vinds -
kammaren med fönster på ömse sidor. Zettervall har gett
byggnadens alla sidor likartad intensitet och värde. I de
flesta tidigare kompositioner har  Zettervall ofta spelat med
fram- och baksidor där formellt och exakt proportionerade
sidor har fått stå mot mer lösligt proportionerade baksidor.
Men här är alla sidor likvärdiga i ett spel mellan symmetri
och asymmetri.

En liten revidering genomfördes troligen redan före
bygget: den mindre vindskam maren förstorades och fick en
tak kupa. Sådana små tillägg var, som vi sett, en del av
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Zettervalls arbetsmetod redan under skisstadiet. Hans
gestal   tade helheter tålde, eller till och med byggde på,
sådana additioner.

Om bygge och byggmästare vet vi inget annat än att huset
var klart 1875. Ett fotografi från 1890-talet visar nästan inga
förändringar i förhållande till ritningen: blomsterlådor och
blomkrukor står till och med på plats, om än inte på alla
trappsteg. (1152) Av bilden fram går att murens släta ytor
var fint spritputsade medan sockel, lister och omfattningar
var släta och skarpa. Möjligen var putsytorna också av -
färgade. Fönsterom fattning arnas profiler möter murytorna
med en liten pärla. Den lilla dammen vid entrétrappan
byggdes, men inte det vattensprutande lejonhuvudet på
slutstenen i det lilla valvet. 

Trädgården, som idag vuxit upp till en park med många
exotiska träd, vittnar om ägarens naturintresse. (1153,
1154) Trots den samlade huskroppen och trots den höga
sockelvå ningen ter sig villan nu som en miniatyr bland
trädens mörka och kraftfulla volymer. Parken är anlagd
med mjukt formade parkvägar och anger den slingrande
rörelse som fortsätter in i byggnaden.

Byggnadsvolymerna är sammansatta för att förvilla ögat,
det finns ingen övergri pande systematik men väl många
»del system«. Fasaden med blomsterburspråket har exem -
pel vis en mittrisalit med vars hjälp hela fasaden propor -
tioneras genom att den kopplar samman fönstren till tretal.
Mittrisaliten är dock ingen fortsättning på den breda
huvud kroppens volym utan har samma proportion som
den smala gaveln.

Runt om hela huset möter vi ungefär samma relation
mellan mur och öppningar. Vid studiet av byggnaden idag
får vi tänka oss en rusticerad sockel – huset vilade därmed
på en tydlig horisontal. Huvudvåningens fönster vilar på
bröstningsbandet men gränsar mot fri mur i övriga rikt -
ningar. Vissa fönster ordnar upp sitt sammanhang med
kraftigt markerade överstycken – med profiler nästan lika
markerade som tak foten. Övervåningens fönster är alla små
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parvis kopplade rundbågiga och bildar ett motiv med de
kraftiga gavlar de sitter i – ursprungligen ännu tydligare då
de hölls samman av de kraftiga blomlådorna.

Det tycks som om Zettervall önskat samma slags relation
mellan stående och liggande för alla fasaderna. Men med en
rörelse mot entréfasadens torn. Tornets höjdsträvan är dock
kraftigt mildrad genom de många horisontala listerna. Vi
kan läsa hela byggnads volymen som en snäckformad sti -
gande rörelse med en mittpunkt nära tornet.59

I Henrik Sjöströms album finns en liten skiss bevarad
som troligen är en förstudie till Quennerstedts villa. (1155)
Plan lösningen är i det närmaste identisk men rumspropor -
tio nerna i den privata delen är något ändrade. Den yttre
volym uppdelningen är lika men detaljbehandlingen skiljer
sig. I skissen är gavelspetsen rikt dekorerad med sirverk och
korsande vindskivor med en spira. Det slutliga förslaget är
enklare och stramare. 

Quennerstedts villa är ett av de få av Zettervalls bostadshus
från vilket vi har en interiör bild som kan ge oss en uppfatt -
ning om för vilken slags inredning dessa rum var tänkta.
(1156) Bilden visar matsalen, det franska fönstret i fonden
leder ut på entréterrassen och till vänster når vi tamburen:
parkettgolv av ek i fiskbensmönster, höga bröst nings paneler
avslutade med en hylla för färgrikt porslin, gyllenläder -
liknande tapeter och kraftiga fönsterfoder. Vi skymtar en
mörkt bemålad taklist. Matsalen är inredd med tunga
barock möbler och en malmkrona. Vi får förmoda att husets
övriga rum hade lika genomförda teman, med former
anpassade till rummens olika ändamål. Tung renässans var
vanlig för matsalar och stod ofta i tydlig kontrast till en
soligare och bekvämare rokoko för salongen.

För Quennerstedts villa fanns ett genomarbetat dekora -
tionsmåleri utfört av Svante Thulin med hjälp av målaren
Per Bååth. (1157) 

August Quennerstedt och Zettervall var nära vänner;
efter det att Zettervall flyttat till Stockholm finns många
brev från Quennerstedt i Zettervalls samling. Tonen dem

1156:  Quennerstedts villa i Lund. Matsalen. Äldre fotografi.

1155:  Quennerstedts villa i Lund. Skiss 1874.



emellan var mycket förtrolig och öppen. Troligen är det
Quennerstedt själv som tagit vinterbilden från sin veranda,
längs parkvägen upp mot Allhelgonakyrkan. (1158) I ett
brev till Zettervall skriver han: »Lille Helgo […] idag är alla
dina skapelser täckta av snö.«60

Hus på Rådby

I mars 1874 lämnade Zettervall en planskiss till bostadshus
åt en löjtnant Bruzelius på Rådby.61 Huset blev av allt att
döma inte byggt och ritningen inte betald. I Hufvudconto
noterar Zettervall harmset att skissen blev återsänd och att
Bruzelius »tackat för lånet!!!«.

Huset är ritat ungefär samtidigt som Quennerstedts villa
som det har vissa likheter med. (1159) Planen är skenbart
symmetriskt ordnad men byggnaden är sammanfogad av
fyra delar: en volym löper som en mittrisalit tvärs huset, till
vänster en större volym, till höger en mindre och ett torn.
Spänningen mellan grundplanens ordning och de friare
volymerna visar att huset möjligen är tänkt byggd på en
befintlig äldre grund. De ställvis tjocka grundmurarna
pekar åt samma håll.

Entrétrappan är märklig: första loppet ansluter till
trädgården men det andra  loppet ligger inne i byggnaden
med ytterporten mitt i trappan. Tamburen är ovanligt stor
och nästan formad som en engelsk möblerbar »hall«, med
stort treluftsfönster ner till golv och trappan till över -
våningen tydligt exponerad. Därefter breder planen ut sig
enligt det vanliga mönstret. Salongen i mittaxeln rakt fram
flankeras av matsal med öppen spis och veranda på ena
sidan samt kabinett, sängkammare och barnkammare på
den andra sidan. Mellan tamburen och de samman häng -
ande rums sviterna är en serveringsgång inskjuten. Till
sängkammaren ansluter lavoir, wc och en rymlig garderob
med fönster. Serveringsrummet är i tornet och ansluter med
mathiss till det nedre serverings rummet.
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Sockelvåningen är ovanligt hög och ligger bara ett par
steg under mark. Här är arbets rummen, »löjtnantens rum«,
med egen ingång utifrån, rum för betjänt, garde rober och
wc. Källarvåningen innehåller i övrigt spiskammare, folk -
stuga, serveringsrum, pigkammare och kök med egen entré
genom en utbyggd förstuga. En passage är inlagd på skrå för
att binda samman köket med trappan upp till huvud -
våningen – ett arrange mang som gör att förbindelsen
mynnar till husets sovrumssida. Under tamburen i husets
mitt har Zettervall föreslagit ett indraget trädgårdsrum kallat
»hawestue«. Detta skuggiga rum står i öppen förbindelse
med en halvcirkelformad nedsänkt veranda utanför. Vi har
tidigare stött på en sådan anordning i Villa Thuna. Verandan
tycks här vara tänkt att ligga cirka en fot under marknivån.

Zettervall har inte ritat vindsvåningens plan utan
beskrivit den i ritningsmarginalen: »obs. på vinden tre rum
och ett litet tornrum med uppgång till tornbelvederen.« 

Planlösningen och sambandskraven är så preciserade
och udda att vi får föreställa oss att beställningen innehöll
många detaljerade önskemål, kanske även skisser.

Fasadskissen är ritad på fri hand och visar en hög rusti -
cerad sockel, lugna uppre pade fasader, rika träornament vid
gavlarna, ett torn med ett högt uppdraget svankande tak
och markerade skorstenar. Taket över förbindelsen mellan
mitten och tornsidan är inte utritad vilket ger skissen en
obalans.

Av skissen för huset i Rådby kan vi återigen se att Zettervall
var mycket hörsam mot beställarnas speciella önskemål,
även om det gav komplicerade och orediga planer, och att
han även i enkla beställningar undersökte nya rumsliga
lösningar. 

Inspektorspaviljong för Almnäs

Till godset Almnäs vid Vättern strax söder om Hjo upp -
fördes efter Zettervalls ritningar 1875 en tvåvånig, kompakt,
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symmetriskt klassicistisk byggnad med kontor, gästrum och
bostad för gårdens inspektor. Byggnaden är idag i mycket
gott skick.

Almnäs gods hade ett stort jordbruk med omfattande
boskapsskötsel men också tegelbruk och bränneri med 
flera verksamheter.62 Huvudbyggnaden, som uppfördes vid
1700-talets mitt, hade en stor fast byggnadskropp under ett
valmat och brutet tak. Med sina femtio rum var det en av de
största herrgårdarna i trakten; en byggnad i Hårlemans
anda med fronton och sparsam pilasterdekor. Almnäs 
ägdes och drevs sedan 1859 av Nils Gustaf Sparre, men
beställningen av ritningar till det nya huset sköttes på
Sparres uppdrag av inspektorn A. G. Ohlsson.63 Vi kan bara
gissa varför Sparre vände sig till Zettervall i Lund för
ritningar till detta relativt blygsamma byggnadsuppdrag.64

Tanken kan ha kommit från någon i Sparres stora släkt i
Skåne eller från Skara där Zettervall var känd. 

Inspektorspaviljongen skulle uppföras i slottsparken.
Trots att den nya byggnaden inte direkt ingick i den gamla
anläggningens struktur valde Zettervall att ansluta sig till
herr gårdens klassicism. Vi får förmoda att det var Zetter -
valls beslut – det finns många brev bevarade från Ohlsson
till Zettervall, men inget av dem innehåller några före -
skrifter om byggnadens hållning.65

Huset är uppbyggt på en sexdelad plan. (1160) Botten -
våningen innehöll tre kontorsrum, två gästrum, en dräng -
kammare samt en vestibul med en öppen trappa till övre
våningen. Övervåningen, som med sin högre takhöjd mar -
kerar sig som huvudvåning, innehöll en bostads lägenhet
med sal i mitten, förmak och sängkammare på ömse sidor
samt kök och gästrum: en spatiös bostad men plane rad att
bebos utan tjänstefolk. Köket, med bakugn, ligger i direkt
anslutning till sängkammare utan serverings gång.

Det yttre är däremot utformat med hög pretention.
(1161, 1162) Huset är murat och putsat med rik och detalj -
erad dekor. Bottenvåningen har en liggande rusticering
under bjälk lagsmarkeringarnas listverk, huvudvåningen är
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slät putsad med markerade fönster omfattningar. Pilastrar
markerar hörnen och kortsidornas mittpartier. Entrén
omfattas av en risalit med ett gavelöverstycke som springer
upp över byggnadens takfot. Mittgaveln och byggnadens
hörn mar keras av akroterier. 

Det är en arkitektur av samma art som Universitetshuset
i Lund. Fotografiet, taget tjugo år efter byggnadens färdig -
ställande, visar också en mycket ljus putsavfärgning.
Akroterierna göts i betong efter Zettervalls detaljritningar;
skorstenarna, fönsterom fattningarna och listverken har för
denna byggnad unikt formgiven dekor. Huset är mycket
välbyggt, och de många breven från inspektorn Ohlsson
visar på stor noggrann het med både tekniska frågor om
grundläggningen, begäran om detaljritningar och önskemål
om Zettervalls besök på platsen för godkännanden.66

Inspektorsbostad för Kronovall

Till Kronovalls slott i sydöstra Skåne lämnade Zettervall i
mars 1877 ritningar till en inspektorsbostad. Den stora
tegelbyggnaden med branta tak och trappgavlar uppfördes
genast därefter på en högt belägen tomt i slottets närhet.67

År 1875 ärvde Alexandra Hamilton Kronovall efter sin far;
hennes bror Raoul Gustaf Hamilton ärvde Ovesholm och
hade strax därefter beställt ritningar av Zettervall för både
begravningskapell och slöjdskola.68 Vi får förmoda att det
var han som förmed lade kontakten med Zettervall för
inspektorsbostaden och, samtidigt, för det projekt som kom
att bli ett av Zettervalls mest storstilade, men inte utförda,
privata uppdrag: det nya Kronovalls slott, som ska behand -
las i kapitlet Slott och herresäten. Enligt en uppgift skulle
inspektorsbostaden tjäna som provisorisk bostad medan
det nya slottet byggdes, vilket kan förklara dess stora mått. 

Byggnaden, till vilken Zettervall gjorde tre blad ritningar
som inte har återfunnits, är i en våning med höga takfall
och samman satt av en vinklad länga och en tvärställd
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volym. (1163) Alla gavlar, liksom vindskupor och entré -
utbyggnaden har trappgavlar. Huset är uppfört i rött tegel
med sparsamt inslag av gult tegel för lister och omfattningar. 

Mot slottet visar byggnaden upp de tätaste motiven med
veranda, olika formade takkupor och entré. Den andra
fasaden, mot skogen, är enklare. Vi känner igen Zetter valls
vilja att bryta ner det regelbundna till delar som är indivi -
duellt formade. I fotografiet från Album taget på nära håll
ser vi hur formerna packar sig tätt samman. (1164) 

Två år tidigare hade Zettervall ritat inspektorsbostaden
för Almnäs med samma programinnehåll. En byggnad full -
ständigt olik denna för Kronovall i Skåne. Byggnaden för
Almnäs hade, på ett mycket allmänt sätt, något med sitt slott
att göra: en fast symmetrisk klassiskt detaljerad volym. Det
blev en slags förhöjd tolkning av ett grundtema som fanns
i närheten. Kronovalls gamla slott var också en enkel och
fast formad 1700-talsbyggnad men inspektorshusets former
återgår på en abstraherad tolkning av skånska medeltids -
former. 

Byggnaden är i gott skick.69

Villa Thörn i Karlskrona

Den stora stenvillan på Bryggarberget i Karlskrona var den
sista villa som Zettervall ritade och fick byggd. Det är
samtidigt en höjdpunkt i hans produktion, både med avse -
ende på komposition och på utförandeklass. I fem våningar
reste den sig på Vämön med utsikt över hela Karlskronas
skärgård. Den revs på 1970-talet.70

Folke Thörn drev och utvecklade efter sin far AB Förenade
bryggerierna i Karlskrona.71 Bryggeriet, Tyska bryggare -
gården kallat, hade funnits på platsen sedan 1600-talet.
Thörn hade låtit uppföra de nya bryggeribyggnader som
kunde tas i bruk 1874. Ett par år senare beställde han
ritningar av Zettervall till en disponentbostad som skulle
ligga nära bryggeriet en bit upp på berget.72
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I februari 1879 levererar Zettervall skisser i två alternativ
för Thörns villa. Vi vet inte hur beställningen var formu -
lerad: kanske begärde Thörn två alternativ, eller så var han
inte nöjd med det första förslaget och beställde ett nytt. Av
Zettervalls skisser finns bara ett av förslagen bevarat,
»projekt II« – det som kom att byggas. (1165, 1166)

Byggnaden är sammansatt av två enkla, höga och ranka
volymer med flacka sadel tak och ett åttkantigt torn. Till
detta är fogat ett växthus och en veranda med halvrund
utbygg nad.

Källarvåningen låg en meter under mark och var fullt
utbyggd, även under veran dorna, och innehöll kök med
egen entré, pigkammare och många förråd. Källaren
förbands med den nedre våningen genom en trappa i tornet
och en mathiss. Från vestibulen var direkt entré till mat -
salen som genom tre fönsterdörrar vette mot den stora
verandan med sin rundel och vidare genom två motställda
trappor ner till trädgården. Matsalen anslöt till serverings -
rum med hiss och en pigkammare. Herrns rum var placerat
som ett kabinett och nåddes från matsalen men också direkt
från verandan. Växthuset nåddes från en liten dörr i mat -
salen och från verandan. 

Husets sällskapsrum var uppdelade på två plan vilket
gjorde trappan viktig. Hela tornet upptogs av det generöst
böjda trapploppet. Salongen låg rakt över matsalen och
hade, som den, inte några fönster mot berget och norr.
Salongen har två stora balkonger. Sängkammare och barn -
kammare ligger samlade på ömse sidor om garderober och
toalettrum i byggnadens smala länga. Den byggnads -
kroppen har ytter ligare en våning; vi saknar ritningar men
kan förmoda att det var platsen för två gästrum. Trappan
fortsatte sedan ytter ligare en våning upp till utsiktsrummet
högst upp i tornet.

Byggnaden var alltså disponerad på höjden i totalt fem
våningar – tomten var brant och mot norr reste sig berget
som det gällde att förhålla sig till.

Skissens enda fasadritning visar de distinkta byggnads -
volymerna. De två längorna är adderade till varandra i 
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T-form medan tornet är inskuret i den ena. Verandorna är
lagda till de murade grundvolymerna som vrider sig upp i
spiral form mot det runtblickande tornets belvedere. Det
murade och putsade husets dekor är sparsam: putslister
markerar bjälklagen och fönstren har bara överstycken. Trä -
arbetena är desto mer detaljerade med akroterier och
fransar på taken, rikt broderade gavelstycken med korsade
virken och spiror. Växthuset har fått en så framskjuten 
pla cering och är så stort att det bör ha varit ett direkt
beställar önskemål. Det har småspröjsade rutor inom den
rektangu lära uppbyggnaden. Balkongen över växthuset
täcker bara halva längden vilket lämnade resten öppet för
ett glastak. 

Efter det att Thörn godkänt skisserna fick Zettervall i
uppdrag att utföra fullständiga ritningar. I december 1879
är dessa klara i elva blad varav tyvärr bara ett är i behåll.
(1168) Det är samma fasad som den enda vi har bevarad
från skissen. Förändringarna är mycket få. Tornets tak -
språng är lite större, gavelstycket har fått mer resning och
källar fönstren har blivit större eftersom fler källar ut -
rymmen in reddes till rum. Men den största förändringen är
att veran dans rundel har fått ett tak med en avancerad
utkragad och fribärande konstruktion.

Ovanligt nog finns en mycket tidig frihandsskiss av
samma fasad bevarad. (1167) Det är en hastigt upptecknad
studie som är intressant att jämföra med de övriga, steg för
steg preciserade. Vi känner igen byggnaden och genom att
noga se vad pennan betonat får vi en ledtråd till varåt
Zettervalls »utarbetande« strävade. Alla taksprång är över -
drivet markerade – i den verkliga ritningen har denna
intention översatts till en skuggmar kerande och betonande
hög detaljering. Vid ytors och linjers slutpunkter har rit -
stiftet gjort en kraftig markering och grävt sig ner i pappret.
Detta översätts i den verkliga preciseringen till lister,
vindskivor, akroterier och falsar. Vid en närsynt läsning av
de tre ritningarna tillsammans kan vi lägga märke till
ytterligare små förändringar som kan ge ledtrådar till
Zettervalls formbildningsmetod. I de tidiga versionerna har
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1166:  Villa Thörn i Karlskrona. Plan och fasad 1879.

1167:  Villa Thörn i Karlskrona. Fasadskiss 1879.



växthusets tak en mjukt ansvällande avslutning i vilken
balkongen är inskjuten, en antydan till separering mellan
bygg nads strukturen och en adderad del. I den slutliga rit -
ningen har taket fått ett distinkt fall. De tre ritnings -
stadierna beskriver skissarbetets övergång från önskad
upplevelse till byggbar form. 

Av allt att döma byggdes huset, helt enligt ritningarna,
sommaren 1880 och det bör ha varit klart för inflyttning
under året. (1169, 1170) I ett brev tackar Thörn Zettervall
men säger också att det blev dyrt.73

Någon direkt utveckling av Zettervalls villabyggnads -
principer, sedan han ritade den första femton år tidigare, är
svår att spåra. Egentligen möter vi först med Thörns villa
de ideal som arkitekter propagerat för sedan 1800-talets
första hälft. Thörns villa är med sin tydliga geometri och
sprödhet kanske den mest schinkelartade villa Zettervall
ritat. Tankarna går till dennes mycket kända och publi -
cerade villa Charlottenhof vid Berlin: en på delsymmetrier
uppbyggd dynamisk planbildning, en organisk komposition
av volymer och en stor närhet mellan inre och yttre rum –
i Villa Thörn tydligt markerat av många verandor och
många trappor till trädgården. Byggnaden framstår som ett
aggregat av rum med olika ljus, lägen och stämningar.

Det nya som hänt var att en byggnadstyp som ursprung -
ligen var tänkt som sommarbostad nu kunde accepteras
som permanent bostad: att en villa kunde leva upp till be -
hovet av representativitet. Thörns och Zettervalls ideal -
bilder verkade sam stämda. Tillsammans med Villa Thuna
och Oretorp var villan för Thörn Zettervalls mest genom -
arbetade och avancerade.74

Skogvaktarbostad vid Maltesholm

Johan de la Gardie vände sig 1880 till Zettervall för rit -
ningar till en liten skogvaktar bostad. Huset ritades och
byggdes på mycket kort tid, men är nu rivet.75
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1168:  Villa Thörn i Karlskrona. Fasad 1879.

1169:  Vy över Vämön, Karlskrona 1913.



Villor och boställen 941

1170:  Villa Thörn i Karlskrona. Fotografi före 1896.



Att det var Zettervall som tio år tidigare gjort ritningarna
till Villa Oretorp på godsets ägor borde ha varit känt på
Maltesholm; men att Zettervalls verksamhet sedan dess
gjort honom till Sveriges mest uppburne arkitekt var inget
som avskräckte Johan de la Gardie från att be honom rita ett
litet hus om två rum och kök – ett hus som dessutom inte
fick bli för dyrt och för vilket ritningarna måste fram fort.76

Beställaren anger i sitt brev orsaken till att han behövde
arkitekthjälp: eftersom huset ska »ligga omgivet av en
vacker skog vid väg som ofta begagnas vid promenader till
vagns och till fots, så vill jag gärna hava ›lite stil‹ på nämnda
byggnad«. Den skulle disponeras så att enbart en skorsten
skulle räcka och byggnaden skulle uppföras av gult tegel.
Till brevet bifogade de la Gardie en liten tomtskiss.77

Redan efter en vecka kunde Zettervall skicka en
ritning.78 (1171) Planlösningen var enkel med två volymer
ställda i vinkel, från förstugan nådde man kök och det stora
rummet, ett mindre rum anslöt till det stora och till köket.
Det mest utarbetade mureriarbetet var den kraftiga och
höga skorstenen. Huset skulle muras av enstens tegel där
några få punkter detaljerade de släta murarna. Träarbetena
var däremot yppiga: takfot med fransar, ornerade vind -
skivor, sirade gavelstycken, akroterier och försträvade
sparrar. Där vindskivorna korsas reste sig spiror och över
en av gavlarna – ett hjorthuvud.

Byggnaden uppfördes omedelbart, och efter ritningarna
– till och med hjorthuvu det, sågat som silhuett. (1172)
Zetter vall hade dock inte tänkt sig sin byggnad med det
tradi tionella rörvasstaket som bilden visar. Vindskivornas
små dimensioner vittnar om en tunnare beläggning.
Rustika och ålderdomliga material förekom vid denna tid
med vetet använda, men en sådan romantisk materialsyn låg
långt från Zettervalls. Rörvass var vid denna tid fortfarande
ett vanligt »oreflekterat« takmaterial för enklare byggnader.
Zettervall hade nog alldeles säkert tänkt sig ett tak av spån
eller plåt. Troligen hade han också tänkt sig byggnaden
putsad men det grova teglet, från godsets eget tegelbruk,
lämnades oputsat. Allt trä i utsatta lägen – fönster, vatt -

942 Bostäder

1171:  Skogvaktarbostad vid Maltesholm. 
Plan, fasad och sektion 1880. 

1172:  Skogvaktarbostad vid Maltesholm 1880. Fotografi före 1896.



brädor och sirverk – var utförda av ek och var i gott skick
när byggnaden revs.79

Sommarhus för Gleerup i Lund

Strax öster om Lunds stadskärna, vid Dalbyvägen, upp -
fördes 1880 efter Zettervalls ritningar en sommarbostad åt
bokförläggaren Jacob Gleerup.80 I tillbyggt skick finns huset
kvar idag.

Zettervall kallar själv byggnaden för »ett sommarhus«;
byggnaden har också en helt annan uppbyggnad än de
många villor som han ritat tidigare.81 (1173) Planen har ett
stort centralt rum, fyra lika stora sovrum i hörnen och
hallar mot husets gavlar. Till denna spegelsymmetriska
volym har fogats en smal länga med kök, pigkammare och
förråd, samt en sidoordnad veranda. Varken rummens
benämningar, användning eller sambanden dem emellan
följer den reguljära bostadens strikta sambandskrav. Upp -
bygg naden knyter an till det tidiga 1800-talets sommarhus,
sådana som vi exempelvis mött i Malmös Rådmansvillor.

Salen är ett »allrum« som sträcker sig genom hela bygg -
naden ut mot en veranda med ett lågt insteg. En ritning
visar sektionen av det stora rummet sett mot fönster väggen.
(1174) Det fem meter höga rummet har ett tredelat tak med
synliga strävor. Direkt mot denna kombinerade salong och
matsal leder dörrar till de fyra lika stora sovrum men som
också nås från tamburerna – det ena kallas på ritningen för
trädgårdsrum. Dessa högresta rum har takfönster. Vi får
förmoda att verandan vid köket tjänade som matsal så fort
vädret tillät. 

I kontrast till de lågmälda grundvolymerna – köks -
flygelns fasad är behandlad som en spaljévägg – så är veran -
dorna överdådigt sirade. (1175) Den stora verandan i
husets mitt är en av de mest detaljerade som Zettervall ritat.
Inte bara själva gavlarnas fronter har fyllningar av löv -
sågerier utan även dess undersidor. Fönstrens rundbågar
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1173:  Sommarhus för Gleerup i Lund. Plan 1880. 

1174:  Sommarhus för Gleerup i Lund. Vy av innervägg 1880. 



fortsätter i ett moriskt uppbrutet taggverk som gör veran -
dan till ett formligt skuggspelsaggregat.

Av allt att döma uppfördes byggnaden noggrant efter
ritningarna år 1880 och användes sedan som avsett under
minst tjugo år. Fotografierna tagna på 1890-talet visar bygg -
naden inbäddad i grönska mitt på den stora park liknande
tomten på promenadavstånd från centrala Lund.82 (1176,
1177)

Rohdins hus vid Lidköping

För en av sin brors vänner, järnhandlaren i Lidköping A. F.
Rohdin, ritade Zettervall 1880 ett lanthus av trä – ett av
hans få timmerhus. Bara en första skiss finns bevarad och
huset blev inte byggt. 

Brevet med beställningen börjar med en ursäkt för att
byggnaden ska vara så liten, 12 x 21 meter, och billig: »den
får bara kosta 5–6 000 kronor, timmer och brädinfodring
oräknat«. Tomten, som var plan, fanns ett stycke utanför
Lidköping, i Sunnerstabergs socken. Huset skulle innehålla
»ett rymligt kök, skafferi, pigkammare, serveringsrum
(litet), matsal (stor), kabinette (litet), salon (stor), säng -
kammare, barnkammare, tambur eller varm förstuga, samt
veranda (icke öppen?), på vinden gästrum«.83

Efter två veckor kan Zettervall skicka en första skiss.84

(1178) Vi ser en kompakt och sam lad byggnad med delvis
inredd vind och enstaka utbyggnader som bryter sym -
metrin. Dispositionen utgår från en sexdelad plan där salen
i mitten flankeras av salong och kök. Rumsfilen mot entrén
har en tätare indelning. 

En sidoordnad fritrappa leder in i den slutna verandan
behandlad som en fritt tillagd, glasad och rikt dekorerad
kvadratisk paviljong. Tamburen är sidoordnad och ansluter
till salen i symmetri med sängkammaren. Den välstuvade
planen har inneburit avsteg från de ideala rumssambanden:
så nås exempelvis salongen över matsalen och kabinettet
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1175:  Sommarhus för Gleerup i Lund. Fasad 1880. 

1176:  Sommarhus för Gleerup i Lund. Fotografi före 1896.
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1177:  Sommarhus för Gleerup i Lund. Detalj av fotografi före 1896. 



har fått ett undanskymt läge. Men köket med sina biut -
rymmen ligger »rätt«. Matsalen har en öppen spis som
ansluter till kökets murstock och de tre fönstren an sluter
till en halvrund terrass. Vindsplanen innehåller två gäst -
rum, kallvind och, över salen under mittrisaliten, herrns
två rum, samt mot entrésidan ytterligare ett rum.

Rumsinnehållet är det vedertagna men de pressade
måtten har tvingat Zettervall att göra avkall på vackra rums   -
 samband.

Det yttre präglas av motsättningen mellan en fast grund -
volym och tillskott. Enligt den lilla fasadskissen tycks
tillskotten dock inte ha kraft nog att skapa en sammansatt
helhet utan ter sig mest just som påbyggnader. Upp bygg -
naden på entrésidan ligger mitt på byggnaden men med tre
fönsteraxlar till vänster och två till höger. Åter är det hus -
hållningen med ytor som skapat de oregel bundenheter som
utbyggnaderna skulle kunna balansera och skapa en ny
helhet av.

Av skissen framgår också att Zettervall ritat ett hus av
timmer, inte bara som stomme utan också utryckt med
synliga knutar. Detta traditionella byggnadssätt var enkelt
och billigt och gjorde att man slapp göra komplicerade
låsande knutar för att få släta hörn. Det är Zettervalls enda
pro jekt med detta byggnadssätt. Av allt att döma var huset
tänkt brädfodrat; åtminstone hade det bröst nings panel 
och knutinbrädning. Men de horisontala strecken på
fasad ytorna kan betyda att Zettervall tänkt sig liggtimret
expo nerat, vilket i så fall skulle vara unikt i hans produk -
tion.

Beställaren önskade ändringar i skissen vilket resul -
terade i att Zettervall ritade ett alternativ 2. Efter den
skissen begärde Rohdin fullständiga ritningar som Zetter -
vall kunde leverera i december 1880. Tyvärr finns inget av
detta förslag bevarat. Rohdin var mycket nöjd med de
slutliga ritningarna, som bör ha varit detaljerat utförda.
»Tack för härlig ritning: alla som var här ville se den«,
skriver han och tillägger »en detaljritning hoppas jag få av
en ingenjör här«.85
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1178:  Rohdins hus vid Lidköping. Alternativ 1. Fasad och planer 1880. 
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Inget tyder på att byggnaden uppfördes. Bland de efter -
lämnade skisserna från Zettervalls medhjälpare dessa år,
Henrik Sjöström, finns en skiss till en villa daterad 1885
med identisk planlösning som Zettervalls »alternativ I«, fast
utförd som stenhus.86 Vi får förmoda att Zettervall gett sitt
samtycke till Sjöströms kopiering eftersom det alternativet
snabbt avskrevs för Rohdin. 

Löfstedts hus i Uppsala

Under våren 1881 fick Zettervall i uppdrag att rita en villa
i Uppsala. I nio brev, med många kommenterade plan -
skisser, framför beställaren sina allt mer detaljerade syn -
punkter – men inget blev byggt. 87

I ett brev från professorn i grekiska vid Uppsala universitet
Einar Löfstedt får Zettervall beställning på ritningar för ett
mindre bostadshus till en stor tomt strax utanför Uppsalas
stadskärna.88 Tomten vette mot den planerade Luthags -
esplanaden, mot Sysslomansgatan och det som skulle bli
Fredsgatan enligt den situationsplan Löfstedt bifogade.
(1179) Kvarteret gränsade till öppna fält men var delat på
mitten. Löfstedts beskrivning av granntomten innehåller
orsaken till att han tog kontakt med Zettervall. »På denna
sida angränsar en lika stor och på samma sätt lagd tomt,
till hörig en förmö gen f.d. skräddare, som, liksom jag på
min, där vill uppföra ett blott för hans egen familj avsett
hus; och emedan denne, i följd av sina stora kapital, utan
tvivel gör sitt hus mycket ›grannt‹, ville jag, genom att bedja
om herr Zettervalls bistånd, sörja för att mitt genom kon -
struk tionens ädelhet och originalitet ändock kan med heder
stå bredvid hans.«89

Löfstedt har ritat in huset mot esplanaden med den fria
ytan mot söder: »Här kommer jag att anlägga en trädgård
(hela tomten är nu åker).« I bersån i trädgårdens mittaxel
har han markerat ett kryss: »här tänkte jag framledes
uppföra ett grekiskt tempel av små dimensioner (t.ex. en

1179:  Löfstedts hus i Uppsala. Tomtskiss i brev från Löfstedt 1881. 
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imitation av det lilla Niketemplet i Athen) – men detta är en
ännu avlägsen framtidstanke i följd av kostnaden«.

I varandra tätt följande brev bifogar Löfstedt planskisser
med de önskade rummen och deras läge. Zettervalls enda
kända ritning är bevarad eftersom Löfstedt skickade till -
baka den med ytterligare förslag till ändringar. Zettervalls
skiss visar ett trähus med enkel symmetrisk volym med en
sexdelad plan som grund. (1180) Plan ritningarna är vända
i förhållande till planen – trädgården var alltså uppåt på
planen. Bottenvåningens entré skedde genom ett trädgårds -
arrangemang med två motställda exedror – som en öppen
veranda mot esplanaden. Från vestibulen leds vi rakt in i
mat salen och ut mot en stor öppen veranda, även den
formad som en exedra – med halvrunda sittbänkar. Botten -
våningen innehåller vidare kök med skafferi och jungfru -
kammare. Badrummet har placerats under trappan med
entré också från vestibulen. Planlösningen i denna del har
blivit ganska otymplig till följd av Löfstedts detaljerade
önskemål om rumssam band. Bottenvåningen innehåller
vidare tre sovrum. Här ser vi hur Löfstedt ritat in sina
önskemål om en ny entré åt detta håll.

Från vestibulen leder en trappa till den övre hallen,
kallad »entrésalon« – ett rym ligt, och vad det verkar välvt
rum, som ansluter till ett blomrum åt gatan och till
salongen mot trädgården. Övervåningens ena sida upptas
av de privata rummen – sängkammare och barnkammare;
den andra av herrns arbetsrum och ett stort bibliotek – med
ett blomrum. Källaren, som bara delvis är utgrävd, inne -
håller tvätt- och stryk rum. Löfstedt har detaljerat kommen -
terat det eventuella behovet av ytterligare källar gluggar i
den outgrävda delen.

Zettervalls uppgift var ju att skapa en byggnad som
kunde svara mot beställarens ambition att uttrycka
»konstruk tionens ädelhet och originalitet« som ett mot -
stycke till grannhuset. Tyvärr finns inga fasader eller
sektioner bevarade som kunde visa oss hur Zettervall löste
den uppgiften. Byggnaden var stor – nästan dubbelt så stor
som Quen nerstedts professorsvilla i Lund fem år tidigare –

1180:  Löfstedts hus i Uppsala. Planer 1881.



Villor och boställen 949

men av trä. Uppsalaplanerna visar en strängt symmetrisk
bygg nadskropp med en smal mittrisalit mot gatan och en
bred med balkong mot trädgården. Byggnaden hade en
oinredd vind. Men hänsyn till planstrukturen och bestäl -
larens önskemål kan vi förmoda att byggnadens yttre var
klassiskt. 

Hela den långa brevväxlingen mellan Löfstedt och
Zettervall avslutades med ett brev i vilket det framgår att
Löfstedt inte tagit reda på om han över huvud taget fick
bygga på tomten. En »mycket vidlyftig och barnslig kor re -
spondent« blev Zettervalls slut omdöme.90

Sex bostadsprojekt för vilka uppgifter saknas

I Zettervalls noggrant förda Hufvudconto finns, utöver de
ovan behandlade, uppgif ter om sex, troligen friliggande,
bostadsprojekt. För dessa har vi inga uppgifter om de blev
byggda eller ens hur de var tänkta.91

Bostadshus av trä i Västerås
Zettervall antecknar att han 1858 lämnade ritningar till ett
bostadshus av trä för Västerås och för detta fick 75 riksdaler
i arvode. Projektet har inte identifierats. Detta år bodde
Zettervall i Västerås för ledningen av arbetena vid dom -
kyrkan.

Åbergs hus vid Helsingborg
Bankmannen Samuel Åberg beställde 1863 ritningar till ett
lanthus att uppföras utanför Helsingborg. Zettervalls
ritningar har inte påträffats. Huset omformades helt under
byggnadstiden och kom att bli Sofiero slott.92

Samuel Åberg var filosofie magister vid Lunds universitet
och medlem av Lunds första stadsfullmäktige.93 Han hade
vid ritter kring sin hemstad Helsingborg upptäckt en
förfallen gård med ett svindlande vackert läge vid en frodig
ravin med två bäckar ner mot Sundet. Åberg lyckades köpa
gården, byggde väg, stall och loge samt önskade uppföra ett
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nytt lanthus på tomten och vände sig till Zetter vall som bör
ha förstått Åbergs omvittnat naturromantiska sinne. 

Detta var Zettervalls första ordentligt beställda och
betalda bostadshus, han noterar i kassaboken att han fått
30 riksdaler. Ritningen har inte kunnat spåras men vi vet
att huset var tänkt att byggas av tegel på hög källarvåning av
gråsten. Planen var asym metrisk med ett stort åttkantigt
torn »i en visserligen blandad och fri stil men av en behaglig
effekt«.94 Det var en fritt komponerad villa placerad just
över den anslående bäckravinen med en dramatisk vy mot
Sundet och Danmark.

Murningsarbetena hade kommit till halva höjden på
hösten 1864 då arbetena avslutades för vintern. Under
andra byggsommaren hade det blivande kungaparet Oscar
och Sofie, som var gäster på närbelägna Kulla Gunnarstorp,
under en promenad blivit så förtjusta i platsen att de ville
köpa, och Åberg kände sig tvungen att sälja hela egen -
domen, inklusive sitt halvbyggda hus. 

Byggnadsarbetena avbröts omedelbart och prins Oscar
beställde ritningar till en större byggnad av ingenjören Carl
Julius Frosell, som fanns i Helsingborg för järnvägs byg get.95

Det nya bygget påbörjades direkt och villan, som blivit ett
slott, döptes till Sofiero. (1181, 1182) Frosell utnyttjade
Zetter valls stomme men utvecklar planen till full symmetri
med ett torn i varje hörn. Troligen är det nordvästra tornet,
det mot havet, Zettervalls. 

Under fortsatt bygge fann man att det Åbergska huset
var dåligt murat och hade tagit skada av att stå oskyddat, så
de flesta delarna murades om. Men delar av Zettervalls lilla
villa, det vill säga en del av planen, kom alltså att ligga till
grund för detta kungliga slott: ett förhållande som Zetter vall
senare gärna talade med kungen om.96

Kockums villa i Malmö
Samma år, 1865, som Gabriel Hedman beställer sin
sommar villa i Rådmansstaden önskar Gottfried Kockum
ritningar av Zettervall till en disponentbostad att uppföras
nära Kockums verkstäder, bara ett par hundra meter norr

1181:  C. J. Frosell. Sofiero. Uppmätning 1872. 

1182:  Sofiero. Litografi kring 1870. Okänd konstnär.



om Rådmansstaden.97 Villan byggdes inte och inget är känt
om dess utseende. 

År 1866 tog Gottfried Kockum över ledningen av
Kockums mekaniska verkstads aktiebolag, Malmös största
industri, efter sin far, grundaren Frans Kockum. Vi vet inte
varför han förkastade Zettervalls förslag, men vi vet att han
1866 lät uppföra en dispo nentvilla, »Holmehus«, efter ett
annat ganska enkelt förslag, strax söder om verkstads -
området.

Prästboställe åt kyrkoherde Trädgård
I december 1871 antecknade Zettervall i sin kassabok att
han gjort en ritning till ett »prästboställe åt kyrkoherde
Trädgård, 70:-«. Vid denna tid fanns det sju kyrkoherdar i
Lunds stift med detta namn.98

Marklunda manbyggnad 
I februari 1872 antecknade Zettervall i sin kassabok att han
gjort en ritning till »man byg g nad på Marklunda (Ousby),
65 rdr«.99

Parkbyggnad åt Ridderborg
I juli 1873 antecknar Zettervall i sin kassabok »Parkbyggnad
åt Ridderborg, 30 kr«, det är all information vi har om detta
projekt. Bror Adolf Georg Ridderborg var gymnas tiklärare
vid Lunds universitet.100 Det var han som några år tidigare
av Zettervall hade beställt ritningar till ny gymnas tik sals -
byggnad för universitetet: de ritningar som hade stadsfästs
1868 utan att leda till bygge. 
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Slutkommentar

Zettervall ritade villor och bostäder under hela sin nästan
fyrtioåriga yrkesverksamhet: den första 1849, för föräld -
rarna, och den sista 1886, den egna sommarbostaden i
Nacka. Det är svårt att spåra någon egentlig stilutveckling
under denna period – det första projektet kunde ha varit
det sista. Vi har i denna exposé kunnat se projekt base rade
på traditionella symmetriska sexdelade planer, men fram -
förallt fria asymmetriskt komponerade byggnader. Vid
tiden för Zettervalls inträde i yrket bedrev Zettervalls lite
äldre arkitektkolleger en massiv propaganda för detta
byggnadsskick. Zettervalls första villor blir också flitigt
publicerade och upphöjda till föredömen. Dessa villor är
unikt formgivna för platsens förutsättningar: väderstreck,
utsikter, trädgårdsrum och anblick. Men de olika rummens
funktioner, proportioner och sambanden mellan rummen
är förbluffande bundna och statiska. Vi har kunnat se hur
Zettervall med stor skicklighet hanterade den intrikata
rumsflätningen.

Villan som byggnadstyp hade introducerats som
sommar bostad. Det nya som skedde under den tid vi
studerat var att byggnadstypen nu kunde accepteras som
permanent bostad: att en villa kunde leva upp till behovet
av repre sentativitet.

Liksom i projekten för offentliga byggnader har vi sett hur
Zettervall nästan bejakade programändringar och specifika
önskemål och införlivade dessa i byggnaderna: det vi kan
kalla ombyggandets skissmetod. Genomgången av skiss -
metodiken för Villa Thuna visar detta tydligt.

Zettervall levererade snabbt, sällan tar det längre tid än
ett par veckor från beställning till färdig ritning, vilken
oftast var i skala 1:200, med någon detalj. Det stora
undantaget är Villa Thuna i Lund där Zettervall svarade för
alla rummens detaljutformning och dekoration.

Zettervall själv, och hans samtid, skulle bland dessa trettio
projekt för villor och bo städer troligen lyfta fram de samma
som vi gjort. Den strama fasta volymen på Almnäs, det rika
skuggivande lövsågeriet för Gleerup, Quennerstedts balan -
serade volymer, Råbyholms elegans och Oretorps rikedom.
Men mest utrymme skulle nog ges åt de två, nu rivna,
byggnaderna Villa Thörn och framför allt Villa Thuna.

Thunas slottslika och fantastiska uppsyn, de rika och
fantasieggande interiörerna, kombinerat med byggnadens
höga tekniska standard och komfort, gav Zettervall, arkitek -
ten som inte bara hade tolkat de komplicerade kraven utan
också hållit samman projektet, ett ansett renommé. Som vi
tidigare konstaterat är det svårt att överskatta Villa Thunas
betydelse för Zettervalls karriär i Skåne bland de privata
upp dragsgivarna. Villa Thuna var för många mönster -
bostaden – byggnaden som ett aggregat av rum med olika
ljus, lägen och stämningar.
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NOTER: VILLOR OCH BOSTÄLLEN

Behandlas i kapitel 1.
Behandlas i kapitel 22.
Elisabet Stavenow-Hidemark: Villabebyggelse i Sverige 1900–
1925, 1971, behandlar en senare utveckling men grunden för en
asymmetrisk och naturnära kompositionsmetod lades under den
tid vi behandlar här.
Birgit Gejvall-Seger: 1800-talets stockholmsbostad. En studie över
den borgerliga bostadens planlösning i hyreshusen, 1954,
innehåller en utmärkt beskrivning av de rumsfunktioner och
samband som den borgerliga bostaden krävde. 
Under tiden på Ryholm hade Zettervall blivit god vän med många
i trakten, särskilt brukspatron Palm och lantpatron Welin. För den
senare uppger Zettervall att han gjort en ritning till ett corps de
logie, troligen detta projekt för Roo. På gården står idag en annan
yngre huvudbyggnad. Ritningar, 4 (av 5) laverade blad 1857: I
fasader, II planer, IV sektion, V fasaddetalj; HZA i ArkDes.
Brev till Zettervall från Gunnar Wennerberg 1860; KB. 
Gunnar Wennerberg (1817–1901): tonsättare, skald,
konstkännare och politiker, född i Lidköping, docent i
konsthistoria 1846, lektor i Skara 1849, flyttade 1861 till
Stockholm, tänkt att bli Nationalmuseums förste intendent;
ecklesiastikminister 1870 där han var aktiv i 1873 års
läroverksreform, landshövding i Kronobergs län 1875,
riksdagsman. Utgav bland annat sångcykeln Gluntarne 1848–
1851. Sven G. Svenson: Gunnar Wennerberg. En biografi, 1986. 
Ritning, 1 blad laverad: planer/fasad/perspektiv; kopia i
Konsthögskolans bildarkiv.
Wennerberg, som 1860 bodde i en lägenhet i Skara, flyttade 1861
för nya uppgifter till Stockholm och huset byggdes inte.
Tomten låg i hörnet av nuvarande Rådmansgatan och Östra
Rönneholmsvägen, vid Triangeln. »Villa vid Malmö«, Ny
illustrerad tidning, 1869; med träsnitt av Zettervall. Axel
Cronquist: »Små skisser från 1800-talets Malmö«, Malmö
fornminnesförenings årsskrift, 1944. Leif Ljungberg och Sten
Kalling: »Magistratsvillorna«, Malmö fornminnesförenings
årsskrift, 1945. Per-Anders Johansson, Hans Sandström och Arne
Tollbom: Villor och boställen av Helgo Zettervall, 1994. s. 30.
Gabriel Hedman (1807–1892): handlande och
ångbåtskommissionär i Malmö, lät 1850 uppföra det stora
spannmålsmagasinet vid Lilla Torg. 
Ritning, 1 blad: perspektiv/två planer; HZA i ArkDes. Perspektiv
i Ny illustrerad tidning 1868. Perspektiv i Album. 
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1866 återköpte denne den gamla fädernegården Sunnanvik. Se
Gabriel Anrep: Svenska slägtboken, 1871.
Gunnar Olof Hyltén-Cavallius: Ur mitt framfarna liv. Hågkomster
och anteckningar, 1929, s. 284.
Gustaf Erik Hyltén-Cavallius hustru, Henrietta Eleonora
Gyllenkrok, var syster till Stellan Valfrid Gyllenkrok på Oby och
Benestad som låg nära Hyltén-Cavallius barndomsgård
Sunnanvik. Deras kusin Johan Fredrik Gyllenkrok skulle 1867
anlita Zettervall för ombyggnaden av dennes gods Björnstorp i
Skåne. 
»Villa i Småland«, Tidskrift för byggnadskonst och ingeniör -
vetenskap, 1869, s. 131.
»Villa i Småland«, Tidskrift för byggnadskonst och ingeniör -
vetenskap, 1869, s. 131. Det enda som påminner om Zettervalls
förslag är formen på två stjärnformade fönster.
Trädgården var omvittnat storslagen och pedantiskt välskött med
många exotiska växter som visade ägarens botaniska intresse.
Idag är hela området ner mot sjön igenväxt av tät planterad skog.
Gustaf Upmark: »Charlottenlund«, Svenska slott och herresäten
vid 1900-talets början. Ny följd, 1918-1923. Sven T. Kjellberg:
»Charlottenlund«, Slott och herresäten i Sverige, 1966. Arvid
Posse (1820–1901): greve, godsägare, gift 1846 med grevinnan
Amalia de la Gardie. Förvärvade godset Charlottenlund 1849,
riksdagsman 1856–1890, statsminister 1880–1883, senare
president i kammarrätten och ägare till Åkers styckebruk.
Ritning, 1 blad skiss: två planer; HZA i ArkDes.
Uppgift från Hans Lachmann, son till de ägare som på 1950-talet
inte orkade med underhållet utan lät riva många av gårdens
sekundärbyggnader, bland annat trädgårdsmästarbostaden.
»Råttakappor« är dialektalt för kraftigt utspringande vattbrädor
vid sockeln som skulle hindra råttor att ta sig in. 
William Karlson: Borgs i Lund 1739–1939, 1939. Per-Anders
Johansson, Hans Sandström och Arne Tollbom: Villor och
boställen av Helgo Zettervall, 1994,  s. 40. Inger Rudberg:
»Råbyholm«, Tre gårdar i Lund. Kring familjer och miljöer under
250 år, 1995.
Carl Otto Borg (1812–1896): textilfabrikör och godsägare i Lund,
övertog 1841 faderns färgerirörelse som han utvecklade till en
textilindustri med spinneri och väveri; jämte Holmbergs
mekaniska verkstad en av Lunds största industrier. Fabriken låg
vid Södergatan i centrala Lund och utvidgades med nya
byggnader 1857, 1861 och 1869. 
Ritningar, 4 blad laverade: huvudfasad, två fasader, två planer,
sektion/vindsplan; Landsarkivet i Lund. Trädgårdsritning, 1 blad

Zettervall anger att han fick 390 riksdaler för ritning och detaljer.
Huset kallades »Henriettero« efter fru Henriette Hedman. 
Brev från Zettervall till Gellerstedt 14 mars 1866; KB.
1874 friköpte Hedman tomten av Malmö stad men sålde den 1887
till Philip och Ferdinand Zadig som byggde till huset kraftigt,
bytte dess namn till »Solhem« samtidigt som de på tomten lät
uppföra ytterligare ett bostadshus. 1910 såldes egendomen till A.
Möller som rev villan 1910 för att lämna plats åt kvartersbebyggelse.
Sista tiden före rivningen tjänade villan som värdshus, där bland
andra Ernst Rolf gjorde några av sina första framträdanden.
Ny illustrerad tidning, 1868. »Villa i Lund«, Tidskrift för
byggnadskonst och ingeniörvetenskap, 1870. Selma Colliander:
»Thunahemmet«, Lunds stifts julbok, 1933. Erik Lundberg:
Arkitekturens formspråk, IX, 1960. Bengt Karlsson: »Om
Thunahemmet«, Sydsvenska Dagbladet Snällposten, 25 april 1993.
Per-Anders Johansson, Hans Sandström och Arne Tollbom:
Villor och boställen av Helgo Zettervall, 1994, s. 32.  Torvald
Colliander tackas för upplysningar.
Ritningar, 16 blad: fyra planer, fasader, sektioner, perspektiv, nio
detaljer; HZA i ArkDes. Ritningar, 2 blad; HSA. 
Brev från Zettervall till Gellerstedt 4 oktober 1867; KB.
Ny illustrerad tidning, 1868, s. 12. Tidskrift för byggnadskonst och
ingeniörvetenskap, 1870, s. 29. Vi kan tänka på Zettervall och
Thulins arbeten i samma stilart för Västra Vrams och Rängs
kyrkor.
Efter änkebiskopinnan Thomanders död 1890 beboddes villan av
döttrarna Emma och Ida samt Idas make Gottfrid Warholm. Ida
bodde i huset till sin död 1933. Efter att några år ha tjänat som
flyktingförläggning, med staden som ägare, revs byggnaden 1948.
»Villa i Småland«, Tidskrift för byggnadskonst och
ingeniörvetenskap, 1869. Gunnar Olof Hyltén-Cavallius: Ur mitt
framfarna liv. Hågkomster och anteckningar, 1929, s. 284. 
Per-Anders Johansson, Hans Sandström och Arne Tollbom:
Villor och boställen av Helgo Zettervall, 1994, s. 36. Ritning,
alternativ I, 1 blad: två planer/två fasader; HSA. Ritning,
alternativ II, 1 blad: planer/fasad/sektion; HSA. Ritning,
alternativ 1, 1 blad: plan/fasad; HZA i ArkDes.
Gustaf Erik Hyltén-Cavallius (1815–1888): Kapitän zur See
(kommendör) i preussiska marinen, botaniskt intresserad, stiftare
av botaniska bytesföreningen Linnæa i Lund, gift 1857 med
Henrietta Eleonora Gyllenkrok. Efter det att han styckat Stora
Målen sålde han den gamla herrgården till sin yngre bror Gunnar
Olof Hyltén-Cavallius (1818–1889): f.d. chef för Kungl. Teatern,
diplomat, fornforskare och grundare av Smålands museum. År
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laverad (anonym); Landsarkivet i Lund.
Efter Carl Otto Borgs död 1896 och hans hustrus 1898, övergick
Råbyholm till sönerna Wilhelm och Berndt, av vilka den
förstnämnde tidvis bodde där till 1915 då han sålde huset. Från
1932 till 1953 var det barnhem för Skånska fosterbarnshemmet.
1945 föreslogs stora förändringar som inte genomfördes. 1949
genomfördes måttliga förändringar efter ritningar av arkitekt
Hans Westman. 
Per-Anders Johansson, Hans Sandström och Arne Tollbom:
Villor och boställen av Helgo Zettervall, 1994, s. 50.
Robert de la Gardie (1823–1916): greve, filosofie doktor i Lund
1844, ägde och brukade gården Silfåkra 1849–1867, landshövding
i Östergötlands län 1867–1901, i många perioder riksdagsman
och insatt i kommittéarbeten, slutligen andra kammarens talman
1894–1900. Gift 1850 med Johanna Mathilda von Kræmer.
Ritningar, 3 blad: två laverade fasader, situationsplan/tre
våningsplaner, sektioner; bevarade i byggnaden.
Byggnaden har idag bibehållen disposition men de flesta yttre
snickerier är ersatta med nya enklare och grövre, byggnaden är
idag avfärgad i gult. Villa Oretorp förklarades som
byggnadsminne 22 juni 1981.
Pehr Gunnar Vejde: »Gåvetorp«, Kronobergs läns herrgårdar,
Norra Allbo hembygdsförenings årsbok, 1931. Jan Erik
Anderbjörk: »Gåvetorp«, Slott och herresäten i Sverige, 1971.
Richard Ludvig Ehrenstråhle (1838–1891): underlöjtnant, gift med
den förre ägarens dotter Ada Ingeborg Angerstein. Carl
Ehrenstråhle (1834–1889): kammarjunkare. År 1880 köpte Richard
ut sin bror och 1882 sålde han gårdarna till Aaby Ericsson. 
Ritning, 1 (av 5) blad: tvärsektion/gavelfasad; Gårdsarkivet.
Marie Aaby-Ericsson tackas för lånet. 
Den gamla huvudbyggnaden från 1800-talets första år står kvar
idag.
I Hufvudconto noterar Zettervall: 1877, mars, Ritningar (7 blad)
till Corps de Logie å Dansjö Småland (Löjtnant Ehrenstråle) 500
bristande liquid 100.
Bevarandeprogram för Svenstorp, Ystads kommun.
Ritning, 1 blad skiss: tre planer; HZA i ArkDes. 
Sören Löfgren var byggmästare för Häckeberga slott, troligen var
det där de hade fått kontakt. Zettervall kom senare att rita fler
hus för byggmästare Löfgren. 
Idag är både verandan och vinterträdgården inbyggda.
Byggnaden har idag koppartak vilket inte var ursprungligt, i
samband med takomläggningen försvann den snickeridekor som
sannolikt hörde till det ursprungliga huset. Byggnaden användes

under 1990-talet som restaurang men är 2012 övergiven.
Kristianstadsbladet, 25 september 1969 och 23 juni 1970. Per-
Anders Johansson, Hans Sandström och Arne Tollbom: Villor och
boställen av Helgo Zettervall, 1994. Sören Löfgren bodde i villan
till sin död 1899. Villan köptes 1902 av trädgårdsmästare Ola
Persson och hade sedan många ägare tills den revs 1970.
Sören Peter Löfgren (1819–1899) hade utbildat sig till
murmästare i Ystad, eller möjligen Köpenhamn. 1854 hade han
flyttat till Åhus nära Kristianstad och från 1857 kallar han sig
byggmästare. Han var bl.a. byggmästare för läroverket i
Kristianstad som efter Johan Adolf Hawermans ritningar var
klart 1875. Björn Rosenberg och Sankta Anna Gille i Åhus tackas
för upplysningarna. I Hufvudconto noterar Zettervall fyra
uppdrag för Löfgren: 1872, en villa fyra blad, 200 riksdaler; 1874,
detaljritningar, 30 kr; 1875, ett boningshus, två blad, 100 kr samt;
1875, en villa, 200 kr. 
En källa anger att delar av stadsvallen bröts ner för att brukas till
byggnadens grundläggning.
Fotografiet i Zettervalls Album benämns felaktigt »Sventorps
villa«. Sammanblandningen kan tyda på att Sventorps villa
ritades för byggmästare Löfgren.
Per-Anders Johansson, Hans Sandström och Arne Tollbom:
Villor och boställen av Helgo Zettervall, 1994, s. 54.
Villan i Önnestad byggdes om kraftigt 1916 då tornet fick ny
ansvälld huv, fasaderna vegetativ dekor i en jugendanda. Huset
har idag en entréhall med stor fritrappa till övre våningen.
Carl Ludvig Kockum (1835–1905) ägde och drev Bulltofta gård
1854–1905. Engagerad i de skånska lantbruksmötena,
riksdagsman 1877–1888, ordförande i Malmöhus läns
hushållningssällskap 1888–1896, hedersledamot av
Jordbruksakademien; kusin till fabrikör Frans Henrik Kockum
som var far till Gottfried Kockum som 1865 beställde en villa av
Zettervall. 
Alvar Platen: »Släkten Kockum«, Malmö fornminnesförenings
minnesskrift 1909–1919, 1920. Janne Agri: »Västra Skrävlinge i
gamla dagar«, Malmö fornminnesförenings årsskrift 1940, 1940.
Gunhild Eriksdotter: Bellevue och Bulltofta. Två 1800-talsgårdar i
utkanten av det dåtida Malmö, uppsats i konstvetenskap vid
Lunds universitet, 1987. En del av gården styckades av 1878 för
Malmö stads vattenverk. Gårdens samtliga byggnader revs för
utbyggnaden av, den nu nerlagda, Bulltofta flygplats.
Ritning, 1 blad skiss: plan/fasad/sektion; HZA i ArkDes.
August Wilhelm Quennerstedt (1837–1926): fil. dr 1862, docent
1865, adjunkt 1873, professor i zoologi vid Lunds universitet
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1880–1902, universitetets rektor 1895–1899, deltog i
Nordenskiöld och Torells polarexpeditioner 1858 och 1863 och
skrev böcker om faunan, hans forskningsområde var annars de
encelliga djuren. Quennerstedt ingick i Zettervalls umgänges -
krets i Lund; tio mycket vänskapliga och spirituella brev till
Zettervall från åren 1881 till 1899 finns bevarade i KB. Efter sin
pensionering ägnade sig Quennerstedt åt sitt stora intresse: Karl
XII:s tid, han redigerade ett drygt tiotal volymer av karolinska
krigares dagböcker och brev samt publicerade många
vetenskapliga studier kring den karolinska tiden. Har skrivit
många böcker med minnen från Lund, som Ögonblicksbilder. Af
A. Q., 1894; »Minnen från studietiden«, Under Lundagårds
kronor, 1918; Strödda skrifter, 1 och 2, 1919 samt Mina första
Lundaminnen, Föreningen Det gamla Lund 3, 1921. Per-Anders
Johansson, Hans Sandström och Arne Tollbom: Villor och
boställen av Helgo Zettervall, 1994, s. 58.
Zettervalls originalritningar i 5 blad är inte återfunna. Ritningar,
10 blad, kopior: bottenvåning, huvudvåning, vindsvåning, fyra
fasader, två sektioner, ändringsritning av takkupa; Lunds
byggnadsnämnd.
Husets yttre är i gott skick, skiffertaket är för ovanligheten kvar
och byggnadens murar är skickligt omputsade, dock utan
rekonstruktion av bottenvåningens rusticering eller färg. 
Brev till Zettervall från Quennerstedt; KB. Byggnadens inre
disposition är idag inte mycket ändrad. Men ytskikten bär tydliga
spår av att villan har använts som förskola och kontor. Måleriet
fotograferades 1960, före övermålning, av Kulturen i Lund. 
Kan vara löjtnant Jacob Cornelius Bruzelius. 
Ritning, 1 blad skiss 1874, två planer/fasad; HSA.
Anders Gustaf Henrik Lindberg: »Almnäs«, Västergötland.
Illustrerat samlingsverk, 1908. Lennart Luthander: »Almnäs«,
Slott och herresäten i Sverige, 1968. Per-Anders Johansson, Hans
Sandström och Arne Tollbom: Villor och boställen av Helgo
Zettervall, 1994, s. 64.
Nils Gustaf Alexander Sparre (1834–1914): greve, riksdagsman,
ordförande i statsutskottet 1883–1895, första kammarens talman
1896–1908. Han hade ärvt Adelsnäs av sin far 1859 men sålde
hela godset 1885 för att köpa Mariedal – en herrgård ritad av Jean
de la Vallée. 
Ritning, 3 blad 1875: planer, fasader, sektion/detaljer; Almnäs
arkiv. Ritning, 1 blad skiss: fasad; HSA.
Sju brev 1875–1876 till Zettervall från A. G. Ohlsson; KB.
Byggnaden är idag till det yttre i mycket gott skick, akroterierna
är nermonterade men förvaras på gården. 

Per-Anders Johansson, Hans Sandström och Arne Tollbom:
Villor och boställen av Helgo Zettervall, 1994, s. 68.
Alexandra Anna Maria Hamilton (1854–1933) som ärvde
Kronovall 1875 var dotter till Axel Hugo Hamilton (1787–1875)
och irländskan Ann Mary Russel-Cruise (1830–1866); gift 1880
med Claes Robert Nils Sparre af Söfdeborg (1854–1884) och
1891 med Carl-Gustaf Sparre af Söfdeborg (1863–1929), den
förres syssling. Alexandra Hamiltons bror Raoul Gustaf Hamilton
(1855–1931) ärvde samtidigt Ovesholm för vilket han 1876 av
Zettervall beställt ett gravkapell för föräldrarna samt ritningar till
slöjdskolan i Träne.
Den ursprungliga taktäckningen av papp med lister är utbytt mot
korrugerade skivor. Vissa dekorativa element är borttagna.
Hugo Larsson: »Karlskrona«, Sveriges städer nu och fordom.
Skildringar i ord och bilder, del 3, red. Albin Roosval, 1923. Per-
Anders Johansson, Hans Sandström och Arne Tollbom, Villor och
boställen av Helgo Zettervall, 1994, s. 74.
Folke A. Thörn (1836–1883), grosshandlare, disponent för AB
Förenade bryggerierna.
Ritning, 1 blad skiss: fasad; HSA. Ritningar, skisser, september
1879, 4 blad: fasad/nedre våningsplan, övre våningen/källarplan,
sektion, detaljer; HZA i ArkDes. 
Brev till Zettervall från Folke Thörn 2 februari 1880; KB.
AB Förenade bryggerierna slutade sin verksamhet 1972.
Byggnaderna köptes 1974 av Karlskrona kommun som lät riva
villan. Den var då nergången och mycket ändrad, bl.a. hade då
den stora glasade vinterträdgården byggts om med täta väggar.
Efter rivningen stod tomten obebyggd till början 1980-talet då ett
tryckeri uppfördes på platsen. Stig Larsson i Karlskrona har
engagerat sig i byggnaden och bl.a. byggt en stor modell av villan
som den tedde sig före rivning.
Per-Anders Johansson, Hans Sandström och Arne Tollbom:
Villor och boställen av Helgo Zettervall, 1994, s. 78.
Johan de la Gardie (1851–1895) var yngste son till Maltesholms
ägare Pontus Henrik de la Gardie som avled senare under år
1880, därefter kom gården att ägas av Johans bror Magnus
Gabriel.
Brev till Zettervall från Johan de la Gardie, 21 januari och 4
februari 1880; KB.
Ritning, 1 blad original 1880: plan/sektion/fasader; Maltesholms
godsförvaltning. 
Enligt ett fotografi från 1936 var då vasstaket ersatt av ekspån och
större fönster upptagna i övervåningen. Byggnaden revs kring
1950.
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Jacob Deichmann Gleerup (1834–1914): bokförläggare och
bokhandlare. Efter faderns död 1871 var han chef för C. W. K.
Gleerups förlag och den Gleerupska universitetsbokhandeln.
Varmt religiös innehade han många kyrkliga och offentliga
förtroendeuppdrag. Ewert Wrangel: C. W. K. Gleerup och det
Gleerupska förlaget, 1926. Per-Anders Johansson, Hans
Sandström och Arne Tollbom: Villor och boställen av Helgo
Zettervall, 1994, s. 82.
Ritningar, 2 blad kopior: plan, fasader/sektioner; Lunds
byggnadsnämnd. Ritningarna är slarvigt kopierade och har
sådana stavfel som Zettervall inte gjorde.
Huset byggdes till 1904 med en lika stor volym men så skickligt
inpassad att det första huset fortfarande gick att avläsa. Huset
byggdes om till permanentbostad 1938. Det mesta av den yttre
dekoren är borttagen medan t.ex. de ursprungliga örnkrönta
kakelugnarna i salen är kvar. Byggnaden – nu kallad Villa Sunna
– har under 1990-talet flera gånger hotats av rivning. 
Brev till Zettervall från Rohdin, 14 oktober 1880. A. F. Rohdin
(1832–1903): järnhandlare i Lidköping, delägare i firman Rohdin
& Sundbeck.
Ytterligare tre brev till Zettervall från Rohdin: 14 oktober, 4
november, 11 november och 12 december 1880; KB. Ritning
»alternativ I«, 3 blad skiss 1880: bottenvåning, övervåning, fasad;
HSA. Ritning, 1 blad skiss: bottenvåning; HZA i ArkDes.
Brev till Zettervall från Rohdin 12 december 1880; KB.
Ritningar, 5 blad »efter en skiss av HZ« 1885: planer, fasader,
sektioner; HSA.
Brev till Zettervall från Löfstedt, 9 stycken med bilagor 1881; KB.
Ritningar, 3 blad skisser: övre våning, bottenvåning, källarvåning;
KB.
Nor Einar Ansgarius Löfstedt (1831–1889): professor i grekiska
vid Uppsala universitet, författare till den grekiska grammatiken i
många utgåvor: 1868, 1904, 1930 och 1940.
Brev till Zettervall från Löfstedt 9 stycken 1881; KB. Kursi ver -
ingarna är Löfstedts.
Zettervalls Hufvudconto, mars 1881.
Zettervall har dessutom i sina samlingar efterlämnat ett tiotal
skisser och fragment som inte kunnat identifieras. Fasadskiss
påtecknad »Villor 1865« liknar Zettervalls egen villa. Två planer
1865, liknar Oretorp, ett rum anges som »bibliothek«. Tre planer
1869, liknar Oretorp, ett rum anges som »fröknarnas rum«. Plan-
och fasadskisser utan år, liknar »Villa Thuna«. Fasader utan år,
enkelt trähus med två verandor. Planskiss utan år, symmetrisk
med flyglar, ett rum anges som »baronens rum«. Planer och tre

fasader utan år, en stenvilla med högsträckt gavel. Två studier av
gavellösningar. 
Oscar Patrick Sturzenbecker (Orvar Odd): »Sofiero, HKH
Hertiginnans af Östergöthland sommarresidens vid Sundet«,
Folkkalendern Svea, 1866. C. G. Hallbergh: Anteckningar om i
Helsingborgs socken belägna, Hans Kungl. Höghet Kronprins
Gustaf Adolf nu tillhöriga Landtegendomen Sofiero, jemte såväl
dess 1864 till nedrifning utdömda gamla bonings- och uthus som
dess till år 1900 nyuppförda Slott och öfriga Byggnader, 1915,
handskrift i kopia på Helsingborgs museum. Sofieros
åtkomsthandlingar; Stockholms slottsarkiv. Lars-Eric Jönsson,
Helsingborg, ska ha tack för många upplysningar. Johnny
Roosvall: »Sofiero«, Svenska slott och herresäten vid 1900-talets
början. Ny följd, 1918-1923. Carl-Fredrik Palmstierna: »Det
första skedet«, »På historisk mark«, Boken om Sofiero. Ett kungligt
sommarresidens vid Sundets strand skildrat i ord och bild till
hundraårsjubileet av slottets tillblivelse, 1965. Bror A. Andersson:
»Helsingborgssommaren 1864«, Minnen från Helsingborg och
dess skola: Häfte 39, 1972. Alf Åberg: »Han upptäckte Sofiero,
ville ta hand om Kärnan – och kuggades av en peruk«, Minnen
från Helsingborg och dess skola. Häfte 50, 1983. Norra Skånes
Tidningar, 22 oktober 1988.
Samuel Julius Åberg (1816–1889): filosofie magister i historia och
klassiska språk vid Lunds universitet 1838, banktjänsteman i
Lund, prokurator i Skånska nationen, ledamot av
drätselnämnden och stadsfullmäktige i Lund 1863, kamrer för
filialbanken i Helsingborg 1864. Litteratören Orvar Odd, Oscar
Patrick Sturzenbecker, kallade honom en »gentleman rider«.
Sturzenbecker, Oscar Patrick (Orvar Odd): »Sofiero, HKH
Hertiginnans af Östergöthland sommarresidens vid Sundet«,
Folkkalendern Svea, 1866. Carl-Fredrik Palmstiernas, på hörsägen
grundade, karaktäristik 1970 var »torn med villa«.
Carl Julius Frosell (1832–1916): civilingenjör och uppfinnare.
Något om mig sjelf, s. 69. Tio år senare görs en stor om- och
påbyggnad efter ritningar av slottsintendenten Ernst Jacobsson
som ger slottet dess nuvarande utseende. Samuel Åberg byggde
kring 1880 en villa vid Ramlösa med liknande disposition som
hans första. 
Gottfried Kockum (1838–1875): VD och kontorschef vid
Kockums mekaniska verkstads AB från 1866. Carl-Eduard von
Seth, red.: Kockums mekaniska verkstads AB. Malmö 1840–1940,
1940. Gösta Kockum: Rosengård och släkten Kockum, 1962.
Lunds stifts herdaminnen, register till delarna 2–8 samt del 9–10.
1: Carl Emanuel Trädgård (1818–1899): kyrkoherde i Linderöds
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och Äsphults församlingar 1865–1899. Han hade just beställt
ritningar för Linderöds kyrkas ombyggnad, Äsphult var
moderförsamling, till vilken Zettervall lämnade ombyggnads -
förslag 1876. Församlingarnas prästgård, i Äsphult, byggd 1755
dömdes ut 1911. 2: E. Trädgård, Karlshamn. 3: E. Trädgård,
Äsphult. 4: I. Trädgård, Billeberga. 7:498. 5: Lars Trädgård,
Gässie. 6: L. Trädgård, Höja. 7: L. Trädgård, N Rörum. Några av
dessa kan vara desamma. 
På en höjd i centrala Osby finns idag en stor symmetriskt anlagd
rektangulär träbyggnad med veranda och uppbyggt mittstycke,
nu använd som fritidsgård. Den kan vara byggd kring 1870 men
har inga zettervallska drag. Kan också vara Marklundagården. 
Bror Adolf Georg Ridderborg (1836–1906): kapten, gymnastik -
lärare och fäktmästare vid Lunds universitet 1861–1882 samt
gymnastiklärare vid Lunds läroverk. Han ägde Sjövik och
Högmåla i Norra Vi socken i Östergötland. Kammarherre C.
Ridderborg innehade 1888 fideikommisset Ribbingshof i Norra
Vi. 
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1183:  Frykmans hus i Karlshamn. Fotografi före 1896.



Detta kapitel kommer att behandla Zettervalls
projekt för bostadshus i stads bebyggelse – hus vid
gator. Sorteringen i förhållande till det föregående

kapitlets villor och bostäder är inte helt självklar: samma
sambandskrav gäller för de inre dispositionerna, men med
den mer begränsade frihet som motbyggnad ger. Förhål -
landet till landskap och trädgård ersätts i städerna med
förhållandet till andra byggnader och stadsrum. 

Jämfört med den stora mängd offentliga uppdrag som
Zettervall hade haft under det första decenniet i Lund så
var de privata uppdragen få. Bortsett från den stora Villa
Thuna egentligen bara några få villor och boställen – och
mest bara ombyggnader. Åren kring 1870 var samhälls -
ekonomin ansträngd och den privata byggviljan liten, i
synner het för de projekt som inbegrep affärslokaler, men
fram mot 1872 vände det. Resten av decenniet blev
intensiva byggår – särskilt i de större städerna.

Efter studieresan till Italien och de stora europeiska
städerna 1868 började Zettervall undersöka de klassicistiska
formernas möjligheter. Den egna villan i Lund från 1870
var det första försöket. Vi har redan sett hur han kom att
utnyttja denna formvärld för de stora offentliga byggnads -
programmen: hotellet i Växjö från 1872, Universitetshuset
i Lund och residenset i Malmö, de båda senare ritade 1874. 

I detta kapitel ska vi se hur Zettervall, då byggvilligheten
vaknade i städerna, kom att bearbeta dessa teman. Inom de
bestämda ramarna kommer vi att se Zettervalls vilja att vid
varje tillfälle komponera nytt. Några uppdrag gällde hela
bostads palats – ofta förenade med lokaler för ägarens verk -
samhet, men mest handlade det om att göra fasader till
redan, av byggmästare, bestämda planlösningar.

Eftersom projektens kronologiska utveckling är under -
ordnad program och plats är genomgången i detta kapitel
disponerad efter de städer där de byggdes: Lund, Malmö,
Kristianstad och övriga städer. 

I Lund hade Zettervall under 1860-talet fått uppföra en rad
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Bostadshus av trä i Västerås 
orsséens hus i Sjöbo
Fasad i Karlstad
Stedinks hus i Lund 
Egen villa i Lund
Fasader för Runnerströms hus i Malmö
Hedmans hus i Malmö
Fasader till frimurarhuset i Halmstad
Hypotekshuset i Lund
Frykmans hus i Karlshamn
Bostadshus i Trelleborg
Ramels hus i Malmö
Wahlbergs hus i Kristianstad 
Skarstedts hus i Malmö
Hörntorn i Kristianstad
Fasad till Ehrensvärds hus i Kristianstad
Fasad till privathus i Kristianstad
Wennströms hus i Söderhamn
Fasad för Malmö sparbank
Fasad för Lindstedts hus i Lund
Fasad åt Holmberg i Lund
Fasad åt Korén i Växjö
Wittlocks hus i Växjö
Asks hus i Lund

1858
1867
1867
1868
1870
1872
1872
1873
1873
1874
1874
1875
1876
1876
1876
1876
1876
1877
1877
1877
1877
1879
1881
1884

ej utf.

1871

c.1873
c.1874

c.1875
c.1875
ej utf.
1877
c.1877

c.1877
c.1877
c.1878
c.1878
c.1884
ej utf.
1880
ej utf.
1885

Uppgi saknas
Uppgi saknas
Uppgi saknas
Uppgi saknas

Uppgi saknas

Rivet 1963
Uppgi saknas

Uppgi saknas

Uppgi saknas

Uppgi saknas
Rivet 1981

Uppgi saknas

förslag utfört anm.



offentliga byggnader – alla i tegel med dekor hämtad ur
teglets förutsättningar, men för bostadshusen rådde ännu
1870 den byggmästarklassicism med rötter i empiren som
vi kunnat studera i det inledande kapitlet om Lund.
Zettervalls få privata bostadshus i Lund – egentligen bara
två uppförda hus och två fasadprojekt, kan ses som en
förhöjning av byggar mästartraditionen men också som
uttryck för en ny rikedomsvilja. 

Eget hus vid Sandgatan i Lund

Villa, kallar Zettervall det bostadshus som han 1870 ritade
för sin familj och sitt kontor mitt i Lund. Indraget bakom en
liten park på Sandgatan, mitt emot Kirurgiska lasa rettet, lät
han bygga ett litet stadspalats och anlägga trädgårdar på den
smala djupa tomten.1

Husets kvadratiska grundplan, med en smalare flygel
mot gården, är kompakt och effektivt utnyttjad med en
sammansatt sektion och vackra rumsbildningar. Gatufasa -
den har en stort anlagd putsarkitektur med en sidoställd
entréloggia; mot gårdssidan är byggnaden ledigare kompo -
nerad. Det inre samverkar mycket konsekvent med de yttre
rummen.

Byggnaden var ett slags experimenthus där Zettervall
prövade nya tekniska lös ningar: centraluppvärmning,
rinnande varmvatten, badrum, vattentoaletter, gasbelys ning
och elektrisk ringledning. Huset blev Zettervalls hem och
arbetsplats i tio år – till han lämnade Lund 1881. Byggnaden
är idag tillbyggd och något ändrad i det inre, men fasaden
mot Sandgatan är i gott skick.

Från 1866 hade Helgo Zettervall hyrt en lägenhet i ett hus
på S:t Annegatan. Han skriver att han kring 1870 förstod
att han skulle komma att stanna i Lund, en plats han
dessförinnan betraktat som tillfällig. Hans ekonomi var
också stabil efter 1860-talets många uppdrag utöver den
fasta inkomsten från domkyrkan.
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Zettervalls hushåll bestod 1870 av hustrun Ida, sönerna
Folke som var nio år, Sune som var sju och en piga. På
kontoret arbetade ritaren Olson. Zettervall hade nu hämtat
sig från sin olycka men förstått att han skulle vara delvis
förlamad och handikappad för livet.2

Den 24 mars 1870 köpte han den lilla tomten på
Sandgatan och startade omedelbart förberedelserna.
Zettervall har beskrivit hur skisserna börjat smått men
efterhand fått ökade utrymmen och hur projektet fortsatt
att förändras under byggnadstiden. »Vi ritade och ritade
om igen många gånger, gjorde nya anordningar och
experimen  te rande konstruktionsförsök.«3 Genom dessa
experi ment med ny och dittills oprövad teknik kom kostna -
derna att bli dubbelt så höga som normalt. 

»Jag ville göra oss en liten mönstervilla, helst den
antagligen skulle bliva vårt bo för alltid och jag ville vårt
lundaliv så behagligt jag kunde – ofärdig som jag numera
var och hänvisad nästan uteslutande till hemmet – litet och
fint, stort nog för familjen och vårt lilla umgängesliv.« Av
alla de ritningar som Zettervall utfört för huset är bara
några få bevarade.4 Planen för bottenvåningen visar
byggnaden i ett tidigt skede samt, inritat senare, situations -
planen för det byggda. (1184) Tomten var femton meter
bred och sjuttio meter djup. Grannhusen längs Sandgatan
låg i gatulinjen med gavlar tänkta för motbyggnad, så inga
stads planebestämmelser hindrade en indragning. Zettervall
avstod från att följa stadsplanemönstret genom att göra en
kraftig indragning med en planterad park som förgård. Det
är svårt att veta om han hade tänkt sig detta som ett före -
bildande mönster för gatans framtida bebyggelse eller om
han önskade variationen. Zettervall beskriver inplaceringen:
»Huset lades på så sätt, att det blev en liten plantering såväl
framför som bakom, – åt gatan prydligare med en liten
fontän, vaser etc. Häråt en öppen veranda (en exedra) med
en liten portik framför huvudingången. Exedran var vår
sommarfestsal då vi hade våra vänner hos oss. Den kunde
då ekläreras genom gasfacklor burna av figurer samt en
gasstjärna på fasaden. På kvällarna höllo vi alltid till där. 
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1184:  Eget hus vid Sandgatan i Lund. Situationsplaner 1870.



I den bakre planteringen funnos en större berså, där vi van -
ligen spisade om sommaren, och en mindre kaffe berså.«5

Zettervall har utnyttjat den väst-östligt utdragna tomten
genom att spänna ut gång vägarna och skapa uppehållsplatser
längst ut mot kanterna. Passagen längs södra lång sidan löper
obruten i tomtens hela längd med en vy som fortsätter över
Sandgatan och slutar mot ett torn på Kirurgiska lasarettets
fasad med en precision som tycks avsiktlig. Antydd på rit -
ningen, men inte byggd, är en pergola längs gångvägen. Vi
ser också att Zettervall ursprungligen tänkt sig två utbyggda
portiker på västfasaden men slopat den södra, troligen med
hänsyn till belysningen av rummet innanför. För Zettervall,
vars skissmetod annars var adderande, är denna subtra -
herande metod ett undantag.

Byggnad och trädgård är fullkomligt samkomponerade.
På samma sätt som det inre är uppbyggt av en serie platser
förbundna av öppna rumsaxlar är trädgårdens platser och
förbindelser det. Trädgårdens öppna vistor är helt samman -
flätade med de inre rumsfilerna och har samma blandning
av formella och informella delar.

För att studera byggnaden som den kom att byggas får vi
betrakta rekonstruerade ritningar. (1185, 1186) Botten vå -
ningen innehöll husets vestibul, arkitektkontoret och husets
köks avdelning. För att nå huvudentrén var man tvungen att
vika av från den långa träd gårds  passagen och följa husets
fasad till dess bortre hörn och den väderskyddande
portiken. Från den rymliga hallen leddes man därefter
genom ett litet femkantigt rum vidare fram till den ovan -
belysta trappan.

Kontoret hade tre rum: ett stort rum med plats för två
ritbord, ett mindre som var Zettervalls eget och ett större
rum vänt inåt gården, på planerna kallat »rum för söner«.
Den äldsta planskissen antyder hur dessa rum var
möblerade: det stora rummet hade två ritbord sidoställda
mot fönsterväggen, kompletterade med avlastningsbord
och ritningsskåp mot den inre väggen; Zettervalls rum med
ett litet ritbord mot fönstret och vilmöbler mot det inre. Det
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1185:  Eget hus vid Sandgatan i Lund. Rekonstruerade
planer 1870. 

1186:  Eget hus vid Sandgatan i Lund. Rekonstruerad sektion 1870. 



tredje rummet räknade Zettervall till arbetsrummen trots
att det betecknats som sönernas. De tre kontorsrummen
har en egen entré med tambur från husets gavel. 

Den utskjutande längan inåt tomten innehöll kök med
bi utrymmen, brygghus och förråd med egen entré från
köks gården. Från köket ledde en spiraltrappa ner till källa -
ren och upp till serveringsrummet. Inskjuten mellan kontor
och kök låg pigkammaren med en ovanligt framhävd entré
direkt till husets vestibul.

Övervåningen innehöll salong och matsal med serve -
ringsrum. Den stora salongen mot huvudfasaden var
valvslagen och rikt dekorerad kring en plafond. (1187)
Salongens öppningar och väggpaneler var strängt ordnade.
Salongens entrédörr låg på linje med balkongen över
entréportiken. Till den stora salongen anslöt ett mindre
kabinett, bara skilt av två joniska kolonner. Matsalen var
förlagd mot den inre gården och en bred balkong.
Matsalens fond utgjordes av ett blomsterfönster, från golv
till tak helt glasat. Alla dessa tre rum var formellt och
symmetriskt uppbyggda men förbundna med varandra
genom asymmetriska öppningar som gav vackra organiska
och praktiska samband. 

Den översta våningen innehöll den privata delen: säng -
kammare, barnkammare och gästrum. Sängkam maren,
placerad över matsalen, har den konventionella planformen
för en bred säng i en nisch mellan två garderober.
Barnkammaren hade ett litet fönster mot norr; dessa båda
rum hade förbindelser med stora garde robsutrymmen i en
smal fil mellan yttertak och salongen under. Gästrummet
låg i flygeln mot den inre gården – märkligt nog med husets
spiraltrappa i ett hörn, men med en generös balkong.
Badrummet var placerat över den stora trappan och hade
fått ett golv i flera steg. Det innehöll badkar med rinnande
varmvatten och vattentoalett.6

Husets övergripande disposition var alltså enkel: konto -
ret i bottenvåningen, sällskapsutrymmen en trappa upp och
det privata två trappor upp. Volymuppdel ningen var lika
enkel: en kvadratisk grundplan med en flygel mot gården. 

968 Bostäder

1187:  Eget hus vid Sandgatan i Lund. Vy av salongen 1870.



Husets främre del hade alltså två våningar medan den bakre
hade tre. Husets gatusida är formell, gårdssidan informell.
Längan mot gården var innefattad i ett stort kontinu erligt
takfall som gav huset en tillbyggd och lantlig prägel. Denna
hierarkiska gradering från symmetrisk ordning till dyna -
misk oordning inom samma projekt var en kompo sitions -
metod som Zettervall ofta använde. 

Fasaden mot gatan var utformad som en skärm med en
rik putsdekor av ett slag som Zettervall inte hade arbetat
med sedan akademitiden. (1188) Skissen visar halva
fasaden – den hade alltså bara fyra fönsteraxlar och saknade
därmed en öppen mittaxel. Fasa den följer inte något
klassiskt trevånigt schema utan redovisar tydligt sina två
våningar. Fasaden flankeras av två risaliter som springer
upp över takfoten. Bottenvåningen har en slät rusticering
som avslutas med ett stjärnprytt entablement. Risaliterna
hålls samman av pilastrar som bär entablementet. Huvud -
våningen har ett inre skikt av små pilastrar som flätar sig
bakom de stora. I fasadens mitt är en nisch med en figur
föreställande en läsande pojke och däröver en medaljong
med en kvinnobyst. 

Zettervall skötte själv hela bygget. Han var inte bara, som
han var van, ansvarig arbets ledare utan fungerade också
som mästare för murare och timmermän. Efter plane rings -
 arbetet under våren 1870 startade bygget omedelbart för 
att avslutas med taklägg ning före vintern. Inrednings -
arbetena pågick under 1871 – den 10 oktober kunde famil -
jen flytta in. 

Zettervall gjorde en noggrann sammanställning av
kostnaderna för bygget och senare arbeten. Förteckningen
som följer byggnadsarbetenas kronologi ger en bra bild av
omfattning och kostnadsrelationer.

De största posterna utgjordes av husets stomme medan
kompletteringsarbetena var förhållandevis billiga. Som
Zettervall påpekat var de tekniska anläggningarna för
värme, vatten, gas och elektricitet dyra. I sin totala samman -
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1188:  Eget hus vid Sandgatan i Lund. Del av gatufasad 1870.
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1189:  Eget hus vid Sandgatan i Lund. Fotografi från gatan före 1896.

:00
:49
:54
:67
:00
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:37
:50
:65
:94
:73
:18
:83
:25
:74
:04
:95
:82
:67
:36
:42
:28
:27
:88
:00

:09

Tomt 1 800
Gråsten och hallasten till grunden 334
Grundgrävning, brunn 155
111 345 murtegel till olika priser 3 061 
650 tegelpannor 38
4 000 råtegel 40
Eldfast tegel och diverse bimaterial 168
29 famnar grus och sand 333
Körslor 81
Timmer, plank, bräder, spik, cement mm 3 809
Murare, stenhuggare m fl 5 323
Timmermän och snickare 3 866
Inhägnad åt granntomterna 71
Plåtslagning och taktäckning 890
Smide, ventilkammare, ugnar mm 2 997
Dörrhandtag mm 405
Målning och dekorering 2 878
Glasmästare mm 584
Ornament, vaser mm 366
Gasledning 392
Ringledning 225
Vattenledning 694
Gaskronor och ändring av gamla 508
Diverse 345      
Trädgårdens anläggning 1 186

TOTALT                                                                        28 068

Byggkostnader



ställning har Zettervall också redovisat sina egna kostnader:
arkitektarvode (1 185 riksdaler) samt murmästararvode
(716) och timmer mästararvode (586) efter som han »höll
arbetarna själv«. Dessutom noterar han ränteförlusten
under byggnads tiden (1 257 riksdaler).7

Ett fotografi från mitten av 1890-talet visar huset ungefär
som det tedde sig efter tjugo år. (1189) Gatufasaden har
samma utseende idag. (1190) Med en mycket hög precision
i utförandet tecknar sig de olika överlagrande motiven:
sidorisaliterna som också är en bild av den inre ordningen,
pilastrarnas två skalor och entablementens bjälklagsmar -
 keringar. All mur mellan detta konstruktionsbeskrivande
system är behandlad med fyllningar och omfattande lister.
Den symboliska dekoren är sparsam – stjärnband, knappar
och två skulpturer i nischer. En tredje dekorationsnivå är
den proportionering som ges av alla skuggivande kanter. 

På det äldre fotografiet ser vi entrén till vänster, exedra -
rundeln med fackel bärare och, längst till höger, det fönster
bakom vilket Zettervall hade sitt ritbord i tio år, med god
utsikt mot gatan och besökande. Under Zettervalls tid stod
ett stort flackt porfyrfat mitt i trädgårds planteringen; den
höga flagg stången är ett senare tillskott. Den ursprungliga
fasadkulören tycks enligt fotografiet ha varit nedtonat ljus.

Fotografiet mot gården visar de släta, troligen spritputsade,
fasaderna och de enkla fön stren som saknade omfattningar.
(1191) Till verandan står en av matsalens två fönster dörrar
öppen och över denna är sovrummets två höga fönster;
bakom grönskan anar vi över våningens vädringsbalkong i
innerhörnet. Vi ser gästrummets täta fönsterdörr mot bal -
kongen och en liten markering i fasaden under den brutna
takfoten. Längan är samman fattad under ett stort tegelklätt
takfall, vars mur mot gården har trappstegsvis anordnade
plintar med urnor. Från gården leder dörrar till kök, brygghus
och trädgårds förråd. I fon den av passa  gen mot gatan anar vi
svagt Kirurgiska lasarettets ventilationstorn. Fasaden mot
gården är idag mycket tillbyggd, men det tunt järnspröjsade
blomster fönstret med värmeled ningen är kvar. (1192) 
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1190:  Eget hus vid Sandgatan i Lund.



Ett interiörfotografi är bevarat – men taget i mitten av 1890-
talet, hos den nye ägaren – och Zettervall var noga med att
på peka att det inte var möblerat som då han bodde där.
(1193) »Sånt möbelmagasin var salongen ej i min därvaro«,
har han skrivit vid bilden i Album. Men bilden ger en bra
bild av rummets arkitektur med de panelklädda väg garna
och det rikt dekorerade välvda taket. Den halvöppna förbin -
del sen till kabinettet och de två joniska kolonnerna ser vi
också. Takens väggfält är dekorerade med fritt flytande
klassiska medaljongartade djur, rankor och figurer. Tio
runda medal jonger i valven visar silhuetter av bemärkta arki -
tekter: vi kan åtminstone urskilja Tessin, Rafael och Schinkel.
Plafonden har ett geometriskt mönster och den övre delen av
kabinettet är målat som en pompejansk arkitektur fantasi. 

Salongens utseende under Zettervalls tid framgår av en
akvarell utförd 1881 av sonen Folke. (1194) Vi ser ett
luftigare och mer enhetligt möblemang. 

Strax före sin stora italienska resa hade Zettervall ritat någon
enstaka byggnad med putsade fasader, men efter resan var de
flesta av hans byggnader tänkta för puts: kyr korna i Vomb
och Nosaby, Råbyholms huvudbyggnad och den omfattande
ombygg naden av Stora Bjurums slott i Västergötland. Men
det egna huset var det första försöket med strängare klassiska
former. Den egna villan är en start punkt för hans stora,
klassiskt upplagda byggnader.8
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1191:  Eget hus vid Sandgatan i Lund. Fotografi från gården före 1896.

1192:  Eget hus vid Sandgatan i Lund. Blomfönstret.
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1193:  Eget hus vid Sandgatan i Lund. Fotografi av salongen före 1896.

1194:  Folke Zettervall. Akvarell av salongen på Sandgatan i Lund 1881.
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1195:  Fasad för Lindstedts hus i Lund. Fasadskiss 1877.
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Fasad för Lindstedts hus i Lund

Zettervall gjorde 1877 ritning till en ny fasad mot Stortorget
i Lund för bokhandlare Lindstedt. Fasaden står, efter många
senare ändringar, kvar idag.

Det tvåvåniga murade hus som bokhandlaren Philip
Lindstedt ägde vid Stortorget 4 i Lund hade uppförts på
1840-talet.9 Det hade släta putsade fasader, enkel listin del -
ning och takfot – en byggnad i den då gängse byggmästar -
traditionen. År 1877 beställde han av Zettervall ritning till
»dekoration« av fasaden.

Zettervalls ritning är inte bevarad men väl hans skiss i
Henrik Sjöströms skissbok.10 (1195)

Fasadarbetena utfördes inte omedelbart.11 Zettervall
hade hunnit lämna Lund och arbetet leddes av Sjöström.
(1196, 1197) Problemet med de två olika stora portarna vid
fasadens sidor har Zettervall löst genom att ge botten -
våningen ett kvadermönstrat modulsystem under en kraftig
list som tjänar som balk över den stora portöppningen. De
övriga öppningarna skär över denna list som de stickbågiga
fönsteröverstyckena vilar på. Övervåningens sju fönster står
på bjälklagslisten med förtunnade bröstningar men i övrigt
fritt mot den tunt linjerade muren. Fönsteröverstyckena har
upplyfta gavel omfatt ningar sammansatta av fjädrande fron -
toner brutna av en palmett. Fasaden avslutades med band,
knappar och en takfot så återhållsam att den gör fronto -
nernas mjuka silhuett till huvudnumret. Det ger en mjukhet
som fångas upp av de akroterier som flankerar takfoten. 

Det är lätt att sätta denna fasad i samband med det
samtida Universitetshuset i Lund: inga direkt överförda
detaljer, men likheter som underskurna dekorationselement
och viljan till kontrast. Unikt för Lindstedts hus är den
sammanflätade bottenvåningen och för verksamheten ritade
detaljer: slutstenar i form av ansiktsmasker – det var ju inte
bara en bokhandel utan även en musik- och konsthandel.

Skyltfönstrena har senare förstorats, en våning byggts på
och själva huset är ersatt – men fasaden står kvar.12

1196:  Fasad för Lindstedts hus i Lund. Fotografi 1900-talets början.

1197:  Fasad för Lindstedts hus i Lund. Del av fasad 1877. 



Fasad åt Holmberg i Lund

Zettervall gjorde 1877 ett fasadförslag till Carl Holmbergs
gjuteri och mekaniska verk stads planerade nybyggnad mitt
emot stationshuset i Lund. Byggnaden kom inte till
utförande. 

Kartan över Lund från 1878 visar inga byggnader inritade
på tomten. (721) Ett senare taget fotografi visar två
envåningsskjul mot Bangatan. (1198) Gatan i övrigt var då
bebyggd med två- och trevånings stenhus i en tät rad.
Holmberg hade 1877 planer på att bygga på den
förpliktigande tomten och vände sig till Helgo Zettervall.
De byggnader vi ser på bilden innehöll utställnings lokaler
för verkstadens produkter, kontor och konstruk tions -
avdelning. Förmodligen var det för dessa verksamheter
som det nya huset skulle byggas.

Zettervalls förslag är bara bevarat i form av en del av den
första skissen, men eftersom byggnaden var symmetrisk är
det möjligt att rekonstruera den till sin tänkta helhet.15

(1199) 
Byggnaden är utformad som en stadsport in till det

larmande verkstadsområdet. Bottenvåningen hade en arkad
med stora skyltfönster kring ett brett portvalv. Våningen en
trappa upp avbryts på mitten av ett indraget parti bakom en
loggia. Av skissen framgår inte hur den översta attika -
våningen var tänkt. Hade huvud våningen extra takhöjd 
eller var där en vindsvåning med en fönsterrad bakom
kolonnettgalleriet? Kanske reste sig taket inåt gården och
gav plats åt en hel övre våning? Vi känner igen motivet från
Universitetshuset där den ena flygeln hade fönster inpassade
i attikan, medan den andra var tät men fick sitt ljus från
takfönster. Kanske var här platsen för Holmbergs ritkontor?

Skissen visar tydligt hur Zettervall har velat utveckla
Bangatan och Lunds västra stadsfront med ett arkadmotiv
för butiker och en artikulerad fasad som skulle ha blivit
mycket levande i detta sydvästvända och fria läge. Det
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1198:  Holmbergs tomt vid Bangatan i Lund. Fotografi 1920.



fram springande tornet med sina kaviteter skulle ligga
nästan exakt mitt emot stationshusets entré.

Byggnaden utfördes inte och tomten framför stationen
skulle komma att behålla sin verkstadskaraktär. Staden
Lunds entréplats kom istället att förskjutas till kvarterets
södra del, mot Bantorget. Där lät Holmberg några år in på
1880-talet uppföra en kombinerad bostads- och utställ -
nings byggnad efter Henrik Sjöströms ritningar.16 Alla
Holmbergs verkstadsbyggnader revs på 1960-talet. 
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1199:  Holmbergs hus i Lund 1877. Rekonstruktion av författaren.



Asks hus i Lund

För sin vän doktor Ask ritade Zettervall 1884 ett nytt hus
vid Universitetsplatsen i Lund; samtidigt föreslog han nya
fasader till grannhuset.17 Byggnaderna stod klara efter ett
år och kom att kallas Palais d’Ask.18

I Zettervalls stora plan 1880 för Universitetsplatsen ingick
idéer för de angränsande byggnaderna. (921) Lunda  gårds -
huset och Palæstra et Odeum behandlades som flyglar 
till Univer sitetshuset och mot Sandgatan tänkte han sig
Akademiska Föreningens hus med fördubblad längd som
en symmetrisk fond. På plankartan ser vi ett nytt torg, Nya
Aka demiplatsen, formellt anordnad i kontrast till de
mjukare formerna kring fontänen. Torget skulle helt domi -
neras av Akademiska Föreningens hus. Sandgatan skulle
ansluta mot norr mellan två byggnader: anatomihuset och
en föreslagen nybyggnad i hörnet mot Akademiska
Föreningens hus. 

Denna tomt ägdes av Zettervalls näre vän, läkaren Carl
Jacob Ask.19 En viktig förut sättning var att den byggnad som
gränsade till Asks mot Sandgatan kom i Akademiska Före -
ning ens besittning och kunde rivas 1883. Då började Ask
agera. I ett brev till Zetter vall i augusti detta år refererar Ask
till en äldre skiss som Zettervall gjort – troligen i samband
med den stora planen något år tidigare.20

För att kunna bygga krävdes dock en mindre justering av
fastighetsgränserna. För att få en rätvinklig avslutning på
sin tomt behövde Ask bygga en knapp meter in på Akade -
miska Föreningens tomt. Först efter en flitig brevväxling
under september 1883 och efter »många svårigheter och
trakasserier« kom Ask över markremsan.21 Då hade han
donerat 5 000 kr till »ordnandet av platsen« och fått Zetter -
vall att till Akademiska Föreningen skriva en försäkran om
att förslaget inte inkräktade på Akademiska Föreningens
planer utan tvärtom från början ingick i dessa.22

Efter att utväxlat några skisser kunde Zettervall under
hösten sända Ask de slut giltiga ritningarna.23 Carl Jacob
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1200:  Asks hus i Lund. Bottenvåningen 1884.

1201:  Asks hus i Lund. Övervåningen 1884.



Ask hade ärvt den stora tomten av sin far Johan Ask. I
tomtens norra del, mot Tomegaps gatan, hade Carl Jacob
Ask byggt ett eget hus 1862. Zettervalls förslag innebar att
en tredjedel av huset mot Sandgatan skulle rivas för att ge
plats för en ny länga mot söder och den nya Akademi -
platsen. Av ritningen framgår att en del av bygg naden
behövde ligga inskjuten bakom det tänkta nybygget för
Akademiska Föreningen mot söder.

Byggnadens entré ligger mot den fria fasaden med
passage rakt mot gården. (1200) Till höger är en lägenhet
om fyra rum tänkt för uthyrning. Det pressade läget har inte
möj lig gjort någon riktigt vacker plan men de funktionella
kraven är tillgodosedda: salong mot gatan, matsal mot
Akade miska Föreningens gård, herrum, domestikrum,
säng  kam mare och kök mot gården. 

Bottenvåningens andra del upptogs av doktor Asks
mottagning: väntrum, ett stort mottagningsrum med ett
rikligt dagsljus i hörnläget och ett arbetsrum. I anslutning
till mottagningsrummet och med egen utgång var ett kom -
bi nerat tvättrum och laborato rium. Ask hade också från sitt
inre arbetsrum en smitväg ut till trapphuset.

Från bottenvåningens passage når man trapphuset upp
till Asks privata våning. (1201) Även på detta plan har fasa -
dens motbyggda del tvingat fram okonventionella lösningar.
Genom den överbelysta tamburen når vi ett förmak som
förbinder salongen i hörnläget med den avlånga mat salen.
Salongen, med samma planform och indelning som mot -
tag ningsrummet under, har två rumsdelar: en rikt glasad
mot en balkong och en kvadratisk med ett treluftsfönster.
Matsalen har en absidformad del som skjuter in bakom den
mörka fasaden och ansluter över ett överbelyst serverings -
rum till köks avdelningen. Två mindre rum mot öster kunde
användas till barnkammare eller jung fru kammare. Ett herr -
rum låg i det obligatoriska läget vid tamburen. 

Den stora trappan fortsatte upp till vindsvåningen.
(1202) Under snedtaken var där tre vindsrum inredda och
i tornet ett åttkantigt, med praktfull vy över Lundagård. Här
skulle familjens söner bo. 
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1202:  Asks hus i Lund. Vindsvåningen 1884.

1203:  Asks hus i Lund. Sektion 1884.



Rummen var, inom de ramar som gavs av ett reglerat
hus i staden, alltså dispone rade på höjden som en villa,
vilket tydligt framgår av sektionen genom tornet: längst ner
under ett träbjälklag källaren, däröver doktorns mottagning
med ganska högt sittande fönster och däröver salongen.
(1203) Båda dessa rum avlastades av kraftiga dubbla bjälkar
som vilade på synliga väggstöd. Högst upp var sönernas
torn rum och en toppig huv.

Det gamla huset mot Sandgatan, faderns hus, skulle förses
med nya fasader och bli helt samkomponerat med det nya
huset. Tillsammans bildade de ett enhetligt stycke, med
samma slags fönster och takkupor, runt kvarterets hela
västra sida. (1204, 1205) Bottenvåningen var behandlad
som en sockel med fönster utan omfattningar i en tunt
rusti cerad yta. Övervåningen hade fönsteromfattningar av
den antikiserande sort vi lärt känna från Universitetshuset,
med palmett och små akroterier, men i enklare form och
med kon so ler vilande på fönsterlisterna. Det nybyggda
partiet mot Sandgatan, kring det tre lufter breda fönstret,
var utfor mat som en egen del, omgivet av kopplade pilastrar
och med ett höjt takfall. Tillsam mans med fasadskivan mot
söder är dessa tre delar – torn, gavel, länga – en balanserad
komposition av den art vi mött på villorna.

Efter det att Zettervall lämnat huvudritningarna, som han
gjort gratis, tar Henrik Sjöström över detaljritandet och
när varon på plats. Efter nyåret 1884, då Ask fått det formella
tillståndet, satte bygget igång under ledning av byggmästare
Sörensen. Huset är under tak före årets utgång men det
omfattande inre måleriarbetet, som Svante Thulin håller i,
tar ytterligare ett år.

Byggnadens inre dekorering engagerade både familjen Ask,
Zettervall och Thulin. Doktorns mottagningsrum fick ek -
målad panel, matt engelskt röda väggfält, en dovt mörk grön
kakelugn och möbler av mahogny. Taket var med hög
precision svagt ådrat i tunn grönjord med ett träimiterande
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1204:  Asks hus i Lund. Fasad mot Sandgatan 1884.

1205:  Asks hus i Lund. Fasad mot Akademiplatsen 1884. 



ramverk målat med band i svart, caput mortuum, ljusockra
och grågrönt. Väntrummet fick butelj gröna väggfält med
mörk grå inram ningar. Panel och tak målades enligt samma
principer som rummet intill men med annan indelning och
andra kulörer. Matsalen hade enligt det gängse programmet
en renäs sansfärgsättning i många mörkt bruna nyanser.
Hela takytan målades som ett trä imiterande kassettak.
Salongen är, också enligt program met, ljusare hållen. Taket
är vitt men taklisten är mycket tätt och detaljerat schablon -
målad i rena grundfärger mot vit eller svart botten.

Byggnadens många murnischer var troligen ett tidigt
beställarönskemål – de skulle ge plats för patientgåvor. I mot -
 tagningsrummet uppställdes en terrakottaröd gipsav gjut -
ning av Praxiteles Hermeshuvud, i salongen Thorvald sens
Hebe.24

Den färdiga byggnaden var enhetligt putsad ljust grå. Med
en välberäknad effekt stack tornet fram genom Universi -
tets  platsens lövverk, samtidigt som den lugna takfoten i
övrigt anslöt till de tätt bebyggda bostads kvarteren norrut.
(1206, 1207)

Vi har tidigare noterat hur medvetet Zettervall ställde
två flyglar av rött tegel nära det knivskarpt ljust putsade
Universitetshuset. Tanken var att de genom kontrast skulle
för höja varandra men också att flyglarna tydligt skulle bin -
das med Akademiska Föreningens stora tegelhus på motsatt
sida. När nu Zettervall får möjlighet att bygga tätt intill
detta, och som pendang till det lika tegelröda anatomi huset,
väljer han ånyo putsfasader i klassisk tappning. Det ska nog
inte tolkas som en vilja att skapa för bindelse mellan
Universitetshuset och ett privathus, utan snarare tvärtom:
det är det livfullt kontrasterande han söker. Hade Asks hus
haft tegelfasader hade detta stads avsnitt blivit homogent
och enahanda. 

Asks palats vid Universitetsplatsen är interiört mycket
förändrat men exteriört välbevarat.25
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1206:  Asks hus i Lund. Äldre fotografi från Universitetsplatsen.

1207:  Asks hus i Lund. 



Två icke funna bostadsprojekt i Lund

Stedinks hus i Lund
Just återkommen från sin italienska resa 1868 antecknar
Zettervall att han i juli lämnade tre blad ritningar till
»dekora tion och tillbyggnad av baron Stedinks hus i Lund«.
Varken projekt, tomt eller beställare har identifierats.26

Hypotekshuset
Skånska hypoteksföreningen hade 1858 köpt det då bara
något år gamla stora stenhuset mitt emot domkyrkan på
Kyrkogatan och byggt till med ett bostadshus mot Lilla
Gråbrödersgatan; där inrättades bank med expeditioner,
sammanträdesrum och bostäder.27 Fastigheten bestod av
kvarterets hela norra del med en rad mindre hus i tomt -
gränserna. Enligt Hufvudconto gjorde Zettervall 1873 tre
blad ritningar till föränd ringar vid Hypotekshuset, som han
skriver.28 Inga ritningar eller spår av Zettervalls insatser har
återfunnits. I Lunds byggnadsnämnd finns ritningar från
1877 som visar föreslagna förändringar av en äldre större
uthusbyggnad i hörnet mot Stora Grå brödersgatan.29

Samma år uppfördes mot Lilla Gråbrödersgatan ett rejält
stenhus i två våningar enligt byggmästare H. Mortensens
ritningar.30

Malmö

I Malmö hade den första stadsplanen utanför stadskärnan
– Rörsjöstaden – lagts fram 1872, men regleringsarbeten
påbörjades även inne i kärnan. Staden skulle visa upp en
representativ bild, säkerställa en god hygien genom luft -
växling, solljus och planteringar, som det kom att formu -
leras i Sveriges första byggnadsstadga 1874. Mot Södra
prome naden uppfördes från 1875 nya trevåniga bostadshus,
vid Stortorget uppfördes det stora hotell Kramer och Gustav
Adolfs torgs södra sida började 1878 bebyggas med den
husrad som tidigt kom att kallas »Rivieran«.31
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Gemensamt för alla dessa byggnader var de palats lik -
nande pretentionerna, klassi cistisk proportion och detalje -
ring, samt att de alla var ljust putsade med skarpskurna
profiler. I Malmö framstod dessa byggnader som något nytt
och kontinentalt: arki tek terna var också alla danska. I
Köpenhamn hade Sötorvet från 1873 börjat bebyggas med
praktfulla bostadspalats och kring Kongens Nytorv reste 
sig både Hotel d’Angleterre och Magasin du Nord – alla
formade efter de nya idealen.32 Denna närmast franska
hållning, som slår igenom dessa år, kallas i dansk arkitektur
för den »europeiska linjen«. Den hade vältaliga förespråkare
i bland annat Ferdinand Meldahl och Vilhelm Klein. 

Även om stildragen var ganska enhetliga – många para -
metrar låstes av formsystemet – så kunde de enskilda
byggna derna bli mycket olika. Inte minst blir det tydligt i
Zettervalls fall. I Malmö ska vi se närmre på de hus han
ritade för Hedman 1872 och Skarstedt 1876, samt de fasader
han ritade för Skånes Sparbank 1877. 
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Hedmans hus 

Ett tecken på att ekonomin 1872 hade återhämtat sig var att
Zettervall det året fick beställning på ett kombinerat
handels- och bostadshus i ett spektakulärt läge vid Malmö
hamn. Hedmans hus var inte bara Zettervalls första murade
»stadshus« i flera våningar med en klassisk och artikulerad
fasad, det tycks också ha varit Malmös första hus av denna
sort. Byggnaden är idag till det yttre väl bevarad. 

Beställare var konsul Gustaf Adolf Hedman, ägare till ett av
Malmös stora handelshus.33 Byggplatsen var vid Norra
Vallgatan i fonden av Stora hamnen, alldeles invid hög -
vakts bygg  naden.34 Huset skulle innehålla affärslokaler på
bottenvå ningen, en magasins byggnad mot gården och två
bostads våningar.

Zettervalls originalritningar i fyra blad har inte på -
träffats men väl kopierit ningar på väv.35 (1208) En välvd
passage i mitten av huset leder in till gården och till
magasins flygeln som med egna lägre våningshöjder reser
sig i fem våningar. Bottenvåningen innehöll i övrigt två
salubodar med kontor, packbodar och rum mot gården. Det
sido ordnade trapphuset öppnade sig med två stora upp -
glasade valv mot passagen. Trapp huset var tätt fönstersatt
med små bågvalv runt vilplanen. De båda våningsplanen
var helt lika med undantag av den långa balkongen som
bara fanns på en trappa. 

Lägenheterna innehöll sex rum och en köksavdelning. I
direkt kontakt med tam buren var matsalen och stora
salongen, en mindre salong och sängkammaren, allt i fil
mot fasaden. Barnkammaren och herrns rum var mot
gården. Lägenheten hade ett stort badrum och separat WC.
Köks avdelningen hade över serveringsrummet direkt kon -
takt med matsalen. Kök, skafferi och pig kammare låg kring
ett separat trapphus. De tvingande funktionella samband
som vi studerat tidigare i villorna är här lösta i en
byggnads  kropp med bara två fria sidor, men plantypen var
beprövad. 
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Det trevåniga palatstemat är fullt genomfört i fasaden.
(1209) Bottenvåningens stora rund bågiga fönster låg djupt
i muren och hade breda profilerade omfattningar som gav
karaktär åt de i övrigt lågmälda fasaderna. Våningen en
trappa har fjädrande fönster överstycken med medaljonger
i mitten. Men de två övre våningarna hölls samman med
hjälp av en enhetlig murbehandling. Byggnadens sido -
stycken, med pilastrar i hörn, är något framskjutna, och
antyder den flygeluppbyggnad som fortsätter upp i taket
med franska torn, nocktak och flaggstång. Alla snickerier,
och sockeln, var mörkt målade; balkongräcken var av
gjutjärn och taket av skiffer. Takkupornas kulissartade
utform ning kan dock inte överensstämma med Zettervalls
avsikt – bara frontalt ser de ut som på ritningen. 

Putsarbetet var utfört med en så hög precision att det är
lätt att utläsa fasadens olika skikt. (1210, 1211) Vi ser ett
spel mellan delar som tycks adderade och sådana som »följt
med« i fasadens veckning. Alldeles särskilt tydligt blir detta
då vi betraktar fasaden i förkort ning, från sidan eller
nerifrån. Den nedre våningens djupt liggande fönster
skapar en muskulös bas för de lättare skivor den bär; men
samtidigt skulle en fasad av denna art ha en storform som
fortfar ande var balanserad sett på håll – i detta fall långt
utifrån Sundet. Det rörliga ögats position är viktig för
upplevelsen men viktigast är ljusets spel mellan en mjukt
modellerande egenskugga och en skarpt tecknande slag -
skugga.36
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Skarstedts hus 

Den byggnad som hamningenjören i Malmö, Carl Axel
Skarstedt, beställde av Helgo Zettervall 1876 var betydligt
större än Hedmans hus.37 Skarstedts tomt låg långt ut vid
Stora hamnen – i hörnet av Öster kaj och Jörgen Kocks plats
– på nyligen utfylld mark.38 Byggnaden finns kvar idag men
är förändrad.

Byggnaden skulle rymma handelskontor på bottenvå -
ningen, Skarstedts våning en trappa upp, en uthyrnings -
lägenhet däröver samt mindre lägenheter på vinden.

Zettervalls ritningar i sju blad är inte bevarade men väl
byggnadsnämndens kopie ritningar.39 (1212) Botten våningen
rymde ett mindre och ett större handelskontor samt Skar -
stedts eget kontor. Dessa lokaler nåddes från en port mot
kajen. Det stora kontoret hade dessutom en egen entré på
hörnet. Skarstedts kontor hade en trappa direkt ut på gården
samt en spiraltrappa ner till ett säkerhetsvalv och ett bad -
rum i källaren. Fortsatte man trappan upp kom man till
hans privata våning. Men detta var en smitväg, våningens
egent liga entré var från ett sidoordnat trapphus med ingång
från tvärgatan.

Våningen hade sex rum: två salonger, matsal och barn -
kammare för flickorna i fil mot gatan; en barnkammare för
pojkarna och sängkammare mot gården. De nödvän diga
sam banden mellan rummen var uppnådda. Matsalen
sträckte sig djupt in i huskroppen, salongen hade planens
bästa läge i hörn med balkong, sängkammaren hängde på
ett villaartat sätt samman med filen över hörn. Men mat -
salen nås inte, som bostadsmönstret bjöd, direkt från tam -
buren och herrummet anslöt med sin trappa inte till något
neutralt utrymme. Det framgår av Skarstedts beva rade brev
att han hade många specifika krav.40

Våningen över ägarlägenheten hade en liknande plan -
lös ning med den skillnaden att barnkammaren vid entrén
ersatts av ett herrum. Vindsvåningen innehöll tre mindre
lägenheter.
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I höjdled följer byggnadens komposition det klassiska
tre våniga schemat: en rundbågig bottenvåning bär två
våningar vars fasader har ett lättare flätverk. Huset kröns av
uppspringande murvolymer. (1213)

Proportioneringen i sidled bryter med föreställningarna
om symmetri. Tomten var komplicerad med en kortsida
som huvudfasad och med huvudentrén längst bort i hörnet
på en tvärgata. Kanske gav tomtens mått inga andra möjlig -
heter än jämna antal fönsteraxlar, sex respektive åtta. Entrén
mot Skeppsbron blev därmed sidoförflyttad. 

Möjligen var det dessa förutsättningar som gjorde att
Zettervall valde att frångå regelbundenheten genom att
introducera en skenbar ordning. Fasaderna avslutas i hör -
nen av risaliter – pilasterburna delar som mer samverkar
uppåt och neråt, än åt sidorna. Fasaden mot kajen har en
direkt symmetri mellan risaliterna, med fyra lika formade
fönster mellan. Men mot sidogatan har partiet över porten
en annan form och kopplade pilastrar. Vid ett hastigt på -
seende spelar portmotivet med hörnets dubbla pilastrar,
men egentligen hör de till olika system. 

Det är svårt att avgöra om detta är beräknade effekter,
om det är försök att trolla bort problem med överdåd, eller
om det är resultat av bristande kontroll. Huset byggdes inte
heller riktigt som det var ritat. Den märkliga hörn lösningen
med fönsterstaplarna som blir till ett inåtgående hörn på
vindsvåningen borde skapa kontakt mellan de yttre upp -
bygg naderna och samtidigt binda neråt, men tak listen
byggdes obruten över hörnet medan den på ritning veckar
sig för att släppa fram formerna underifrån.

Skarstedts hus i Malmö har en ambivalent hållning – till
dels oavsiktligt och till dels som ett experiment med en friare
och mer dynamisk användning av de klassiska formerna.41
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Sparbankens fasad 

Zettervall gjorde 1877 en fasadritning till Malmö sparbanks
nya hus på Adelgatan.42 Byggnaden var klar två år senare
och finns, med mycket små yttre förändringar, kvar idag.43

Från att tidigare bara ha disponerat ett rum i rådhuset
beslutade banken att bygga ett eget stenhus på en tomt de
inköpt mot Adelgatan nära residenset. Trevåningsbygg -
naden skulle ha butiker på bottenvåningen, banklokaler och
en mindre lägenhet en trappa upp, en stor lägenhet för
bankkamreren på två trappor och en vaktmästarlägenhet
högst upp på vinden. Huset ritades troligen av byggmästare
Christian Mortensen, som var mycket anlitad i Malmö vid
denna tid, men för fasadernas utformning inbjöd banken
till en tävling. Mortensen, stadsarkitekten William Klein
och Helgo Zettervall deltog. Zettervalls förslag vann och
byggdes.44

Fasaden följer det tredelade schemat. (1214) Botten våningen
är tyngst: muren är rusticerad och korgbåge valven har djupt
fasetterade valvstenar. Våningen en trappa har en samman -
hållen och grunt kvaderindelad mur i vilken fönsteröpp -
ning arna är som inskurna. Fönstrens överstycken är direkt
kopplade till öppningen och inte till muren. Övre våningen
har konstruktivt avbildande pilastrar som från undre listen
lyfter upp den kraftiga takgesimsen. (1215) Mellanrummen
fylls omväxlande av släta ytor med medaljonger och öpp -
ningar för fönstren. Notera hur pilastrarnas profil koppel
löper vidare över de täta ytorna medan ett helt nytt
profilsystem tar vid över fönstrens öppningar. Att dessa
senare profiler så tydligt hör till öppningarna har möjlig -
gjort den branta fasningen direkt över karmöverstycket. 

I höjdled kan vi alltså se en tydlig förvandling från ett
musku löst måleriskt till ett sprött tektoniskt formspråk.
Egent ligen är det bara muröppningarna som förbinder
våning arna: i övrigt är det som tre skilda fasader med skilda
proportioneringar.

988 Bostäder

1214:  Sparbankens hus i Malmö. Fotografi före 1896.

1215:  Sparbankens hus i Malmö.



I horisontalled är öppningarna grupperade tre om tre
mot flankerna och har ett bredare murstycke kring mitt -
axeln och den större och högre mittporten. Det var ett arv
från de redan uppgjorda stomritningarna. Botten- och
mellanvåningens flytande murbehandling kan enkelt ta upp
denna skillnad medan det för övervåningens bundna sys -
tem resulterat i dubblerade pilastrar – något som supp leras
av de dubblerade pilastrarna mot fasadens yttersidor. 

Från hamnen, över byggnaderna framför, kunde man
vid bankens kraftiga takfot på de uppdragna parapet -
murarna läsa inskriptionen MALMÖ SPARBANK samt se
krönta sköldar med Malmös vapen och idoghetens bikupa.
Men från den smala Adelgatan sågs fasaderna främst på
nära håll och i förkortning. 

Zettervalls ritningar följdes noga vid uppförandet.
Sockeln av granit med solbänkar, källargluggar och trappor
– till och med trottoarbeläggningen – är utomordentligt väl
formade. Även en så subtil detalj som att slutstenen till
andra våningens mittfönster har en krenelerad kröning är
exakt utförd. Sparbankens nya byggnad kunde invigas 1879;
det yttre är idag i stort sett oförändrat.45

Två icke funna projekt i Malmö

Ramels hus
Inga skisser eller ritningar har påträffats av Zettervalls om -
byggnadsförslag för Ramels hus på Slottsgatan i Malmö.46

När landshövdingen von Troil pensionerades och var
tvungen att lämna sin bostad i residenset beställde han 1875
ritningar av Zettervall för en ombyggnad av det hus som
hans måg, löjtnant Ramel, ägde på Slottsgatan 8 i Malmö.47

I ett brev beskrev han sina önskemål. Kraven är detaljerade
men inte storvulna: »mer än stor salong eller förmak behövs
ej«.48 Efter att han godkänt Zettervalls skiss, men med
många synpunkter på detaljfrågor, beställde Troil ritningar
och kostnadsförslag. I december tackar han för ritningarna
men skriver att det tyvärr inte kan bli något av eftersom
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»kostnaden så vida överskrider vad jag förväntat«. Varken
skiss eller ritning har påträffats.49

Runnerströms hus
Ett mindre fasadprojekt 1872 för konsul Runnerströms hus
har inte kunnat identifieras.50

Kristianstad

Inom loppet av ett halvår under år 1876 fick Zettervall
beställningar på bostadshus från fyra uppdragsgivare i
Kristianstad – ett stort bostadshus, två fasaddekorationer
och ett hörntorn. Alla dessa uppdrag gällde hus vid stadens
västra boulevard som höll på att anläggas. (1216) Förmod -
ligen var det hans kyrkor i Kristianstads närhet som
introducerat honom i staden: Nosaby hade invigts 1875 och
Österslöv var under målning. Kontakterna förmedlades tro -
ligen av Nosabys byggmästare Måns Holmgren som hade
en livlig verksamhet i Kristianstad.

Stadens gamla försvarsvallar var under rivning sedan
mitten av 1850-talet. Mot väster pågick de största arbetena.
På platsen för befästningsmuren och den försumpade
vallgraven anlades här en ny hamn, en stadspark, Tivoli -
parken, samt den nya Västra Boulevarden som skulle bli
Kristianstads nya paradgata på mark som såldes av
Kronan.51 Stora offentliga byggnader hade redan etablerat
sig söderut längs den nya gatan: Scholanders residens från
1860, stadshuset av Johan August Westerberg 1871 och
läroverket av John Hawerman 1875.52

Zettervalls uppdrag hade olika omfattning: för Wahl -
bergs tomt – i höjd med Lilla torget på kartan – ritade han
ett helt nytt hus som sträckte sig långt in på tvärgatan. De
andra uppdragen gällde bara fasader och tillägg till hus som
var under uppförande.
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Wahlbergs hus 

I juli 1876 kunde Zettervall skicka ritningar i nio blad till
gross handlare John Wahlbergs nya hus vid Västra Boule var -
den 35 – i hörnet mot Cardellsgatan.53 Den mycket genom -
 arbetade och påkostade byggnaden uppfördes omedel  bart
och var klar 1877. Huset är exteriört idag i gott skick.

Byggnaden var i tre våningar plus källare. Tomten var
mycket högt utnyttjad och den fria ytan på gården var liten.
Av Zettervalls planritningar har vi bara källare, andra
våningen och vinden bevarad – inte bottenvåning eller
våningen en trappa. 

Andra våningen innehöll fem lägenheter. (1217) Från
entrén vid Boulevarden nådde man de två största. Den 
ena lägenheten, om sju rum, sträckte sig runt hörnet med
salong mot Boulevarden samt matsal och sängkammare
mot Cardellsgatan. Själva hörnrummet var cirkulärt med
djupa murnischer och en balkong. Herrummet låg mot
gården och, som det brukade, nära entrén. Kök, pig -
kammare och barnkammare bildade en avdelning nära
köksentrén. En märkvärdighet var det lilla runda dusch -
rummet med dörr direkt till sängkammaren. Den andra
lägenheten med entré från Boulevarden, om sex rum, 
hade bara salong och kabinett mot gatan: matsal, säng -
kammare och köksdepartement med barnkammare och
pigkammare låg mot gården. Halvhuset gav mörka
förbindelser till kökstrapphuset längst bort i raden. Den
tredje lägen heten, om sex rum, hade sin entré från ett
trapphus längst in på Cardellsgatan. Salong, kabinett,
sängkammare och barnkammare låg i en fil mot gatan
medan matsal och köks avdelning var mot gården. Utöver
dessa tre större lägen heter fanns det i gårdshuset två
enrumslägenheter.

Som vi ser har det höga markutnyttjandet lett till
pressade planlösningar. För att uppnå önskade sam band
och rumssymmetrier har Zettervall behövt rita många
smitvägar och passager. Den önskade förbindelsen mellan
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matsal och kök är ändå inte idealisk i någon av planerna.
Som planlösningspussel är det dock fascinerande. 

Vi får förmoda att Wahlbergs lägenhet på våningen en
trappa bör ha överensstämt med den största av våningarna
i det övre planet – kanske hade hans lägenhet hela filen mot
Boulevarden.

I bottenvåningen fanns butikslokaler varav den i hörn -
läget hade direkt förbindelse med lägenheten över, som
sektionen visar. (1218) Av sektionen framgår också den väl -
ut nyttjade källaren med fönster under gatans nivå. 

Hörnet oräknat hade byggnaden sex fönsteraxlar mot
Boulevarden och dubbelt så många mot Cardellsgatan.
(1219, 1220) Fasaderna har den klassiska tredelningen: 
en bottenvåning med rundbågiga öppningar i rusticerad
mur, en mellanvåning med markerade öppningar i tunt
ristad mur och övervåning med öppningar i slät mur buren
av tunna pilastrar. Fasaderna är symmetriska kring entré -
erna mot respektive gata. Cardellsgatans fasad har en
mittrisalit med dubblerade pilastrar och flankerande
sidorisaliter. Boulevardens fasad flankeras också av sido -
risaliter men den högra har samma form som Cardellgatans
centrala – det är som om fasaden mot Boulevarden bara
byggts till hälften. Dessa risaliter avslutas av urnkrönta
parapetmurar. 

Hörnpartiet har samma element som de raka fasaderna
men består av tre öppningar som böjts i en kvartscirkel. 

Wahlberg tackar i brev varmt för ritningarna och sätter
omedelbart igång bygget som blev klart på en säsong.54

Fotografiet från Zettervalls Album, som visar huset tjugo 
år efter att det byggdes, utvisar bara några detaljskillnader
i för hållande till ritningarna. (1221) Den största skillnaden  
är väl att de kraftfulla, och troligen med byggnaden sam -
 putsade, balkongräckena ersatts med svartmålade järn -
räcken. 

Betraktar vi fasaden mer noggrant ser vi också intrikata
regelavsteg för att få systemen att gå ihop. Risali terna, på
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1219:  Wahlbergs hus i Kristianstad. Fasad mot Cardellsgatan 1876.

1220:  Wahlbergs hus i Kristianstad. Fasad mot Västra Boulevarden
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ömse sidor om hörnet, har till exempel fönster med en egen
proportion.

Zettervall har också på olika sätt förskjutit delarnas
proportioner. Den list som bottenvåningens fönsteröver -
stycken vilar på fortsätter in mellan fönstrens sidor vilket
gör bottenvåningen kraftfullare. (1222) Zettervall har
dessutom låtit balkongernas höjdmått fortsätta över hela
fasaden: mellanvåningens fönsteröverstycken blir därmed
så högt uppdragna att de blir en del av listen ovanför. 

Vi känner igen mycket från de fasader som Zettervall
samtidigt ritade för hus i Malmö, exempelvis övervåningens
pilastrar som löser upp muren i ett loggiamotiv. (1223) Men
vi möter också stora skillnader som den mycket grunda
reliefen i Kristianstad. Det är nästan som en återgång till
empirens tunnhet. Ett tydligt karaktärsdrag är också de
stora fönstren, ytterligare framhävt av den tunna reliefen.
Fasaderna var troligen tänkta tvåfärgade och troligen
betydligt mörkare än husen i Malmö. 

På det äldre fotografiet skymtar också grannhusen, det
bort om uppfördes 1887 och det hitom – som tagit upp
många teman vi ser i det Wahlbergska huset – byggdes 1885
av arkitektbröderna Axel och Hjalmar Kumlien i Stock -
holm. Zettervall kom alltså att slå an tonen för Västra
Boulevarden.

I beskrivningen av interiörerna har vi uppehållit oss vid den
övergripande dispositionen: samband, genomblickar och
proportioner. Men de beskrivningarna säger inget om det
stämningsinnehåll som bars fram av inredning och
möblering. Ovanligt nog finns ett par fotografier som visar
hörnlägenheten i Wahlbergs hus.55 (1224, 1225) Den första
bilden är tagen från det runda hörnrummet åt salongen
mot Boulevarden, det andra i motsatt riktning. Det mest
slående är mängden av möbler och föremål. Varje rum har
åtminstone tre sittgrupper kring bord fyllda av föremål.
Möbler och minnessaker är helt sammanvävda till en
oöver blickbar helhet. Det runda rummet har en rikt
bemålad plafond och schablonmåleri längs taklisten. Tunga
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draperier täcker av alla öppningar och sluter rummen. All
tillgänglig väggyta har använts. Rummens samlande element
saknas dock på bilderna: färgen, lystern och materialiteten.
De principer för rumsfärger vi mötte i Asks hus i Lund, med
dunkla och mättade färger, gällde säkert även här, liksom
målet att varje rum skulle ha sin egen  karaktär. 

Det är svårt att veta hur medvetna dessa samman ställ -
ningar var: som i ett museum är varje ting en egen värld.
Nyckelord är ackumulation, täthet och association. Oöver -
blickbarheten framstår som ett mål. 56

Ehrensvärds hus

Två kvarter norr om Wahlbergs palats vid Västra Boule -
varden uppfördes ungefär samtidigt ännu en byggnad efter
Zettervalls ritningar. Juristen Nils Ehrensvärd byggde 1876
där ett hus med fasader han hade låtit Zettervall göra.57

Byggnaden är idag ganska väl bevarad.

Möjligen hade hans hus redan börjat byggas och eventuellt
ingick äldre delar när han i brev frågade om Zettervall
kunde rita fasaderna. Ehrensvärd hade köpt fastigheten 
av byggmästare Måns Holmgren och vi får förmoda att 
det  var denne som förmedlat arkitektkontakten. Enligt
Zettervalls anteckningar gjorde han bara ett ritningsblad.58

Bestäl laren blev mycket nöjd: »alldeles i min smak«, skriver
Ehrensvärd.59 (1226)

Huset hade två våningar och en inredd vind. Fem
fönster flankeras av sidorisaliter med balkonger, branta
franska tak och nockräcken. Sockeln är på källarnivån
grovt rusticerad och däröver formad som en list på vilken
botten våningens fönsterband vilar. Omfattningarna av -
smal nar något uppåt men är i övrigt fria i den tunt
kvaderindelade putsytan. Över dessa fönster är en sam -
manhängande list med omväxlande stora och små runda
knappar. Huvud våningens fotlist fortsätter botten vå -
ningens bandtema men med förtunnande bröstnings -
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ornament. Fönstren reser sig däröver med, som på botten -
våningen, uppåt avsmalnade omfattningar för att krönas
av högt uppdragna ornamen terade överstycken. I en vag
analogi med bottenvåningen löper däröver en nu helt
oartikulerad list. Takfoten har tandsnitt och kuporna tunga
rundbågiga överstycken och voluter. Porten omfattas av
pilastrar i flera skalor, krönt av den ehrensvärdska vapen -
skölden.

Av fotografiet i Album kan vi se att byggnaden utfördes
troget efter ritningarna (1227) Som på Wahlbergs hus
utfördes dock balkongräckena rikt sirade – Zettervall hade
tänkt sig dem stramare. Fotografiet låter oss också ana färg -
sättningen: en mycket mörk sockel, något ljusare omfatt -
ningar och lister. Troligen var de mörka delarna tungt
stengrå medan muren var sandstenshärmande ockragul.

Trots att huset är litet har det både tyngd och auktoritet i
raden av privatpalats.60 Byggnaden hitom det Ehren svärdska
huset byggdes något år senare, troligen efter rit ningar av
byggmästaren Måns Holmgren, som flitigt köpt upp
Boulevardens tomter för återförsäljning men valt att behålla
denna för egen räkning. Bortom det Ehrensvärdska huset
skymtar vi på bilden den tredje av byggnaderna längs
Boulevarden som Zettervall troligen ritat. 

Fasad till privathus

»Fasad till privathus i Kristianstad, 1876« är allt vad Zetter -
vall noterar om detta projekt.61 Inga ritningar är funna, inga
namn på beställare finns, men det mesta talar för att han
avser fasader för huset strax norr om Ehrensvärds hus.62

Bygg naden finns porträtterad i Album, utan någon avvär -
jande kommentar från Zettervall.63 (1228) Uppen barligen
byggdes huset men är idag mycket ändrat och har en på -
byggd våning.

Byggnaden var kortare än Ehrensvärds, hade ett jämnt antal
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fönsteraxlar och dessutom ett brett murstycke i fasadens
mitt. Det är löst genom att på huvudvåningen infoga en
blindnisch som kan binda samman tre öppningar. Därmed
fick han en mittrisalit, som fick en tempelgavel, och sido -
risaliter, som fick rundbågiga överstycken. Bottenvåningen
har en grov sammanhängande rusticering med mjukt
korgbågiga fönsteröppningar. Huvudvåningen har en pilas -
ter indelning som följer med risaliternas språng utåt.

Eftersom vi saknar ritningar kan vi inte avgöra om det
verkligen är Zettervall som är upphovsman eller om för -
ändringar skett under bygget. I jämförelse med Ehrensvärds
hus är detta enklare och saknar mycket av den espri och
frihet vi funnit i de andra fasader som när vi närmare
betraktat. Men att som en självklarhet på taket foga en
rätvinklig  plint direkt över och i en bågform, som bilden
visar, ger ändå andledning att tro att Zettervall varit
inblandad. Kanske är de båda fasaderna till och med
medvetet formade för att uttrycka en skillnad i dignitet –
jämför exempelvis portar nas utformning.64

Hörntorn i Kristianstad

»Ritning till ett hörntorn i Kristianstad« antecknar Zetter -
vall 1876. Även här saknar vi ritning, beställarnamn och
plats.65

Byggnaden strax söder om Ehrensvärds hus, som vi
skym tat på Album-bilden av detta – hörntomten mot Rid -
hus gatan – hade också köpts av byggmästaren Måns Holm -
gren 1876, men denna behöll han själv.66 Först 1882
bebyggde Holmgren tomten med ett trevåningshus med
hörntorn. Tornet har troligen en Zettervallskiss till grund.
(1229) Det skiljer sig mycket från det övriga huset. Tornet
har en komplex sexkantig grundform och löser konstfullt
en ojämn pilaster fördelning under en kraftig gesims som
dras upp över fönstren. Trots att byggåret talar mot att detta
är Zettervalls torn skulle det kunna knytas till honom av
stilistiska skäl.67
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Byggnader i andra städer

Zettervall var förstås känd i Lund och Malmö. Han blev det
i Kristianstad genom byggmästarna och kyrkobyggena där.
I Växjö var han känd som arkitekt till ett av stadens största
nya hus – Stadshotellet. Men att han fick uppdrag i andra
städer berodde mer på gamla vänskapsband, tillfälligheter
och ibland på att han fanns på orten för något offentligt
uppdrag. Vi ska nu undersöka dessa byggnader i krono -
logisk ordning, av praktiska skäl snarare än för att försöka
finna någon utvecklingslinje: först två tidiga projekt som
inte har återfunnits.

Fasad i Karlstad
Zettervall noterar att han 1867 lämnade ett förslag till fasad
för ett hus i Karlstad.68 Inget är känt om detta förslag. Efter
den stora branden som 1865 ödelade staden startade ett
livligt byggande efter en ny stadsplan.69 De flesta nya husen
var i två våningar, cirka trettiofem meter långa och
samman byggda.

Thorsséens hus i Sjöbo
Zettervall antecknar att han i mars 1867 gjort planer och
fasader till en byggnad åt apotekare Thorsséen. Ritningarna
har inte återfunnits och huset byggdes inte.70

Thorsséen var uppvuxen i Mariestad – kanske var de
barn doms vänner för Zettervall gjorde ritningarna gratis.
Thorsséen hade 1866 fått privilegium för nytt apotek i Sjöbo.
Han köpte en stor tomt på Norregatan vid Skolgatan och
beställde ritningarna men avlider ett halvår senare. Änkan
säljer tomten till den efterträdande apotekaren som byggde
ett apotek på tomten: en enkel envåningsbyggnad med
inredd övervåning, troligen byggd efter andra rit ningar.71
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Fasader till frimurarhuset i Halmstad

De ritningar som Helgo Zettervall gjorde 1873 till fasader
för det nya frimurarhuset vid Köpmansgatan i Halmstad
har inte återfunnits, men byggnaden uppfördes och kunde
invigas tre år senare, den finns också avbildad i Album.72

Bygg naden revs 1963.

Efter att länge ha flyttat mellan olika förhyrda lokaler köpte
frimurarlogen i Halmstad i början av 1870-talet en tomt vid
dåvarande Westerlånggatan, nuvarande Köpmansgatan,
mitt mellan Stora och Lilla torget. Byggnaden skulle
innehålla möteslokaler för både den gamla Oscarslogen och
den nya Siriuslogen.73 Ordensmedlemmen stadsläkare
J. O. P. Nordström bad 1873 per brev Zettervall att göra
ritningar till fasaden.74

Vi får förmoda att han bad Zettervall för att denne var
medlem i frimurarlogen i Malmö. Det hade han blivit, som
han skriver i sina minnen, »icke av intresse för det mureriet,
utan i hopp om att möjligen få någon fingervisning angå -
ende åtskilliga mystifikationer i domkyrkans anord ningar
och sirater – tecken m.m., men fick inte veta mer än jag
visste förut från mina studier angående medeltidens
byggnadshyttor«.75 Frimureriet präglades vid denna tid av
hemlighetsmakeri. »Ni får ju inte se över 3dje graden«,
skriver Nordström, då han motvilligt sänder byggnadens
planer som ritats av »Ahlberg i Kristianstad«. Nordström
uttryckte inga synpunkter på utformning eller stilval, men
väl önskemål om material: »fasaden skall vara av omväx -
lande gul och röd sten med någon garnering av granit«. När
han fått ritningarna, som Zettervall skickar i augusti,
uttryckte han ett »ödmjukt tack«.76

Zettervalls ritningar i två blad har inte återfunnits men vi
får förutsätta att fasaden utfördes noggrant av de nöjda
beställarna. Fotografiet längs Köpmansgatan visar bygg -
nadens kraftfulla och allvarliga karaktär i den disparata
stadsbilden: våningarna är höga, murytorna stora och
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1230:  Köpmansgatan i Halmstad. Fotografi före 1916.

1231:  Frimurarhuset i Halmstad. Fotografi före 1896.



takfoten djup. (1230) På långt håll blir man varse att detta
inte är något ordinärt handels- eller bostadshus.

Anpassningen av de florentinska stadspalatsens rums -
höjder till de svenska normalhöjderna var ett omvittnat
problem. (1231) Vi har sett att Zettervall för Norra Latin i
Stockholm, ritat ett par år efter Halmstad, tvingades an -
vända elliptiska valv för att klara måtten, både för takhöjd
och önskat dagsljus. I Halmstad fanns inte dessa problem
utan rundbågarna kunde få klinga ut fritt över murytan.
Det fanns till och med nästan plats för den höjd som ett
hästsko valv krävde. 

Sockeln har en djup kvaderrelief i vilken källargluggarna
elegant är inordnade. Fönstrens masverk av sten ligger på
distans från snickerierna och omfattningarna har stor
skärpa mot de grövre tegelytorna. Fasadens största spän -
ning ligger i skalskillnaden mellan fönstrens och bjälklags -
bandets fina skala och den krönande takfotens dramatiska
bågformer.

För att behålla bottenvåningens jämna fasadrytm även i
huvudvåningen har Zettervall, på ett oklassiskt vis, dubble -
rat fönstren över inkörsporten. Takfoten var upplyft däröver
och hade ytterligare grövre skala. Vi ser hur intrikat lister -
nas profiler och kontraprofiler glider in i varandra. Fasa den
kröntes av en vapensköld med frimurarnas andreaskors
flankerad av två voluter.

Byggnaden har en blandning av medeltidens fortifikativa
och den tidiga renässansens ordnande drag: den griper
tillbaka på de italienska stadsstaternas palats. I få uppdrag
efter akademitiden har Zettervall givits möjlighet att vara
så konsekvent som här.77
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Bostadshus i Trelleborg

I samband med att Zettervall var i Trelleborg för ombygg -
naden av dess kyrka fick han 1874 i uppdrag att rita ett
bostadshus vid Algatan – stadens viktigaste handelsgata.78

Inga av Zettervalls skisser eller ritningar till huset är
bevarade, men det är avbildat i Album. Huset är idag helt
ombyggt.79

Efter det att Trelleborg återfått sina stadsprivilegier 1867
startade ett intensivt byggande som steg för steg ersatte de
envåniga husen längs Trelleborgs centrala gator. Fotografiet
visar Zettervalls byggnad indragen från gatan och med två
breda, olika formade, takvåningsutbyggnader. (1232) Med
hjälp av asymmetrierna har Zettervall löst upp gatans
ordning och infört en ny skala. Vore inte fasadernas detalj -
arbete så väl sammanhållet skulle man kunna tro att det
rörde sig om en senare påbyggnad. Av fotografiet fram går
att gatufasaden var putsad i mörk ton medan fasaden mot
gränden hade oputsat tegel. Omfattningar och takfot har
skarpa målade profiler i mörkare ton. 

Byggnadens ursprungliga plan känner vi bara genom en
ombyggnadsritning från 1930-talet, utifrån vilken vi kan
rekonstruera planens huvuddrag med en huvudbyggnad
mot gatan och en länga inåt gården. (1233) Från entrén mot
gatan kommer man in i en tambur som öppnar sig mot två
mindre salonger på rad. Den yttre var troligen för bunden
med den åttkantiga matsalen med fönster både mot gården
och mot grannfastighetens gård. Det finns tecken som tyder
på att matsalen hade ett förhöjt tak, kanske som en flack
kupol. Längan innehåller serveringsrum, kök och sekun där -
utrymmen. Övervåningen innehöll tre gästrum och eventu -
ellt fler över gårdslängan.

Beställare var möjligen skeppsredaren Frans Malmros,
åtminstone var det han som senare lät bygga till huset.80
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1233:  Bostadshus i Trelleborg. Bottenvåningen 1874. 

1234:  Bostadshus i Trelleborg. Övervåningen 1874. 

1232:  Bostadshus i Trelleborg. Fotografi före 1896.



Frykmans hus i Karlshamn

Stadsläkaren J. G. Frykman beställde 1874 ritningar till ett
hus på Drottninggatan i Karlshamn nära Stortorget.81

Zetter valls originalritningar har inte återfunnits men bygg -
naden uppfördes och finns, i fasadändrat skick, kvar idag.82

Huset var ett av Karlshamns mest förfinade nybyggda
stenhus och beställaren var en i staden mycket uppskattad
filantrop. (1183) Bottenvåningens plan visar ett djupt
gathus och en smal flygel in mot gården. (1235) Entrén är
en bit in från gårdspassagen. Bottenvåningen innehöll
matsal mot gården; mot gatan salong, förmak och herrns
arbetsrum; köksavdelningen var i gårdsflygeln. Trappan
upp till övervåningen, vars disposition tyvärr inte är känd,
hade stora rundbågiga fönster konstlöst inne fattade i
muren.

Mot gatan har byggnaden en markerad fasadskärm.
Bottenvåningen är rusticerad med fönster som skurna
genom muren med liksidiga omfattningar och stora hela
glas. Den övre våningen har rundbågiga fönster innefattade
av ungrenässansartade omfattningar i tunn relief. De yttre
fönstren sitter i något framflyttade risaliter som springer
upp över takfoten och kröns av urnor. Zettervall har, utan
att lämna det klassiska formspråket, ändå skapat en spän -
ning mellan de två våningarna. Bottenvåningen är behand -
lad som en hög sockel som bär övervåningens arkad motiv,
vilket möjliggör den undre fönsterradens rakslutna öpp -
ningar.

I Henrik Sjöströms album finns två fasadskisser som
visar hur Zettervall sökt sig fram till formen. (1236) Den
övre skissen visar en övervåning sammanflätad på samma
sätt som Zettervalls egen villa med ett inre skikt av korta
kopplade pilastrar framför ett yttre skikt våningshöga
pilastrar som löper mellan bjälklag och arkitrav. Den undre
skissen visar flera prövande alternativ: en övervåning med
rakslutna fönster innefattade i ett ramverk med överstycke
och, till vänster, nära den valda lösningen där de nedre
fönstren vilar på en list och de övre rundbågiga fönstren
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1235:  Frykmans hus i Karlshamn. Plan bottenvåning 1874.

1236:  Frykmans hus i Karlshamn. Fasader 1874.



har rakslutna omfattningar. I det slutliga förslaget skulle
pilastrarna komma att försvinna helt. 

I det fotografi som visar hela gaturummet kan vi se fasa -
den i relation till de kringliggande husens lugna upprepning
av de klassiska elementen i tunn relief.83 (1237)

Wennströms hus i Söderhamn

Det stora egenartade bostadshus som uppfördes vid
Rådhustorget i Söderhamn efter den stora stadsbranden är
Zettervalls enda byggnadsprojekt i Norrland. Enfamiljs -
bostaden är inpassad i stadsmönstret men har villadrag
både till plan och till volymuppbyggnad.84 Byggnaden är nu
riven.

Zettervall fick uppdraget – »ett vackert envåningshus av
trä« – i ett brev från grosshandlaren Erik Adolf Wennström
i februari 1877; beställaren harangerar också Zettervall för
hans »särdeles vackra ritningar till boningshus«.85 Vi kan
ana att Wennström kände till Bolinders hus i Stockholm
som just började bli klart och publicerades flitigt. 

Bättre tomt än den Wennström hade fanns knappast i
Söderhamn. Den stora stadsbranden hade i juli 1876 öde -
lagt nästan hela staden men efter mycket diskussioner
beslöt man att återuppbygga i huvudsak enligt det gamla
gatumönstret. (1238) Fotografiet visar, från vänster till
höger, från norr till söder, murarna efter rådhuset, Rådhus -
torget, en trädrad, Söder hamnsån med kajer, ytterligare en
trädplantering samt slutligen Västra Storgatan, stadens
entrégata. Rådhuset skulle återuppbyggas och hela det
nämnda området skulle bibehållas som öppen plats.86 Vid
Västra Storgatan mot Rådhustorget utlades tre kvarter –
Wennström ägde den mittersta hörntomten. Söder om
dessa kvarter – till höger utanför bilden – reste sig Västra
Berget brant. Det var alltså en både central, öppen och
vacker tomt.

Zettervalls originalritningar i sex blad, som var klara i
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1238:  Söderhamn eer branden 22 juli 1876. Äldre fotografi.

1237:  Frykmans hus vid Drottninggatan i Karlshamn. Äldre fotografi.



maj 1877, har inte återfunnits men väl de viktigaste
ritningarna som kopior.87 (1239, 1240, 1241, 1242, 1243,
1244) Stads planen tillät två våningar, huset är dock i en
våning men med kraftiga takuppbyggnader. Byggnaden är
hela arton meter djup i en samlad kropp med en smal
flygel utbyggnad. Tomtens södra del, upp mot Västra Berget,
hade en envånig magasins byggnad för Wennströms verk -
samhet. Alla volymer omslöt en inre arbetsgård. Bostads -
husets entré är vid sidogatan; över en halvtrappa upp till
tamburen kan man fortsätta rakt fram till den åtta gånger
tio meter stora mat salen med kassettak av trä och tre rund -
bågiga fönster mot gården i söder. Matsalen är förbunden
med köks regionen över ett serveringsrum.

Från tamburen når man också direkt salongen med sex
fönster i planens hörnläge. I en svit mot torget finner vi
sedan fruns rum, sängkammare och ett av herrns rum. De
två förstnämnda har förrådsrum och garderober i den
djupa planens mitt. Sängkammaren har på motsvarande
sätt en alkov indragen i husets mörka kärna. Herrns tre
arbetsrum ligger på rad mellan gata och gård, mellan -
rummet har ett stort murat kassaskåp. Herrns kontorsrum
har en egen entré från arbetsgården och förbindelse till
husets huvud trappa.

Planens disposition blandar funktionellt betingade
sambandskrav och en formell ordning med rum i fil, vilket
var det etablerade planmönstret för kvartersbebyggelse.
Planen är schematiskt sammanfogad och har inte mycket
av de intrikata och eleganta rumsflätningar vi mött i tidi -
gare Zettervallprojekt. Redan att göra huset brett, med en
halvrumssvit i mitten, istället för att utnyttja hela tomtens
djup för smalare byggnadskroppar, kan förvåna. 

Byggnadens märkvärdighet är vindsvåningen och dess
storskaliga och närmast monumentala uppbyggnader.
Hörntornet var ett beställarönskemål; Wennström hade
undrat om det inte kanske skulle bli vackert om »någonting
i tornstil kunde anbringas på västra hörnet mot torget«.
Zettervall ritar ett åttkantigt torn med branta tak avslutat
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1239:  Wennströms hus i Söderhamn. Situationsplan 1877.

1240:  Wennströms hus i Söderhamn. Plan vindsvåning 1877.
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1241:  Wennströms hus i Söderhamn. Plan bottenvåning 1877.

1242:  Wennströms hus i Söderhamn. Fasad mot torget 1877. 1244:  Wennströms hus i Söderhamn. Sektion 1877.

1243:  Wennströms hus i Söderhamn. Fasad mot gatan 1877.
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med en utsiktsplattform. Men han supplerar också hörn -
tornet med två kraftigt uppbyggda gavelpartier som rider
ovanpå huset. Dessa är formade som ett mellanting mellan
självständiga byggnadsvolymer och ett fullföljande av
botten våningens fasad. Det är bottenvåningens fasadyta
som fortsätter upp i dessa, men samtidigt har gavlarna en
egen och mycket rik dekor med runda fönster, placerade så
att de bildar en storskalig dramatik. Gavlar, torn och den i
övrigt lugnt upprepade fasaden är tänkta utifrån. Gavlarna
ger en symmetrisk monumentalitet åt hörnläget och be -
tonar båda riktningar som lika viktiga, samtidigt som det
hela får en upplöst och villaartad verkan.

Volymmässigt finns det komplikationer: gaveln mot den
trånga gatufasaden motsvarar den smala köksutbyggnaden
vars proportioner mot gården förvrids. Statiskt bör det
också ha givit problem med den bristande överens stäm -
melsen mellan de två våningarna; över salongen krävs
sålunda kraftiga diagonala avlastningar för att bära tornet.

Vindsvåningen innehöll tre rum i takuppbyggnaderna,
men rummen utnyttjade inte de höga takhöjderna utan var
indelade till lägre kamrar. En spiraltrappa ledde upp till
hörntornets takterrass.

Om nu volymuppbyggnaden var expressiv så var själva
träfasaderna ytterst disciplinerade. Fönsteromfattningar,
spröjsning, takfötter, takryttare, akroterier och gavlarnas
snickeribrodyr var minutiöst detaljerade och unikt
gestaltade just för denna byggnad. Notera exempelvis de
uppåt avsmalnande fönsterfodren, så kallade attiska fönster
– lätt i puts men svårt i trä. Hela byggnaden tycks vara ett
uppvisningsnummer i träarkitektur här i sågverksstaden.
Wennström är mycket nöjd med sitt hus, men frågar också
arkitekten i sitt tackbrev: »vilken stil hör egentligen huset
till?« Zettervalls eventuella svar finns inte bevarat.88

Både genom markeringar på ritningarna och genom
brev från Wennström till Zettervall kan vi följa projektets
förändring före bygget: indelningen av den mörka kärnan
ändrades, några eldstäder flyttades och förslag att inreda
fler rum på vinden undersöktes, dock utan att genom föras.

Vidare har byggnadsplatsens höjdsättning preci serats så att
byggnaden kom att få en drygt två meter hög granitsockel
mot torget. Wennström reagerar mot de fler delade fönstren
och skriver: »vore det icke skäl att taga hela glas i stället för
de tre nedre rutorna« – och så blev det, med eller utan
Zettervalls samtycke.89

Inför bygget, som skulle komma igång direkt efter
sommaren 1877, beställde Wennström de detaljritningar
som hans byggmästare behövde. Listan var ambitiös – i de
flesta av Zettervalls villabyggen svarade byggmästaren själv
för dessa. Byggmästaren ville ha: måttsatta fasader i stor
skala, detaljer av alla listverk och ornament i naturlig
storlek. Vidare: grundplan, sockelritning, bjälklagsplan och
takstolsplan; samt ritningar för tornets konstruktion och
detaljer, alla trappor, invändiga dörromfattningar, paneler
och fönster. Dessutom en arbetsbeskrivning. För de sex
bladen huvudritningar begärde Zettervall 500 kronor, för
detaljerna – det bör ha varit cirka femton blad – begärde han
300. Den 5 april 1878 är huset under tak och Wennström
skriver nöjt: »Efter mitt och fleres tycke kommer huset 
att bliva mycket vackert, men dyrt.« Tyvärr finns inte
Zettervalls svar på Wennströms begäran om råd för
färgsätt ningen bevarad.90

Inget tyder på att Zettervall besökt byggplatsen, varken
innan han ritade förslaget eller under bygget. Det av
Wennström beställda hörntornet gjorde sig mycket väl i
stadsbilden där det skymtade genom grönskan mot Västra
Bergets fond. (1245) Till vänster är rådhuset som det tedde
sig efter Jacobssons ombyggnad. I närskalan blir vi varse
den märkliga motsättningen mellan en hög detaljprecision
och en fri volymgruppering. (1246)

Wennströms hus var det första att byggas i raden av bygg -
nader längs Rådhustorgets södra sida. Fotografiet visar det
sammanhang i vilket byggnaden efter något år skulle
befinna sig. Till höger är Odd Fellowhuset, ett murat och
putsat tvåvåningshus. Sammanbyggt med det Wenn ström -
ska huset till vänster ett tvåvånigt trähus, ritat av en arkitekt



i Stockholm.91 Denne, eller kanske husets bygg mästare, har
för trädetaljerna tagit upp Zettervalls former, som de
avsmalnande fönsteromfattningarna. Alla hus i raden står
på låga socklar – bara det Wennströmska reser sin enda
våning från en hög sockel. 

Zettervalls byggnad framstår som udda i den lågmälda
raden: med sin livliga silhuett är den ett individuellt avsteg
från ett traditionellt och välbalanserat stadsrumsbyggande
och närmar sig villans friare hållning. Med sitt extensivt
utnyttjade inre är byggnaden också ett avsteg från veder -
tagen god hushållning med volymer. Wennströms hus i
Söderhamn var med sina stora gester och stora rum en utåt -
riktad byggnad. 

Den nya medvetet formade stadsmiljön vid Rådhus torget
spolierades redan efter ett par år: 1885 drogs järn vägen,
upplyft på bankar och broar, tvärs över torget parallellt med
ån; och alla axlar över ån bröts. Hela husraden, inklusive
Wennströms villa, revs 1981.92

1245:  Vy mot Wennströms hus i Söderhamn. Fotografi före 1924.
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1246:  Wennströms hus i Söderhamn. Fotografi före 1896.
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Fasad åt Korén i Växjö

Zettervall ritade 1879 fasader till borgmästare Koréns hus
på Kungsgatan i Växjö.93 Byggnaden är idag i gott skick.

I december 1878 skrev Korén i ett brev till Zettervall att han
låtit en byggmästare i staden, Lindberg, göra planer till sitt
nya hus. Nu önskade Korén arkitekthjälp för det yttre, för
han »vet att det är svårt att få hyggligt utseende på en så
liten och oansenlig byggnad av ståndverke och med tak av
asfaltpapp«.94 Han skriver att han »nu inte vill höra att
borgmästaren misspryder staden med ett fult hus«. 

Korén hade en tomt i kvarteret Gripen, tre gator norr
om Stora torget. Kvarteret hade nyligen lagts ut för att
bebyggas med fristående enfamiljshus längs gatorna. Huset
var i ett plan med källare och inredd vind. Entrén var från
trädgården på gaveln. Byggnadens trästomme skulle reve -
teras och all dekor skulle modelleras fram i puts – ett
okompli cerat och vanligt förfarande. 

Zettervalls skiss och en kopia av hans ritning finns
bevarade.95 Den ganska grovt kalkerade ritningen följer
troget skissen. (1247, 1248) Den höga murade källar vå -
ningen var inordnad i sockeln och var, med den krönande
listen, behandlad som ett fundament för huvud våningen.
De fem höga fönstrens jämna rytm och stora skala ger
fasadens karaktär. Fönsteromfattningarna är uppåt avsmal -
nande attiska fönster, som sken perspektiviskt förstärker
deras betydelse. De övre om fattningarna är klassiskt raka,
komplett med paletter och akroterier. Bröstningsfält,
fönsteröverstycken och takfotslist har mot det strama
listverket yppiga rank deko rationer. Dessa är, för att vara av
Zettervall, ovanligt mycket ut arbetade.

I takfallet var en liten och fint bearbetad takkupa som
ytter ligare förstärkte huvudvåningens stora skala. Vinds våningen
hade i övrigt bara fönster på gavlarna: två små, tätt tryckta
mot takfallet, men med miniatyrer av de stora fönstrens
om fattningar.

Zettervalls ritning innehöll fasad mot gatan och gavlar - 1248:  Fasad åt Korén i Växjö. Fasad 1879. 

1247:  Fasad åt Korén i Växjö. Fasadskiss 1879.
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nas övre del, fyra plansnitt och två sektionssnitt men ingen
ritning för den utanpåliggande förstugan mot trädgården.
Korén beställde i efterhand en sådan ritning av Zettervall,
eftersom »byggmästaren känner sig alldeles ur stånd att
åstad komma något passande«. Ritningen har inte åter -
funnits, men en förstuga med zettervallska former och med
årtalet »1879« byggdes.96

Koréns hus i Växjö är ett av de få som inte finns avbildat i
Zettervalls Album. Vi får studera några nytagna bilder.
(1249, 1250) Byggnaden var troligen antingen färgsatt ljust
enfärgat över en mörk sockel, eller med mörkare kalla,
»stenfärgade« fönsteromfattningar mot en ljusare mur. Vad
vi definitivt kan veta var att kvarterets glest placerade
byggnader följdes upp av plank och hägnader i de artiku -
lerade fasadskärmarnas liv.

Wittlocks hus i Växjö

Ritningarna till detta hus har inte återfunnits och inget blev
byggt. 

Fornforskaren och läkaren vid Växjö regemente Janne
Wittlock bad under våren 1881 Zettervall om skisser till en
nybyggnad på den tomt han hade ärvt vid torget i Växjö –
i hörnet Kungsgatan och Storgatan.97 Wittlock var »fullt
belåten« med skisserna men önskade ett par ändringar,
eftersom Riksbanken ville hyra, och han skriver att han
»väntade otåligt på ritningen«.98 Zettervall noterar strävt i
sitt Hufvudconto: »Hus i Växjö av trä, plan och fasad två
blad och två dagars tidspillan, 250 kr.« Inga ritningar är
återfunna och huset byggdes inte.99

Riksbanken, som hade lokaler på platsen från 1881,
hyrde troligen det gamla huset. I Album finns ett fotografi
som troligen visar det äldre hus som fick stå kvar. Byggna -
den revs 1911.

1249:  Fasad åt Korén i Växjö.

1250:  Fasad åt Korén i Växjö.



1010 Bostäder

Slutkommentar

I detta avsnitt har vi kunnat se att Zettervall fick en rad
beställningar som enbart gällde fasader till redan planlagda
hus. Många privata byggherrar ville något mer än det den
lokale byggmästaren kunde erbjuda, som borgmästare
Korén i Växjö som rent ut skrev att han: »inte vill höra att
borgmästaren misspryder staden med ett fult hus«. Zetter -
vall sa aldrig nej till ett uppdrag och han svarade snabbt
med ritningar som, inom de givna ramarna, gick långt i
ambition och som nästan alltid infriade beställarens för -
vänt ningar.

Med början i den egna villan i Lund arbetade Zettervall
i den klassiska vokabulären för hus längs stadsgator. Av
projekten i detta kapitel ser vi att alla är olika. Zettervall
tänjer proportionerna, han gör ofta det stora större och det
lilla mindre. Fasaderna har ofta en djup reliefverkan och
kommer bäst till sin rätt sedda från sidan, i förkortning. Det
är möjligt att utläsa fasadens olika skikt i ett spel mellan
delar som är givna av bjälklagsordningen och sådana som
är givna av murverkets öppningar.

I något enstaka fall har Zettervall kunnat utnyttja bygg -
nadens specifika verksamhet för dekoren. För Lindstedts
bok-, musik- och konsthandel i Lund är stick bågarnas slut -
stenar i form av antika ansiktsmasker. 

Vi har i några fall kunnat se hur Zettervall anspelat på
husets specifika läge: i Malmö höjer sig Sparbanken för att
synas från järnvägen och Hedmans hus har en kraftfull
skala i proportion till Sundets långa betraktelseavstånd. I
Lund kan vi i skissen för Holmbergs hus se hur Zettervall
har velat utveckla Bangatan och Lunds västra stadsfront
med ett arkadmotiv för butiker och en artiku lerad fasad.

När uppgiften gällde fullständiga ritningar, som Hedmans
och Skarstedts hus i Malmö eller Wahlbergs i Kristianstad,
gör Zettervall konventionella planlösningar inom sam -
tidens typologi, ofta lyckas han dock fylla byggnads voly -
men med mer nyttig yta än vad som förväntats.

Men i materialet finns också några byggnader där
Zetter vall gjort tvärtemot vad vi kan tro att stadsplanen för -
vän tat. Det egna huset i Lund, huset i Trelleborg och
Wennströms hus i Söderhamn inordnar sig inte i stads -
plane mönstret. Med asymmetrier, torn och förgårdar 
har dessa byggnader en uttalad villakaraktär. Detta är
särskilt tydligt för Wennströms hus i Söderhamn med sin
expressiva volymuppbyggnad. Det är ett av de få husen med
träfasad i gruppen hus i stad. Själva träfasaderna är ytterst
discipli nerade medan takryttare, akroterier, takfötter,
gavlarnas snickeri brodyr och fönstrens spröjsning är
minutiöst detal jerad träbyggnadskonst, unikt gestaltade
enbart för denna byggnad. De uppåt avsmalnande fönster -
fodren, lätta att utföra i puts, är här av hyvlat trä. Inför
denna formrikedom är det lätt att, som den nöjde be -
ställaren, fråga sig: »vilken stil hör egentligen huset till?«

I två projekt var Zettervall djup engagerad även i inred -
ningen: det egna huset och Asks hus, båda på Sandgatan i
Lund. Svante Thulin målade plafonder och medaljonger.
Zettervall gjorde för sitt eget hus många tekniska experi -
ment för att huset skulle vara ett föredöme i bekvämlighet.
Här introducerar Zettervall utrustningar som skulle bli
normal bostadsstandard först långt senare. 

Huset för professor Ask engagerade hela dennes familj.
Zettervall och Thulin upprättade ett noggrant dekorations -
schema för hela huset från mottagningsrum till salong. 

I detta kapitel har vi kunnat se att Zettervall till och med i
de minst glamorösa arbetsuppgifterna, fasadritningar och
mindre tillägg till redan bestämda byggnadskroppar, även
då alltid gjorde något nytt. Han återanvände aldrig en
ritning eller ett grepp. Ser vi husen tillsammans ser vi vissa
återkommande teman, men alltid tänjt och förändrat för
den specifika uppgiften.



NOTER: HUS I STAD

Något om mig sjelf. Helgo Zettervall: »Kostnaden av min gård i
Lund 22b Sandgatan«; KB, tryckt i Helgo Zettervalls hufvudconto,
KKH, 1983. Sydsvenska Dagbladet Snällposten 12 juli 1987. Sten
Åke Nilsson: »Dyra nöjen. Om Helgo Zettervall som
slottsarkitekt«, Lundabygdens Sparbank. Årsredovisning 1988,
1989. Per-Anders Johansson, Hans Sandström och Arne Tollbom:
Villor och boställen av Helgo Zettervall, 1994, s. 44.
Vid tiden för villans planering hade troligen ritaren Mauritz
Frohm slutat och Henrik Sjöström ännu inte börjat. Samma år
som villan blev klar upptogs Lotten som fosterdotter, hon var då
fjorton år. 
Något om mig sjelf, s. 108.
Ritning, 1 blad: plan av bottenvåningen i tidig version och
reviderad situationsplan; HZA i ArkDes. Ritning, skiss i de
självbiografiska anteckningarna Något om mig sjelf, s. 112.
Ritning, 1 blad, arbetsritning på kartong: vägguppställning av
salongen; HZA i ArkDes. Ritning, 2 blad: fasaduppställning,
räcke; HSA. Ritning, 2 blad uppmätning 1986 (Thomas
Posselius): 4 planer; Byggnadsnämnden i Lund. Ritning, 5 blad
uppmätning 1999 (Göran Hagsund): huvudfasaden; Hagsund
arkitektbyrå, Lund. Ole Drachmann tackas för
uppmätningshjälp!
Något om mig sjelf, s. 113.
En ursprunglig vattenklosett fanns bevarad 1999.
Zettervall anger också de arbeten han genomförde under de
kommande åren: nytt batteri till ringledningen, inredning av
handkammare och pigkammare, varmledning till badkaret och
blomfönstret, hissens inpanelning, diverse mur och järnarbeten,
rännsten, Gurneyugn till tamburen, gasledning till verandan,
vattenrör i trädgården, nya fotrännor samt diverse
underhållsarbeten. Totalt 2 448 riksdaler. Något om mig sjelf.
Helgo Zettervall: »Kostnaden av min gård i Lund 22b
Sandgatan«; KB, tryckt i Helgo Zettervalls hufvudconto, KKH,
1983.
Efter det att Zettervall flyttat till Stockholm 1881 stod villan osåld
ett år, Henrik Sjöström bodde då i huset och kontoret var kvar.
Zettervall var mycket olycklig över att inte få några bra anbud,
han grämde sig över att ha sagt nej till ett anbud på 26 000 och
tvingades till sist acceptera 20 000 då han sålde till godsägare L.
Nilsson som senare sålde till Robert Dickson. 1908 såldes huset
till major Thulin som bedrev sjukgymnastikinstitut i villan, 1930
påbyggdes gårdslängan med smålägenheter för institutet; i slutet
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av 1950-talet tjänade längan som studenthotell och senare
konferenslokaler och kontor. Huset förklarades som
byggnadsminne 29 mars 1976. Byggnaden genomgick en
omfattande restaurering på 1990-talet, fasaderna är idag kritvita.
Den nuvarande adressen är Sandgatan 14.
Lunds Stadskärna. Bevaringsprogram, 1978, 1981, 1983 och 1986.
Nuvarande beteckning är kv. Sankt Clemens 4.
Ritning, 1 blad skiss; HSA. Hufvudconto: »1877 december,
Ritning till Fasaddekoration för bokhandlare Lindstedts hus här,
250 kr.« Ritning, 1 blad fasadändring 1910 (Henrik Sjöström);
Byggnadsnämnden i Lund.
Enligt Lunds Stadskärna var arbetet klart först 1884.
Efter Henrik Sjöströms ritning från 1910 förstorades
skyltfönstren genom att murarna mellan dem ersattes av
järnpelare och bröstningarna togs bort – ett avancerat
byggföretag med gott resultat. 1926 inreddes vinden genom att
taket restes och försågs med mycket bearbetade takkupor, även
detta efter Sjöströms ritningar. Vissa ändringar gjordes kring
gångporten 1940. År 2001 revs själva byggnaden, men fasaden
stod stagad kvar under byggnadstiden och är nu integrerad med
det nya huset.
Carl Holmbergs mekaniska verkstad och armaturfabriken Carl
Holmberg, Lund, 1900. Lunds Stadskärna. Bevaringsprogram,
1978, 1981, 1983 och 1986.
Carl Holmberg (1827–1890): fabrikör, drev Carl Holmbergs
gjuteri och mekaniska verkstad som låg vid Bangatan i Lund från
1864 till 1940-talet. Vid 1800-talets slut var det Sydsveriges
största inom branschen med tillverkning av spisar, kvarnverk,
kaminer, mejerimaskiner och andra jordbruksmaskiner.
Ritning, 1 blad fasadskiss; HSA. I Hufvudconto antecknar
Zettervall: »1877, december, ritning till fasad för nybyggnad åt
fabrikör Holmberg å tomten mitt emot banstationshuset här, 500
kr.« Ritning, 1 blad uppmätning 1958 av stadsantikvarien Ragnar
Blomqvist; Kulturen. Tomten hade beteckningen 301 N, O, P, Q
samt 316 C, nuvarande kv. Bytarebacken 32 och kv. Carl
Holmberg 1. Enligt uppmätningsritningen 1958 är tomten 22
meter (73 fot) lång vilket skulle innebära att mittornet
flankerades av tre fönsteraxlar; enligt Lunds stadskarta från 1878
var tomten 26 meter (86 fot) vilket skulle innebära att tornet
flankerades av fyra fönsteraxlar. Allt förutsatt ett fönsteravstånd
på 2,6 meter (8 1/2 fot) till 2,7 meter (9 fot). Byggnadens höjd
skulle i dessa alternativ vara 12,4 (41 fot) respektive 11,6 meter
(39 fot). 
Före detta tomt 315, nuvarande kv. Bytarebacken 18. Byggt 1885. 

Tomten hade beteckningen 25 och 28 A, nuvarande kv.
Föreningen 12 och del av 16.
Urban Lasson och Axel Törje: »Universitetsplatsen i Lund«, Det
Gamla Lund 51, 1970. Lunds Stadskärna. Bevaringsprogram,
1978, 1981, 1983 och 1986. Särskilt Lassons avsnitt har varit till
stor hjälp, i synnerhet upplysningarna om den interiöra
färgsättningen.
Carl Jacob Ask (1825–1897): läkare, professor i kirurgi och
obstetrik, Lunds universitets rektor 1866–1867. Ask och
Zettervall hade allt sedan planeringen av Kirurgiska lasarettet i
Lund 1863 varit personliga vänner. Det var Ask som hade tagit
hand om Zettervall efter den svåra fallolyckan vid byggandet av
Kirurgiska lasarettet. 
Brev till Zettervall från Ask, 6 stycken 1883–1888; KB.
I brev till Zettervall 12 februari 1884; KB.
För att vara riktigt säker hade Ask dessutom köpt en tomt i
kvarterets östra del som han visste att Akademiska Föreningen
skulle komma att behöva.
Skissens existens enligt Urban Lasson och Axel Törje:
»Universitetsplatsen i Lund«, Det Gamla Lund 51, 1970..
Ritningar, 5 blad kopior 1884: plan av bottenvåningen, plan av
övre våningen, fasad mot Sandgatan, plan av källaren/sektion
AB/sektion CD, plan av vindsvåningen/södra fasaden;
Byggnadsnämnden i Lund. Ritningarna utfördes gratis och
saknar notering i Hufvudconto.
Skulpturen Hermes med Dionysos som barn som tillskrivs
Praxiteles grävdes upp först 1877, en gipsavgjutning 1885 bör ha
varit en stor märkvärdighet. Äldre fotografier visar att Ask hade
Thorvaldsens Hebe i den påklädda versionen från 1816. Urban
Lasson och Axel Törje: »Universitetsplatsen i Lund«, Det Gamla
Lund 51, 1970.
Akademiska Föreningens tillbyggnad utfördes inte förrän 1911
men inte efter Zettervalls förslag; tillbyggnaden kom inte att
utnyttja möjligheten till motbyggnad. I Asks hus tapetserades
1914 de viktigaste rummen. 1940 lades takfönstren igen och
planlösningen ändrades i övre våningen. 1965 sålde familjen Ask
kvarterets södra del till Akademiska Föreningen som byggde om
till kontor, en yttre renovering gav den södra delen en gräddvit
kulör med mörka, istället för fasadfärgade, balkongräcken. 1974
sålde familjen Ask även huset mot Sandgatan, fasaden hade
åtminstone så sent som 2010 kvar sin grå originalputs. 
Tomten kan vara kv. Sankt Laurentius 2, hörnfastigheten vid
Kyrkogatan mot domkyrkan. Där fanns ett korsvirkeshus med en
vinkelbyggd länga som 1868 byggdes samman och förlängdes

1012 Bostäder

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

9

10

11

12

13

14

15

16



med två fönsteraxlar. Huset gavs enhetligt brant tak och putsad
fasad med enkel klassicistisk dekor, troligen inte efter Zettervalls
ritningar. Fastigheten blev senare ombyggd till bank. Trots att
Zettervall stavar namnet Stedink kan beställaren ha varit: a) Carl
Adam Bogislaus Styrbjörn von Stedingk (1801–1882) som ägde
Maglasäte vid Höör; b) Eugen Curt Gustaf Christian Stedingk
(1834–1896), kammarherre 1863 eller c) hans bror, Eugène
Fredrik Oskar Ludvig von Stedingk (1825–1871), operachef
1860–1866, ministre plénipotentiaire i Köpenhamn, envoyé 1868,
lämnade efter kort tid uppdraget på grund av sjukdom. I brev
från 1880-talet omnämns Stedingks som Zettervalls gamla
lundavänner.
Huset mot Kyrkogatan hade uppförts för vinhandlaren Carl
Björck, efter ritningar av byggmästare P. C. Sörensen. Lunds
Stadskärna. Bevaringsprogram, 1978, 1981, 1983 och 1986. Emil
Sommarin: Skånska hypoteksföreningen 1836–1936. Minnesskrift,
1936.
Hufvudconto: »1873, december, diverse förändringar (3 blad) vid
Hypotekshuset i Lund, 250 kr.«
Ritning, 1 blad 1877 förslag till förändring: plan/fasad;
Byggnadsnämnden i Lund.
Några förändringar av det stora Hypotekshuset mot Kyrkogatan
tycks inta ha gjorts förrän 1890 då ett nytt trapphus och ett nytt
kassavalv byggdes ut mot gården; allt enligt Henrik Sjöströms
ritningar; interiören förändrades vid en större ombyggnad 1937.
Hypoteksföreningen övergav sin fastighet 1918 då en nybyggnad
på granntomten, ritad av Isak Gustaf Clason, stod klar.
Mot Södra promenaden uppfördes från 1875 nya trevåniga
bostadshus efter ritningar av bland annat byggmästare Christian
Mortensen. Mot Stortorget uppfördes det stora hotell Kramer
ritat av dansken Carl Ferdinand Rasmussen. Gustav Adolfs torgs
södra sida skulle från 1878 börja bebyggas med stora stadspalats
efter ritningar av bland annat Christian Mortensen. Carl
Ferdinand Rasmussen (1831–1903): dansk arkitekt verksam i
Skåne under 1870-talet. Han har bland annat ritat tillbyggnaden
till residenset i Malmö 1877 och många herrgårdsombyggnader.
Byggnaderna vid Sötorvet ritades 1873–1876 av Vilhelm
Valdemar Petersen och Ferdinand Jensen. 
Gustaf Adolf Hedman (1827–1906): konsul.
Nuvarande fastigheten Jörgen Kock 3, Norra Vallgatan 80.
Ritningar, 4 blad vävritningar 1872: fasad, plan
bottenvåning/första våningen, plan källare/sektion AB, sektion
CD/EF/GH; Byggnadsnämnden i Malmö. I Hufvudconto noterar
Zettervall: »1872, 24 aug, 4 bl till 3-våningshus i Malmö (Consul
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Gust. Hedman) 350 rdr« samt »1873 april, detaljer 75 kr«. 1873
ändrades beteckningen från riksdaler till krona – värdet var
detsamma.
Huset är sedan 1917 huvudkontor för G. & L. Beijer och kallas
Beijerska huset. Vid en ombyggnad 1919 nyinreddes vinden som
fick nya takkupor och balkongerna togs bort. Entréerna är
flyttade. Förutom dessa förändringar är huset ganska väl bevarat. 
Carl Axel Skarstedt (1825–1894): löjtnant, hamningenjör i
Malmö.
Nuvarande Skeppsbron, Kv. Kolga 7.
Ritningar, 9 blad kopierade ritningar 1876: fasad mot väster,
fasad mot söder, källarvåning, bottenvåning, andra våningen,
tredje våningen, vindsplan, sektion AB, sektion CD;
Byggnadsnämnden i Malmö. I Hufvudconto noterar Zettervall:
»Sept 28, 1876, Ritningar till privat hus i Malmö (Löjtnant
Skarstedt) (7bl) jämte detaljer och arbetsritningar, 742 kr.«
Brev till Zettervall från Skarstedt 4 stycken 2, 14 och 17 augusti
samt 8 oktober 1876; KB. 
Huset är idag mycket ändrat: alla fönster bytta till grova och ljusa,
alla vindskupor grovt förenklade, fasaderna är förenklade och
grovt putsade röda. 
F.d. kv. Gripen, nu kv. Residenset 8, Adelgatan 8. 
Henrik O. Andersson och Fredric Bedoire: Bankbyggande i
Sverige, 1981, s. 156, 385.
Ritningar, 2 blad vävritningar (fragmentariska och skadade) 1877:
Zettervalls fasad, byggmästarens planer med sektion; Byggnads -
nämnden i Malmö. Ritning, 1 blad: fasad; HZA i ArkDes.
Hufvudconto: »1877, 26 juni, Ritning 1 blad till fasad för Malmö
Sparbanks nya hus, 450 kr« och »september detaljer 300 kr«.
En ny bankhall med glastak byggdes över gården 1911, arkitekt
A. Stenberg. En butiksentré är igensatt och en är flyttad, andra
våningens fönster är bytta, men i övrigt har fasaden förändrats
mycket lite. Sparbanken använde huset till 1980-talet.
Hufvudconto: »1875, juni, Skiss till Landshövding Troil till
påbyggnad av löjtnant baron [Hans Fredrik] Ramels hus i Malmö
jämte sedermera utarbetade ritningar, 400 kr.« 
Samuel Gustaf von Troil (1804–1880): landshövding i Malmöhus
län (1851–1874), aktiv i många av länets frågor som järnvägen
och lantbruksinstitutet Alnarp.
Brev till Zettervall från Troil 15  april 1885; KB. Ytterligare 3 brev
i detta ärende från Troil 1875; KB.
Brev till Zettervall från Troil december 1885; KB. Huset vid
Slottsgatan 8 byggdes om 1891 och revs 1970. 
Zettervall skriver i Hufvudconto: »1872 mars, Fasaddekoration
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m.m. åt konsul Runnerström, Malmö, 50 rdr.« Henrik
Runnerström (1812–1901): konsul, handlande, oljeslageriägare
med eget handelshus i Malmö. Runnerström ägde många
fastigheter i Malmö. Några längs Agnesgatan. En byggnad i
hörnet Adelgatan och Bruksgatan, kv. Hans Michelsen 1, har
kallats det Runnerströmska huset. Byggnaden uppfördes dock
1879 och ägdes av handlanden Dieden. Byggnaden, som hade
vagt zettervallska drag, revs på 1970-talet.
Järnvägen norrut till Hässleholm hade anlagts 1865 men det
skulle dröja till 1886 innan spåren förlängdes söderut till Åhus.
De nya spåren skar då av Tivoliparken från Boulevarden.
Residenset, ritat av Fredrik Wilhelm Scholander 1860, hade
byggts av Måns Holmgren. Läroverket av Johan Adolf (John)
Hawerman 1875 hade byggts av Sören Peter Löfgren i Åhus (för
vilken Zettervall hade ritat villorna i Önnestad, Svenstorp och
Åhus) efter det att han hade varit Häckebergas byggmästare.
John Wahlberg (1839–1910): grosshandlare i Kristianstad, drev
bland annat varuhuset John Wahlberg & Co, ägare till många
tomter i staden. Ritningar, 7 blad (av 9) signerade kopieritningar:
I fasad mot Boulevarden, II fasad mot Cardellsgatan, III plan
källare, VI plan andra våningen, VII plan vind, VIII sektion AB,
IX sektion CD/EF; Byggnadsnämnden i Kristianstad. Ritning, 1
blad skiss; HSA. Zettervall skriver i Hufvudconto: »Ritning, juli
1876, 9 blad till privathus i Kristianstad (John Vahlberg),
1 000 kr.«
Brev till Zettervall från Wahlberg, 4 stycken 1876; KB.
Kv. Kommendanten 1, Rosentwists salong. Fotografier i
Kristianstads Museum.
Byggnaden är exteriört i gott skick, även detaljer och
dekorationer. Ombyggt interiört 1935 för samlingssalar och
hotell för Siriuslogen. Byggnaden har nu beteckningen Kv.
Kommendanten 1.
Nils August Ehrensvärd (1830–1898): hovrättsnotarie, bankman,
friherre.
Ritningar, 4 blad skisser 1877: fasad, mm; Byggnadsnämnden i
Kristianstad. Ritning, 1 blad skiss: del av fasad; HSA.
Hufvudconto: »Ritning december 1876, Fasad med detaljer till
privathus i Kristianstad (baron Ehrensvärd), 375 kr.« Byggnaden
har nu beteckningen Kv. Otto Marsvin 6.
Brev till Zettervall från Ehrensvärd 17 december 1876; KB.
Ytterligare brev fråm 3 och 4 november finns; KB.
Fasaden är i relativt gott skick men är nu grovt putsad skarpt gul
med vita lister, knappar och delar av fönsteromfattningarna.
Vissa detaljer är borttagna.

I Hufvudconto noterar Zettervall: »1876, februari, Fasad med
detaljer till privathus Kristianstad, 200 kr.« Byggnaden har nu
beteckningen Kv. Otto Marsvin 11, Västra Boulevarden 19.
Fastigheten ägdes av grosshandlare Carl Henricsson och byggdes
1877.
Zettervall kommenterade flitigt under fotografierna om det var
något han inte kändes vid. 
Fasaden är påbyggd en våning så allt över den ursprungliga
takfoten är borta, bottenvåningens fönsteröppningar och partiet
vid porten är fasad ändrat. Huset är nu gult med vissa vita inslag.
Hufvudconto anger: »1876, september, ritning till ett hörntorn i
Kristianstad, 50 kr.«
Byggnaden har beteckningen Otto Marsvin 8, Västra
Boulevarden 23.
Ett annat hörntorn i Kristianstad, Kv. Fotangeln 4, hörnet Södra
Kaserngatan och Östra Storgatan, byggdes 1878 vilket stämmer
bättre med dateringen, men det är ett ganska okomplicerat torn
som en byggmästare hade kunnat rita.
Hufvudconto: »1867 juni fasad till hus i Carlstad, 84:50 rdr.«
Göran Lindahl: »Karlstad 1865. Stadsbyggande för hundra år
sedan«, Värmland förr och nu, 1965. 
Anders Lichard Victor Thorsséen (1827–1867): apotekare i
Brösarp och Sjöbo. Apotekarsocietetens matrikel. Otryckt:
Lagfartsprotokoll, Thorssén, Sjöbo. Sven Klang och Ulla
Karström i Sjöbo tackas för upplysningar. 
Det är osäkert när efterträdaren, apotekaren Lekberg, lät uppföra
den nya byggnaden, men den finns på fotografi från 1901.
Karl Enghoff: »Halmstad«, Sveriges städer nu och fordom, red.
Albin Roosval, 1916. Gert Björnlund: »Halmstadlogernas
historia«, www.frimurarorden.se, rev. 22 mars 2003.
Oscarslogen var en Sankt Johannesloge, beteckningen för de
lägsta graderna I – III. Den nya Siriuslogen, som skulle invigas
samtidigt som huset, var en Sankt Andreasloge, för graderna 
IV–VI.
Johan Olof Petter Nordström (1838–1908): stadsläkare i
Halmstad. Brev till Zettervall från Nordström, 6 stycken 1873;
KB.
Något om mig sjelf, s. 76. Zettervall hade 1865 blivit frimurare och
var 1868 medlem i Sankt Johannesorden Arcacian i Malmö. Hans
ordensinsignier finns bevarade bland hans diplom och
utmärkelser; HZA i ArkDes.
Hufvudconto: »Ritningar augusti 1873, 2 blad till fasad för
frimurarelogen i Halmstad, 200 kr«. Brev till Zettervall från
Nordström, 26 februari 1873; KB.
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Ytterligare 12 brev från Wennström 1877–1878; KB.
Uppdraget att återuppbygga rådhuset gick redan i oktober 1876
till Ernst Jacobsson vars byggnad i en rikt sirad dansk-holländsk
tegelarkitektur var klar 1878. 
Ritningar, original 1877, 6 blad; ej återfunna. Ritningar, 5 blad
kopior med ändringar: plan våningen/situationsplan, plan
vinden, fasad mot torget, fasad mot gatan, sektion; Söderhamns
kommun. Ritning, 1 blad; HSA.
Antal fönster var i vardagslag ett sätt att beskriva rums storlek.
Brev till Zettervall från Wennström, 1878; KB. 
Brev till Zettervall från Wennström, 13 stycken 1877–1878; KB.
Brev till Zettervall från Wennström, 5 april 1878; KB.
Ritningarna till grannhuset Kv. Lejonet 2 är undertecknade av 
J. E. Stenberg, Stockholm, januari 1878.
Byggnaden såldes i början av 1900-talet till bolaget Bergvik & Ala
för att användas som tjänstebostäder för bolagets direktörer. I
stadsbeskrivningen från 1923 (»Söderhamn«, Sveriges städer)
skriver Alf Grandien att Wennströms hus »som i sitt nuvarande
skick såväl till det yttre som det inre fortfarande är en mycket god
representant för 1800-talets bästa stadskultur med allt vad därtill
hör av kulturell förfining och gammaldags hederlig soliditet«. Vid
rivningen hösten 1981 ägdes huset av Söderhamns kommun.
Huset var då i dåligt skick och användes som auktionskammare
och musikkafé. 
Lars Thor: Växjö centrum. Kulturhistorisk byggnadsinventering
och bevarandeförslag, 1976. Axel Korén (1838–1890): borgmästare
i Växjö 1869–1890. Kungsgatan 14 A, Kv. Gripen 1 B.
Brev till Zettervall från Korén, 1878; KB. Ytterligare två brev till
Zettervall från Korén, 1878-1879; KB.
Ritning, 1 blad fasadskiss 1876; HSA. Ritning, 1 blad kopierad:
fasader och detaljer; Växjö byggnadsnämnd. Hufvudconto:
»Ritning 1879 januari fasad med detaljer till boningshus i Växjö,
Borgmästare Corén, 300 kr.«
Brev till Zettervall från Korén, 1879; KB. Efter det att Korén
lämnat huset byggdes det till med ett rum och en veranda in mot
gården. Bortsett från färgsättning, viss detaljbehandling och en
förstorad takkupa så är byggnadens fasader i gott skick. Fasaden
rustades upp under 1980-talet. 
Johan August Zacharias »Janne« Wittlock (1828–1910):
bataljonsläkare vid Jönköpings regemente, fornforskare. 
Hans stora föremålssamling finns nu på Smålands museum.
Brev till Zettervall från Wittlock, 9 stycken 1881; KB
Hufvudconto 27 juni 1881,

Ganska snart efter att byggnaden tagits i bruk visade det sig att
den var dåligt grundlagd. Sättningsskador krävde under åren ett
stort underhåll. En genomgripande ombyggnad projekterades
1930, men utfördes inte. Byggnaden revs 1963. På platsen står
idag en byggnad som utöver frimurarnas samlingsrum också
innehåller lokaler för uthyrning. Fastigheten har nu beteckningen
Kv. Drottning Kristina 13.
Bevare oss väl, Trelleborgs generalplanekommitté, 1981. Per-
Anders Johansson, Hans Sandström och Arne Tollbom: Villor och
boställen av Helgo Zettervall, 1994, s. 62.
Algatan 27, kv. Ceres 82. Ritning, september 1874, 1 blad: 150 kr;
ej återfunnet. Ritningar 3 blad, ombyggnad 1937;
Byggnadsnämnden i Trelleborg. 
Frans Malmros (1836–1904): skeppsredare, grundade 1870
Trelleborgs Ångfartygs AB. Ett nytt hus byggdes 1915 på
grannfastigheten, tillsammans blev dessa de »Malmroska husen«.
1937 byggdes det zettervallska huset om till fulla två våningar
mot gatan. 
J. G. Frykman (1842–1895): stads- och lasarettsläkare i
Karlshamn. Bodde och ägde Drottninggatan 52, Kv. Amerika,
senare Kalmar 336b senare 6. Hade också sommarhuset
»Saltsjöbaden« i Vägga.
Hufvudconto: »1 april 1874: Ritning 5 blad till boningshus i
Carlshamn (Doktor J. G. Fryckman), 250 kr.« Skisser, 2 blad
fasadalternativ; HSA. Relationsritningar 1901; Karlshamns
kommuns byggnadskontor. Per-Anders Johansson, Hans
Sandström och Arne Tollbom: Villor och boställen av Helgo
Zettervall, 1994, s. 60. Albert Malmros och Marianne Andersson
i Karlshamn tackas för upplysningar.
Huset byggdes om 1907 för apoteket Elefanten, då nya stora
butiksfönster togs upp som helt omformade helhetsintrycket.
Hela fasaden är idag mycket förenklad: urnor, takfotskammar
och de övre fönsteromfattningarnas sirater är borta. Byggnadens
takfot och fönsteromfattningar var mörkare än fasadytorna.
Alfred Jensen: Söderhamns historia, 2 volymer, 1919–1920. Alf
Grandien: »Söderhamn«, Sveriges städer nu och fordom, red Albin
Roosval, del 5, 1923. Bebyggelse i Söderhamns kommun. En
inventering från Gästrike-Hälsinge hembygdsförbund, 1974. Per-
Anders Johansson, Hans Sandström och Arne Tollbom: Villor och
boställen av Helgo Zettervall, 1994, s. 70. Otryckt: »Byggnads -
dokumentation före rivning, Kv. Lejonet 1«, Gerd Edgren,
september 1981. Elisabet Wannberg tackas för upplysningar. 
Erik Adolf Wennström (1822–1903): konsul och grosshandlare i
trävaror. Brev till Zettervall från Wennström 12 maj 1877: KB.
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1251:  Kalmar slott. Detalj av fasad mot norr. Förslag till restaurering 1882.



Detta kapitel behandlar Helgo Zettervalls arbeten
med slott och herresäten. Benämningarna slott,
borg, herresäte och herrgård som används för

dessa byggnader speglar inte något tydligt sakförhållande,
snarare är benäm ning arna ett utryck för konvention och
pretention. Gränsen är inte heller entydig visavi de gårdar
som behandlats i Kapitel 18: Villor och boställen. I detta
kapitel har jag samlat Zettervalls arbeten med de etablerade
gamla herresätena. 

Här beskrivs, med tre undantag, ombyggnader. Zetter -
valls eget språkbruk växlar: han använder begreppen
tillbygg nad, iståndsättning, förändring, ombyggnad, till -
bygg nad, utvidgning och, i några fall, restaurering. De tre
ny byggnader som behandlas här: Häckeberga, Kronovall
och inspektorshuset på Egeskov, är även de intimt knutna
till etablerade byggplatser. 

Från 1867 och fram till de första åren på 1880-talet, så
länge Zettervall var privatprakti serande i Skåne, fick han
ungefär ett uppdrag per år för att modernisera represen -
tativa bostäder på landet. Vi kan märka en viss tyngdpunkt
åren kring 1873. De flesta låg naturligt nog i Skåne, men
några också i Västergötland och Småland samt en i Danmark
och en i Uppland. Projekten är mycket olika stora – från
små till byggnader till mycket anspråksfulla nybyggnader.
Tabellen visar alla projekten kronologiskt, men i det
följande kapitlet ska vi först behandla Skåne, sedan övriga
landsändar och sist tio små projekt om vilka kunskapen är
ringa. Kapitlet har en tyngdpunkt i de enskilda verkgenom -
gångarna men avslutas med en sammanfattande kom -
mentar. 
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Björnstorp Skåne 1867 Delvis utf. Ombyggnad

Fulltoa Skåne 1867 Ej ident. Mindre förändring

Klågerup Skåne 1867 Ej utf. Ombyggnad

Benestad Småland 1867 Ej ident. Tillbyggnad av veranda

Stora Bjurum Västergötland 1869 Utfört Restaurering

Borgeby Skåne 1870 Delvis utf. Restaurering och nybyggnad

Oby Småland 1871 Ej ident. Tillbyggnad av veranda

Hildesborg Skåne 1872 Trol utf. Fasadombyggnad

Borggård Skåne 1872 Ej ident. Ombyggnad

Marielund Blekinge 1872 Osäkert Ombyggnad

Häckeberga Skåne 1872, 76 Utfört Nybyggnad

Dagsnäs Västergötland 1872 Utfört Förändring

Bosjökloster Skåne 1872 Utfört Iståndsättning

Västerstad Skåne 1873 Utfört Påbyggnad, nu mycket förändrat

Hedensberg Värmland 1873 Ej ident. Salskamin

Vallen Halland 1873 Ej ident. Nyinredning

Skabersjö Skåne 1873, 74 Delvis utf. Restauration, bara ladugårdsfasader

Toppeladugård Skåne 1874 Ej utf. Nybyggnad. Inga ritningar funna

Almnäs Västergötland 1875 Ej ident. Dekoration av ett bränneri 

Trolleberg Skåne 1875 Ej ident. Mejeri

Kronovall Skåne 1877 Ej utf. Ny inspektorsbostad dock utförd

Egeskov Danmark 1880, 84 Utfört Nybyggnad och mindre rest. av slottet

Råbelöf Skåne 1881 Utfört Ombyggnad. Skadad i brand

Bulltoa Skåne 1881 Ej utf. Nybyggnad

Hyby Skåne 1881 Utfört Ombyggnad. Helt förändrad 1966

Kalmar slott Småland 1882 Utfört Restaurering. Ämbetsmål klart 1892

Penningby Uppland 1884 Ej utf. Restaurering

förslag utfört anm.



Skåne

Jordreformer och nya brukningsmetoder hade vid 1800-
talets mitt dramatiskt ökat avkastningen från de skånska
jordbruken. De nya rikedomarna investerades först i
lantbrukets nyttobyggnader, senare kom turen till bo -
städerna. Ägarna sökte modern komfort men också ett
uttryck för rikedom, stabilitet och historisk kontinuitet. Ett
uttryck för denna vilja till historisk förankring kan vi finna
i det planschverk som, efter att ha delredovisats i flera
häften, slutligen stod klart i sin helhet 1863. Verket, Skånska
herregårdar, innehåller avbildningar av 72 skånska gårdar
tecknade av den danske konstnären Ferdinand Richardt och
med texter av Gustaf Ljunggren – då docent i este tik vid
Lunds universitet.1 Med 1860-talets ögon måste anlägg -
ningarna ha tett sig påvra i jämförelse med den rika historia
som Ljunggren lyfter fram i sina beskrivande texter. Här
framträder några tydligt avgränsade byggnadsepoker. 

Medeltiden. Åren kring 1100 innebar för Skåne ett
massivt nybyggande av socken kyrkor av sten. Men under
medeltiden grundlades också en rad kloster. Åtminstone
tjugo klosteranläggningar fanns vid 1200-talets slut. Alla
kloster förstördes vid refor ma tionen, men vissa delar kunde
ingå i senare nybyggnader eftersom klostrens bruk nings -
enheter ofta hölls samman in i senare skeden. 

1540–1658. Den danska adeln, den så kallade riks råds -
adeln, hade från 1500-talets slut en mycket stark ställning.
De var som kungar över sina domäner. Kring år 1500
uppförde de enkla högresta tornhus som bostad, repre -
sentation och försvar. Den stora nybyggnadsepoken inföll
från 1540-talet till det svenska maktövertagandet 1658.
Grundtypen är den fyrlängade renässansborgen med
diagonalt placerade torn.  I periodens början är anlägg -
ningarna tydligt slutna och fortifikativa men mot perio dens
slut blir de öppnare, trelängade med sirade gavlar och
bandornamentik i den holländskt inspirerade Kristian IV-
renässansen. Byggnadstekniken är medeltida: gjutmurshus
med skal av gråsten och tegel, mot slutet enbart av tegel.
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Nybyggandet avstannade helt 1658. Under de första svenska
åren skedde dock ombyggnader och reparationer efter
krigs årens skador, men på 1680-talet upphörde byggen -
skapen helt. 

1720–1810. Från 1720-talet introduceras något helt nytt:
en uppsvensk klassicism, med tydlig inspiration från
Hårleman, men ofta med lokala arkitekter. Det är fasta
symmet riska anläggningar med tydliga mittaxlar, jämn
fönster sättning och oftast valmade tak. Byggnaderna är
putsade med pilastermotiv och rusticerade socklar. Den nya
byggnadstypen saknade helt försvarsaspekter och många av
de äldre renässans anläggningarna byggdes om efter dessa
nya ideal.

1840–1900. Den fjärde viktiga byggnadsperioden är den
vi ska studera. Den infaller under 1800-talets andra hälft,
från 1840-talet till 1900-talets första år. För första gången
vände sig beställare och arkitekter medvetet till byggna -
dernas äldre historia. Många formuttryck var möjliga
parallellt för de funktionella moderniseringar som alltid var
byggnadsinsatsernas huvudsyfte. Mest handlade det om
renoveringar och ombygg na der av befintliga anläggningar,
men något byggdes nytt. Den livligaste byggnads verk -
samheten inföll just under de år som Zettervall var verk -
sam, från 1865 till 1875. 

Av arkitekterna är Carl Georg Brunius först nästan ensam
om dessa uppdrag i Skåne. Han restaurerar och bygger till
ett tiotal herresäten under 1840-talet.2 Han ritade också
några få rena nybyggnader.3 Brunius elev Strömberg ritar
två nya huvudbyggnader kring 1850.4 Brunius är trogen sitt
arkitektoniska program, som vi mött i Lund: klassi cistiskt
enkla grundvolymer med hantverksmässigt utförda deko -
rationer sprungna ur teglets möjligheter. Men jämför vi
med hans övriga profana byggnader är herresätena friare
och mer dramatiskt proportionerade. När Brunius och
Strömberg lagt ner sin verksamhet är det danska arkitekter
som finns till hands för dessa uppdrag under 1850-talet och
början av 1860-talet. 
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Gottlieb Bindesböll restaurerar under 1850-talets första
år två skånska herresäten och båda ger han en yppig renäs -
sans   dräkt i Kristian IV-renässans. I Wrams Gunnarstorp
lägger han till gavlar, homejor och kupor med rikt böjda
former. Marsvinsholms diagonaltorn får höga svängda
spiror.5 I båda fallen rör det sig om byggnader som byggts
om och förenklats under 1700-talet men som nu restaureras
för att ge en föreställning om svunnen rikedom. 

Christian Zwingmann, som slutför Bindesbölls arbeten
efter dennes död, fick under 1860-talets första år ensam
ansvaret för restaureringen av Karsholm och för det helt nya
slottet Kulla Gunnarstorp i en fri asymmetrisk tolkning av
renässansen.6

Ferdinand Meldahl ritade redan 1850 det nya slottet
Bjersjöholm i en ganska allmänt hållen fransk renässans.
Då han 1857 restaurerar Örtofta får slottet en romantisk
asymmetri; några år senare ritar han lantbruksskolans nya
huvudbyggnad i Alnarp, det så kallade slottet, med fasta
tegelformer under branta tak.

Under 1860-talet vänder sig alltså beställarna till samma
danska arkitekter som var verksamma inom det offentliga
byggandet.7 När Zettervall, framför allt genom Malmö
rådhus, blivit etablerad i Skåne får han de flesta av dessa
uppdrag, från slutet av 1860-talet tills han lämnar Skåne
1881. Inom kyrkobyggandet och det övriga offentliga
byggandet har vi sett att Zettervalls dominans var total.
Riktigt så fullständig var inte dominansen bland de privata
uppdragen. Under Zettervalls tid vände sig också beställare
till andra arkitekter, men ingen fick rita tillnärmelsevis lika
mycket som Zettervall.8 När Zettervall flyttar från Skåne
kommer danskarna åter, och först fram på 1890-talet anlitas
även svenska arkitekter i jämförbar utsträckning.9

Zettervalls uppdrag rörde anläggningar från alla bygg -
nadsperioder. Uppdragen var mycket olika omfattade, men
alla rörde moderniseringar. Med början i Skåne ska vi i det
följande studera alla Zettervalls uppdrag för slott och
herresäten.



Björnstorp

I maj 1867 fick Zettervall i uppdrag att modernisera Björns -
torps herrgård.10 Det var hans första uppgift av detta slag.
Björnstorps gård var anlagd kring 1760 med huvud bygg nad,
flyglar, ladugårdar och park enligt en stor symmetrisk plan.
Zettervall om gestal tade anläggningen till en friare och mer
dynamisk gestalt. En av flyglarna revs så att kontakten mot
parken öppnades, och den andra flygeln byggdes till så att en
avskild ekonomigård bildades mot vägen i väster. Bara en del
av projektet utfördes men resul tatet blev ändå en samlad
anläggning uppdelad i mindre volymer mot parkens höga
träd.

Björnstorp, tre mil sydost om Lund, ligger inbäddad i
grönska på Rommelåsens högsta punkt. (1252) Richardts
litografi visar gårdens utseende på 1850-talet. Gården var
uppförd i flera etapper på platsen för en äldre sätesgård.
Planen hade ritats av över intendenten Carl Hårleman,  hans
första arbete i Skåne. Huvudbyggnaden var uppförd 1752,
flyglarna cirka tio år senare när också den stora fransk -
inspirerade parken började anläggas. Under de kommande
åren gällde arbetena främst ladugårds byggnaderna och
parkens utvidgning. Litografin ger troligen en bra bild av
gården vid tiden för Zetter valls uppdrag. 

Johan Fredrik Gyllenkrok hade ärvt gården 1865 och två
år senare bad han Zetter vall att lämna ett förslag till
bostads delens modernisering.11 Den befintliga planlös -
ningen var opraktisk, köket var exempelvis  – enligt 1700-
talets mönster – inrymt i en av flyglarna med enbart
utvändig förbindelse till huvudbyggnaden. Den sedan
hundra år uppvuxna parken i väster hade också ändrat de
yttre förutsätt ningarna. Utöver ett önskemål om en mer
funktio nell inre plan kan vi tänka oss att beställaren inte var
nöjd med anläggningens formalism. Inga dokument är
dock bevarade som skulle kunna ge oss en ledtråd till hur
detaljerade beställarens önskemål faktiskt var.
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1252:  Björnstorp. Litografi av Fr. Richardt kring 1860. 



Tidigt år 1867 kunde Zettervall leverera sitt förslag i sju
planscher; av dessa är bara fem bevarade och tyvärr varken
perspektivritning eller huvudfasad.12 Ritningen visar Zetter -
valls grepp. (1253) Den strängt symmetriska anlägg ningen
är uppbruten till en friare komposition. Västra flygeln
föreslogs riven och köksflygeln skulle bindas till huvud -
byggnaden med en bågformad arkad med en tornbyggnad
över den tvärande genom farten. Mot huvud bygg nadens
sydvästra hörn hade Zettervall fogat ett torn med två rum,
spiraltrappa och ett blomsterrum. Zettervall förde in en
diagonal riktning som både öppnade och slöt gården.
Parkens täta vegetation blev den gräns mot väster som
ersatte den rivna flygelbyggnaden. I öster blev valvet entré
och skydd mot vägen som löpte öster om anlägg ningen. 

Förändringarna av huvudbyggnadens inre var få. Herr -
gården behöll sin symmet riska planlösning med bred
mittkorridor och rum i fil. Det nya rummet i tornet ingår i
en svit av tre rum som kallades »baronens enskilda våning«;
i övrigt innehöll botten våningen betjäningsrum, fyra gäst -
rum och en »sommarsalong«, vars veranda redan fanns.
Passagen från köksflygeln anslöt till en, troligen befintlig,
domestiktrappa. Botten våningen har alltså sekundära funk -
tioner, med undantag av den, med ett nytt rum förstärkta,
»enskilda bostadsvåningen«. 

Den egentliga bostadsvåningen var en trappa upp: där
var matsalen med sina för rum, stora salongen i planens mitt,
sängkammare med kabinett samt ytterligare en mindre
salong med ett förrum, kallat divan. Det nya rummet i tornet
är markerat som »skrivrum och bibliotek«, det gränsar till
blomsterrummet som vrider sig kring det nya höga trapp -
tornet.

Zettervall hade försökt att skriva in ett modernt borger -
ligt bostadsmönster i en formell 1700-talsplan, men här
fanns avsteg från de ideala sambanden: matsalen låg på ett
otympligt långt avstånd från köket och nåddes dessutom
bara över salongen. Från den sidoordnade trappan nådde
man ett centralt entrérum som har fått en balkong. Planen
innehöll många alternativa förbindelser och smitvägar.

Slott och herresäten 1025

1253:  Björnstorp. Planer 1867.



Möjligen befintliga, men troligen nya, är de många trappor
som förbinder de båda planen med den delvis höjda vinden
där nya rum ordnats. 

Köksflygeln var helt ombyggd enligt en funktions -
uppdelad plan. Hela övervåningen är ny och har plats för
fem nya bostadsrum för tjänstefolket. 

Zettervall hade på ett dramatiskt sätt brutit upp 1700-
talsanläggningens strikta sym metri med hjälp av ett helt
nykomponerat taklandskap så att helheten blivit ett aggre -
gat av sammansatta volymer. (1254, 1255, 1256) Huvud -
bygg  naden skulle få ett nytt brant tak med kraftigt
klockformade språng. Rummen i den nyinredda vinden
sammanfattades av en tvär gående volym krönt av en hög
spira. Mot denna vinkel stod en ensam upp dra gen
fönsteraxel. Det fristående kvadratiska tornet avslutades
med en spira och en utsikts plattform; mot det stora tornet
stod det runda trapptornet kring vilket, halvvägs upp, det
helt glasade växthuset var svept. Den fasta strikta flygeln
hade på motsvarande sätt, delvis med hjälp av den nya
takvåningen, fått nedbrutna volymer med varierande
tokfotshöjder.  

Ritningarna antyder dekorformer – mittrisalit med en
medaljong, balkong, takfots markering, nockräcken, järn -
spiror och fönsteromfattningar – men dekoren är spar sam;
det är de uppbrutna volymerna och taklandskapet som ger
detaljeringen. 

Förslaget kom inte att utföras i sin helhet: köksflygeln,
passagen och huvudbygg na dens vindsvåning byggdes, men
inte tornet, den höga spiran eller dekoren kring fönster.
(1257, 1258)

Zettervall hade gestaltat anläggningen i en omfamnande
spiralformad rörelse mot parken där tornet med blomster -
rummet skulle vara slutpunkten. Kompositionen inne höll
många skilda skalor och höjder. Den nya vindsvåningen var
den centrala volym från vilken övriga former upplöstes och
detaljerades. Projektet omvandlade en strikt axial arkitektur
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till en dynamisk anläggning med många samverkande
system och axlar – inte minst med hjälp av diagonaler. 

Beställningen gällde inte att skapa mer yta utan att
omforma de gamla bo stads mönstren till moderna.13 Hur
medvetet utplånandet av de uppsvenska, klassicis tiska for -
merna var är svårt att avgöra. Detaljformerna häm tades fritt
från det många gånger tillbyggdas värld. Björnstorp är en
dynamisk enhet i sig, och hade blivit det än mer om
Zettervalls plan hade fullföljts.

Klågerup

Ett halvår efter Zettervalls förslag för Björnstorp 1867 får
han av Carl Axel Trolle ett uppdrag av samma slag för
dennes gård Klågerup, två mil söder om Lund.14 Zettervall
an teck nade i Hufvudconto: »påbyggnad och förändring av
huvud byggnaden, (ej utfört), 600 riks daler«. En ombygg -
nad genom fördes dock – med torn, balkong och dekora -
tion. Denna om byggnad kan ha utgått från Zettervalls idéer
men varken skisser eller ritningar finns bevarade. 

Klågerups gård var som Björnstorp bebodd av den som
ägde och drev den. Carl Axel Trolle hade ärvt gården 1839
och bodde där till sin död 1879.15 Zettervall hade haft
mycket med Trolle att göra vid planeringen av Kirurgiska
lasarettet där denne varit ordförande i byggnadskommittén.

Bilden från 1850-talet var visar Klågerup mot söder.
(1259) Den envåniga huvudbyggnaden och en flygel hade
upp förts på 1730-talet, den andra flygeln något senare.
Enligt många källor lät Carl Axel Trolle riva huvud -
byggnaden 1858 och uppföra en ny i två våningar på dess
grund.16 I vilket till stånd gården var vid tiden för Zettervalls
uppdrag 1867 – och hur uppdraget var formulerat – vet vi
inte, men arvodet var dock nästan lika stort som för Björns -
torp vilket tyder på att hans projekt var genomgripande. 

Redan året före det stora ombyggnadsförslaget hade
Zettervall för Trolle och Klågerup gjort ritningar till en
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grindstuga och, strax efter det att han lämnat det stora
förslaget, ritningar till ett nytt ridhus samt till »förändring
av trädgårdspaviljong, veranda, och jaktpaviljong mm«.
Dessa uppdrag var dock begränsade. 

Ett fotografi från 1930-talet visar en tvåvånig huvud -
bygg nad sammanlänkad med flyglarna. (1260) Två sym -
metriskt placerade men olika utformade torn flankerade
entré med balkong. Fasaden hölls samman av vågräta band
med avvikande puts eller natursten. Flyglarna har ned -
brutna och formade gavlar. 

Varken jaktpaviljong, veranda eller trädgårdspaviljong
har identifierats. Ett enkelt ridhus finns på gården. Vissa
detaljer på huvudbyggnaden har zettervallska drag. (1261)
Tro ligen hade ett enkelt tvåvåningshus uppförts kring 1860
för att tio år senare byggas på med några fritt använda
element ur det kanske alltför storstilade förslaget.17

Borgeby

I juni 1870 lämnade Zettervall ett förslag till restaurering
av medeltidsborgen Borge by.18 Bara en liten del av projektet
– det så kallade Börjes torn – byggs efter Zetter valls ritningar. 

Beställaren Carl Wachtmeister var diplomat som bland
annat varit stationerad i Berlin, Konstantinopel och Köpen -
hamn när han 1868 utnämndes till utrikesminister och
flyttade till Stockholm.19 Wachtmeister hade köpt Borgeby
slott 1861 och då gjort en del förändringar, bland annat låtit
riva illa medfarna delar. År 1870 beställde han av Zettervall
ritningar för en genomgripande restaurering av slottet men
projektet avstannade eftersom beställaren avled året därpå.

Borgeby slott, som ligger en mil nordväst om Lund invid
Lödde å, hade under katolsk tid varit biskopsfäste. Ur -
sprung ligen hade det varit en kringbyggd fyrkant omgiven
av vallgravar som efterhand många gånger för störts och
återuppbyggts efter olika stilideal. Bilden från Burman-
Fischers planschverk visar borgens utseende efter danska
härj ningarna 1678. (1262) Vid tiden för Zettervalls uppdrag
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stod den södra längan och det så kallade Börjes torn i det
nordöstra hörnet ensamma kvar.

Den södra längan var sammansatt av delar från olika
tider. (1263) I mitten ser vi porthuset, borgens äldsta del,
byggt av gråsten och tegel på 1500-talet, men påbyggt och
förhöjt under 1600-tal och 1700-tal och med de övre
delarna förenklade 1826. Åt väster, till vänster på bilden,
anslöt en tvåvånings byggnad med källare från 1400-talet
och påbyggd vid 1500-talets slut. Den envåniga byggnaden
längst åt väster var tillagd på 1700-talet. 

De nu nämnda byggnaderna innehöll enbart förråds -
utrymmen – bostadsdelen fanns i längan mot öster. Dess
stomme var från 1600-talet men byggnaden vi ser fick sin
plan indelning och andra våning under 1700-talet. Takstolar
och takfall utformades vid en ombyggnad 1826. Börjes torn
skymtar på en bild från 1818. (1264) Tornet var i tre vå -
ningar, putsat och med ett sadeltak. Carl Wachtmeister hade
1861 rivit längan som förband tornet med bostads huset i
södra längan. Tornet var 1870 i fallfärdigt skick och byggt
av tegel på en kryssvälvd källare från 1500-talets början.

Zettervalls förslag finns bara bevarat i en enkel fasadskiss
av huvudlängan – han kallar den »första skissen«, vilket kan
betyda att han senare utvecklade förslaget vidare.20 (1265)

Genom att vandra från väster till öster ska vi notera de
av Zettervall föreslagna för ändringarna. Den envåniga
1700-talstillbyggnaden utanför den ursprungliga fyr kanten
skulle rivas. I slottets äldsta partier, kring porttornet, sätts
nya fönster in. Den västra delen är oförändrad. Skillnaden
mellan porttornets två delar har Zettervall markerat
ytterligare genom att bygga en ny trappgavel på den västra
samt något förhöjt detalje ringen på den östra. Zettervalls
trappgavel var en fri tolkning av kunskapen att huset före
1700-talet hade en sådan. Takfotens detaljering var däre -
mot snarast en re kon struktion av den fris som det fanns
spår av. 

De största förändringarna gällde bostadshusets 1700-
talsskepnad. Längan var indragen i förhållande till port -
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byggnaderna och i innerhörnet har Zettervall rest ett högt
samlande torn, ett torn som nertill överför dekorfriser från
porthuset men som i de övre våningarna allt mer frigör sig
från de medeltida formerna för att övergå i upp lösta former
med loggia, kreneleringar, hörntorn och en åttkantig spira.
Om Thersners bild från 1860-talet är korrekt så föreslog
Zettervall delvis rivning av längans andra våning. Längst åt
öster föreslog han ett gavelstycke som en kontakt med
porthusets och mitt på ett mindre gavelstycke. Fönstren
tycks insatta i de befintliga murhålen men har gjorts
rundbågiga. Ombygg naden skulle ha gjort att de yngre
delarna tedde sig mindre, men intensivare, än de äldre. Och
mellan dem skulle, indraget, det nya höga tornet stå. Längst
mot öster har Zettervall infogat en veranda, och mot
gårdssidan har han rest ett mindre torn som skymtar bakom
taket. Det finns ingen uppgift om hur Zettervall tänkt sig
murverkets ytskikt: synligt tegel, puts eller båda delarna?

Ur denna enda fasadskiss kan vi utläsa Zettervalls
grund tanke: inget enkelt sam manfattande helhetsgrepp
utan en helhetsverkan, där det fortfarande skulle vara
möjligt att utläsa de enskilda byggnadsdelarna. Den långa
längan är uppbruten i mindre delar men med en sådan när -
het mellan formerna att den äldsta delen fick stå fram som
enklare och ålderdomligare.

Samtidigt som Zettervall gjorde denna skiss till den
fullständiga omgestaltningen av hela slottet lämnade han
detal jerade ritningar till restaurering av det så kallade
Börjes torn.21 Tornet hade efter rivningen av den mot -
byggda östra längan fått förfalla och blivit stående ensamt
en bit från det bebodda slottet. Ombyggnaden startar
omedel bart efter det att Zettervall levererat fullständiga
ritningar. (1266, 1267) 

Zettervall renodlade byggnadens karaktär av friliggande
magasinsbyggnad som en romantisk solitär i slottsparken.
Fotografiet från cirka 1890 visar fasaden putsad och målad
med ett exakt tegelmönster på det sätt som var vanligt
under 1500-talet. Med tiden har skillnaderna mellan
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gammalt och nytt murverk blivit mycket tydliga och ger en
klar bild av nytillskotten. Byggnadens övre delar: takfot,
gavlar, den höga takres ningen och det stora runda fönstret
är allt enligt Zettervalls förslag. De vinkelavslutade fönstren
på den södra sidan är alla nya. Vi saknar upplysning om
huruvida portikens omfattning fanns i den ursprungliga
byggnaden eller om Zettervall diktat den.22 Det ursprung -
liga husets valvslagna bottenvåning var dock intakt, men
möjligen har Zettervall ändrat den övre bjälklags in -
delningen för att passa till den nya användningen som
förrådsbyggnad. Trots att Zettervall säkerligen kände till
Burman-Fischers stick, så har han avstått från att göra
trappgavlar och istället adderat enkla, storskaliga upp -
springande gavelmurar, kanske för att inte konkurrera med
slottets mer fingradiga detaljering. Byggnadens propor -
tioner har en bruksmässig fasthet, vilken idag mot sägs av
den förfallna putsens skörhet.23

Häckeberga slott

Av Zettervalls få projekt för helt nya slott var uppdraget för
Häckeberga 1872 det enda som kom att byggas.24 Med sina
över fyrtio rum och sina fullt genomförda inredningar är
det Zettervalls största privata uppdrag. Inte sedan Villa
Thuna hade han heller fått så stor frihet vid utformningen av
en privat anläggning. En brand 1960 skadade byggnaden
och inredningen svårt, men fortfarande ligger Häckeberga
slott dramatiskt vackert på en ö i Häckebergasjön vid
Rommelåsen på en sedan medeltiden etablerad plats.

En bild från 1850-talet visar hur slottet också bör ha tett sig
vid tiden för Zettervalls uppdrag. (1268) Av den medeltida
borgen anlagd på en av sjöns sju holmar fanns vid denna tid
inte många spår. En ny huvudbyggnad hade uppförts kring
1530 men präglades helt av genomgripande om- och till -
bygg nader på 1780-talet, då ön också gavs fast landför -
 bindelse. Om byggnadernas tekniska skick 1872 vet vi inget
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och någon restaurering före svävade aldrig beställaren.
Zettervall skulle entydigt rita ett helt nytt slott på platsen,
vilket förutsatte nedrivning av de äldre byggnaderna på
holmen.

Beställare var Tönnes Wrangel von Brehmer som 1872
ärvt slottet efter sin far. Hans två bröder hade samtidigt ärvt
Toppeladugård respektive Hyby – båda kom senare att
vända sig till Zettervall för ombyggnadsförslag till sina
gårdar.25

Redan en månad efter faderns död, i april 1872, skriver
Tönnes Wrangel till Zettervall och ber honom besiktiga. 
I juni träffas de i Lund, då »har jag även mamma med mig
då det är saker som hon bättre kan förklara«, skriver
Wrangel.26 I detta brev finns en formu lering som antyder
att Zettervall velat restaurera de gamla flyglarna men att
Wrangel funnit detta alltför dyrbart. Byggnadens program
bör ha slagits fast vid detta möte i Lund. En detaljerad
förteckning över alla begärda rum finns bevarad som inlaga
i ett av breven från Wrangel. Under hösten utarbetade
Zettervall ritningar i åtta blad. Dessa originalritningar
försvann i branden och existerar bara som avfotograferade,
men många underlagsskisser finns i Zettervalls samling.27

(1269, 1270, 1274)

På samma plats som den gamla huvudbyggnaden föreslog
Zettervall en bredare, längre och högre byggnad. Åt gårds -
sidan hade den två våningar, åt sjösidan tre. Sjöfasaden
flankerades av runda torn medan gårdsfasaden omfattades
av korta framspringande flyglar med franska paviljongtak.
I innerhörnen var två runda, mindre trapptorn med
åttkantiga spiror. På fasadens mitt var ett tornartat fram -
språng med ett högt franskt tälttak omgivet av små spiror.
Vid tornets bas, under en portik, var huvud in gången.
Sjöfasa den hade en hög och bred mittrisalit från vilken
sockelvåningen sköt ut i en halvrund murad terrass över
vilken var en balkong. Mittstycket avslutades av ett stort
tälttak med en stor rund takkupa. Fasaderna skulle vara i
rött tegel med putsade horisontala band. Taket skulle
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mönster läggas med skiffer och avslutas med smidda nock -
räcken.

Zettervalls Häckeberga hämtade inspiration från det
tidiga 1500-talets slott i Loire dalen, kanske särskilt från det
på 1700-talet ruinerade slottet Bury nära Blois, som det
framställts av Du Cerceau.28 Taklandskapet har dock mer
av 1600-talets livliga silhuett.29 Den byggnad som Zettervalls
skulle ersätta var grundlagd ungefär samtidigt med Bury.
För att hitta ett grundanslag för uppgiften sökte sig Zetter -
vall alltså till källor som kunde associeras med platsens
historia, men med många förändringar: de franska slotten
var oftast fyrlängade och smala medan Häckeberga fick en
bred solitär volym. Dock var Häckeberga, som de franska
slotten, med terrasser och murar samplanerat med träd gård
och omland. 

Byggnaden hade två rumsfiler kring en mittkorridor.
Fördelningen av rummen mellan våningsplanen var egen -
artad. Källaren hade sekundärutrymmen, bottenvå ningen
gäst rum och ett stort bibliotek, övre våningen ägarens
bostad och vinden hade ytterligare några gästrum. (1271,
1272, 1273, 1275, 1276)

Källarvåningen, som till största delen låg helt ovan mark,
innehöll mot norr köks avdelningen. Utöver förråds utrym -
men fanns i källaren en rad bostadsrum för den talrika
betjäningen. Den södra delen innehöll en badavdelning där
den stora märkvär digheten var en rund badbassäng i tornet.
Av en detaljsektion framgår att bassäng rum met hade dubbel
takhöjd och att det med en svängd trappa i fasad stod i direkt
förbin delse med vinterträdgården högre upp i tornet. (1277) 

En svängd dubbel körramp ledde upp till byggnadens
huvudentré och den centrala vestibulen. Trapphuset var
gestaltat som en pelarhall: joniskt på bottenvåningen och
korintiskt en trappa upp. Vestibulen ledde rakt in i ett stort
biblioteksrum med bjälktak och vidare ut till den halv -
cirkelformade terrassen. Biblioteket hade ett sidorum men i
övrigt innehöll resten av våningsplanet bara gästrum –
femton stycken. Dessa var in delade i sju sviter, för sällskap
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med sina uppvaktningar, ritningarna har noggrant marke -
rade möjliga sängplaceringar.

Den övre våningen, med de största takhöjderna, skulle
innehålla ägarens bostads våning. Från trapphus och vesti -
bul nådde man den stora salongen – planens centrala rum
med en lång balkong mot sjölandskapet. De privata
rummen ligger i planens södra del: kabinett, boudoir med
en väggfast divan, sängkammare och toiletterum; rums -
axeln mot sjösidan avslutas i det södra tornet och dess
vinterträdgård. Detta rum hade välvt tak och en förbindelse
ner till badet. Mot gårdssidan var två barnkammare och
rum för kammarjungfru. En spiraltrappa i det lilla tornet
förband neutralt de privata bostadsdelarna med botten -
våningens allmänna utrymmen. Mot norr var sällskaps -
utrymmena: en mindre salong och en vardagsmatsal kallad
»déjuner salong« samt den stora matsalen. Över två ser -
veringsrum med mathissar och spiraltrappa i lilla tornet var
matsalarna förbundna med köket två våningar längre ner.
Arbetsflödena var som på en restaurang uppdelade mellan
servis och mathantering. Vi har tidigare noterat att för -
bindelsen mellan entré och matsal var viktig i bostads -
planerna: helst skulle man kunna komma direkt från hallen
till matsalen. Här har Zettervall tvingats förbinda rummen
med en korridor men givit denna en högre valör genom att
ge passagen dagsljus från ett glastak. Matsalen var slottets
största rum och hade dessutom ett höjt tak. (1278) 

Matsalen hade en öppen spis på ena kortsidan och en
buffet på andra. Bakom ett galleri var en orkesterläktare
infogad som nåddes genom en spiraltrappa från rummet
mellan matsalen och den mindre salongen. Det norra torn -
rummet, som bara nåddes från matsalen, innehöll ett
utsiktsrum – ett »belvedere«. Sektionen visar att detta var
valv slaget kring en mittpelare vid vars bas en soffa löpte
runt. (1279) 

Vindsvåningen var, den branta takresningen till trots,
bara delvis inredd med gästrum, tre på vindens plan och
ytterligare ett högt upp i landsidans torn.
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I det bevarade lokalprogrammet har Zettervall bockat av
alla i planen inritade rum, men utöver dessa har han ritat
rum som inte finns angivna som krav. Det är möjligt att
Wrangel beställt dessa rum, eller så har Zettervall tolkat
beställarens outsagda önskningar. Det gäller de mer extra -
vaganta rummen: särskilt dejeu ner matsal, vinterträd gård
och belvedere, men också det stora biblioteket. 

Inom den formellt fasta grundstrukturen har Zettervall
skrivit in den samtida bostadens komplicerade sam bands -
krav och samtidigt försökt hålla siktaxlarna fria och rörelse -
mönstren dynamiska. Detta har resulterat i en blandning
av olika slags plantyper inom samma byggnad: formella och
symmetriska sviter samt tvärande passager och ekono -
miserande dubbelanvändningar. De konventio nella kraven
är lösta, men till detta har Zettervall också lagt udda och
förvånande upplevelser – de flesta knutna till tornen.

Byggherren var mycket ivrig att komma igång med bygget:
så fort källarvåningens plan var färdigritad började han
grundläggningsarbetet i september 1872.30 Byggmästaren,
Sören Löfgren, var densamme som Zettervall vid denna tid
ritade flera villor åt.31 En bygg mästare Engström nämns
också i breven, troligen ansvarade han för snickeri arbetena.
Zettervall ansvarade inte för byggledningen, men ritade
mängder av detaljer och besökte ofta byggplatsen, särskilt
mot slutet av byggtiden då det omfattande inred nings -
arbetet krävde många besök.32

När slottet var färdigbyggt 1877 beställde Wrangel
ritningar till ett vagnshäststall och ett brygghus att uppföras
nära vattnet som fria flyglar till slottet. Dessa båda enkla
byggnader, med sadeltak, tegelfasader och en dekor som
anslöt till slottet, uppfördes omedelbart.

Vid branden 1960 förstördes de flesta inredningarna; därför
måste vi göra oss en föreställning om det ursprungliga
utseendet med hjälp av äldre beskrivningar.33 Foto grafiet av
bottenvåningens bibliotek visar det stora rummet med en
vy in i det mindre biblioteksrummet. (1280) Låga bokskåp,
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fajanser och jakttroféer fyllde väggarna. I den mindre
salongen betonade August Hahr i sin beskrivning i Svenska
slott och herresäten att möblemanget var äkta rokoko, och
han fäster samtidigt uppmärk samheten på porträttet av
byggherren, målat av dennes son.34 (1281) Genom
öppningen ser vi över mat salen in i det ljusa tornrummet.
Matsalen, menade Hahr, var husets ståtligaste rum. (1282)
Väggarna hade ekpanel, tapeter av imiterat gyllenläder, en
övre halvvåning med träinläggningar och rik dekorativ
utsmyckning med vapen sköldar och ornament, samt
bjälktak. På fotografiet anar vi orkesterläktaren inflätad i
den övre halvvåningen. Den färg rika fajansen och den
skimrande malmkronan var rummets kontraster mot det
tungt mörka.

I landskapet framstod byggnaden som en dominerande
solitär. (1283, 1284) Perspektiviskt över lagras volymerna till
olika täthet beroende på siktvinkel: sett över hörn är de olika
volymerna sammanhållna till en enhet, medan en mer
frontal vy löser upp delarna. Hela ön var omgestaltad för det
nya slottet. Framför gårdssidans entré hade marken formats
till en slänt upp till entrén. Åt sidorna föll marken undan
och mot sjösidan föll marken i terrasser.

I närskalan lades stor möda på att förena byggnad och
landskap. Markbehandlingen innefattade trappor, ramper
och arkitekturelement i parken. Vid återuppbyggnaden efter
branden 1960 förenklades takformerna men byggnadens
fasader och dessa mark arbeten låter sig beskrivas med
nytagna fotografier. Mittrisaliten mot sjön har med den
tätare fönstersättningen en förhöjd intensitet där de putsade
listverken, om fattningarna och kornischerna överlagras mot
det röda teglet. (1285) Körrampen upp till entrén under sin
portik var anlagd på samma sätt som Zettervall några år
senare skulle använda för både Universitetshuset i Lund och
riksdagshuset i Stockholm: mjukt stigande svängar med
stegformade kantmurar. (1286) Nära flyglarna är trappor
ned skurna. Stora urnor markerar nivåerna och bildar rum
längs axlar ut i parken. (1287) Mot sjö sidan står den runda
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terrassen på håll fram som en bastion, men nära byggnaden
är den avskuren av trappor som dramatiserar de yttre
rummen. Den nedre terrassen är omskriven av krukor som
skapar förbindelse mellan slottsbyggnaden och parkens
form klippta buskar.35 (1288, 1289) 

Vid Häckebergas färdigställande 1875 stod Zettervall på
höjden av sin produktivitet; han var sysselsatt med dom -
kyrkorna i Uppsala, Linköping och Strängnäs samt de nya
i Karlskrona och Norrköping, men också med de stora
förslagen för universitetshus i Lund och Norra latinläro -
verket i Stockholm.

Med Häckeberga har Zettervall definitivt etablerat sig
som de skånska godsägarnas arkitekt. Efter några år får han
en rad av uppdrag: några kanske än mer storstilade än
Häckeberga, men det var det enda av de stora projekten som
blev utfört. Det kan bero på att Häckeberga, sin storlek till
trots, ändå präglades av ett slag byggnadsförnuft med sin
samlade volym, sina tegelfasader och hela takytor samt en
till synes självklar placering på sin ö i sjön.
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Bosjökloster

Bosjökloster vid Ringsjön i Skåne byggdes om efter Zetter -
valls förslag från 1872. Ett nytt bostadshus uppfördes
medan de övriga byggnaderna i den fyrlängade gården fick
mindre tillägg som skapade en ny sammanhängande enhet.
Zettervall kallade projektet en iståndsättning.

Bosjökloster var sammansatt av många byggnader till en
fyrlängad gård.36 Ett medeltida kloster hade under 1500-
talet omvandlats till danskt gods, men hade fått förfalla
under svensk tid. Bilden mot norr tecknad 1817 visar,
bakom trädgårdens murar, en gårds fyrkant omgiven av
några få enkla längor som innehöll rester från alla sekel
efter medeltiden. (1290) 

En något senare gjord bild visar den stora gårdsplanen.
(1291) Under 1700-talet hade många medeltida delar rivits
och de återstående hade reglerats för att nå enhetlighet och
viss symmetri. Till vänster på bilden ser vi de under 1760-
talet uppförda grindstugorna mot väster. I fonden ser vi den
gamla medeltida klosterkyrkan – med långhus, kor och absid
– som den tedde sig något år innan den genom gripande
ombyggnad som Brunius genomförde 1857. Stora fönster
togs upp och ett lågt trappgaveltorn byggdes. 

Hösten 1872 beställde Bosjöklosters nyblivne ägare, diplo -
maten Lave Gustaf Beck-Friis, ritningar av Helgo Zettervall
för iståndsättning av den stora gården.37 Kanske hade Beck-
Friis besökt och imponerats av sin studiekamrat Robert de
la Gardies nybyggda villa Oretorp som Zettervall ritat.

I november 1872 kan Zettervall överlämna fem blad
ritningar varav två är bevarade – båda storstilat laverade.38

(1292, 1293) Där det sena 1700-talets ombyggnader hade
försökt jämna ut skillnaderna mellan de olika ingående
delarna gick Zettervall helt motsatt väg: med många olika
medel bryter han ner de hela volymerna med nya tak,
homejor, trapp gavlar och torn. Samtidigt höll han ihop
kompositionen med enhetlig vit puts och tegeltak. Den
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1293:  Bosjökloster. Gårdsfasader mot söder och väster samt
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södra längans östra del är projektets enda helt nybyggda del,
för vilken ett envånigt korsvirkeshus behövde rivas. Detta
skulle bli gårdens egentliga bostadsdel, inredd till full
komfort. Här har Zettervall föreslagit både veranda och
balkonger – den moderna bostadens obligatorier. Men
nybyggets västra del inkorporerade ett stenhus från 1600-
talet. Mot den östra sidan byggde Zettervall på en 1500-
talsgrund till ett torn. Nybyggnadens entré var från gården
genom ett nyuppfört runt torn med en gallerivåning en
trappa upp. 

Den av Brunius ombyggda kyrkan står i Zettervalls
förslag orörd men vävs in i hans komposition. De två
portstugorna låter Zettervall stå kvar men förser dem med
trapp gavlar, en murad port och två svängda murade
arkader. 

Sedan 1700-talet var gårdens huvudentré från parken,
mellan grindstugorna. Zetter  valls projekt förstärkte denna
rumsliga ordning. Sammanfattade av arkaderna skulle
kyrktornet och porten vara det första besökaren mötte för att
rörelsen därefter skulle leda diagonalt över gårds planen mot
det nya stora bostadstornet och vidare upp mot de viktigaste
rummen.

Zettervall tycks ha tolkat beställarens förväntningar väl. I sitt
brev med tack för rit ning arna lyckönskar Lave Beck-Friis
»för det sätt som herr Zettervall löst den ganska svåra
uppgiften att med jämförelsevis små förändringar av
gårdens gamla byggnader fram bringa en vacker enhet«, han
finner »särskilt förändringar åt trädgården särdeles fördel -
aktiga«.39 Men beställaren är inte okritisk, han »måste
erkänna« att mittdelen mot sjön »inte tager sig väl ut,
synnerligast mot gården«.40 Troligen fann han den nybyggda
delen med sin veranda alltför dominerande och mot gården
för enformig. Zettervall hade till sin ritning fogat ett
alternativ »med balkong endast framför två salsfönster« som
nu Beck-Friis förordar. 

Ombyggnadsarbetena pågick i fyra år, mellan 1875 och
1879. De inleddes med att Beck- Friis beställde detaljerade
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och ändrade ritningar av det nya bostadshuset. Bygg mästare
var Peter Christian Sörensen i Lund som genom byggherren
underhand begär ytterligare detaljupplysningar från Zetter -
vall.41 Beck-Friis beställde också ritningar för järngrindar
samt för ett monument över sin far som skulle placeras på
muren öster om kyrkan.

Det Bosjökloster som var färdigombyggt 1879 skiljer sig
något från Zettervalls projekt från 1872: bostadshuset blev
mindre och en del förslag genomfördes inte. Efter som
förhållandet tycks ha varit så gott mellan arkitekt, beställare
och byggmästare kan vi anta att de föreslagna ändringarna
sanktionerats av Zettervall.

Planritningen visar det ombyggda Bosjökloster.42 (1294)
De stor stilade arkadbågarna mot väster som vi sett på
förslagsritningarna utfördes inte. Gårdsplanen avgränsas
istället av enklare raka arkader som på båda sidor om port -
byggnaderna sluter utsikten mot parken. I sydvästra hörnet
har den gamla arbetsgården bevarats bakom murar. Tornet
vid det nybyggda bostadshuset, som i det första förslaget
förmodligen innehöll ett nytt trapphus, är mycket förmin -
skat och trappan är förlagd till byggnadskroppen.

Fotografierna i Album, som bara visar det nybyggda
hörnhuset, ger en tydlig bild av det nya bostadsidealet med
veranda, balkong och uppslagna fönster mot trädgård, söder
och utsikt. (1295) Genom att markera skarvar och genom
att motställa torn har Zettervall passat in en byggnad med ny
hög våningshöjd. Eftersom byggnaden inte har förändrats
mycket sedan ombyggnadstiden kan vi också studera ny -
tagna fotografier.

Byggnaderna mot söder innehöll de privata bostads -
våningarna och gästrum. (1296) Den västra längan har
Zetter vall försett med takuppbyggnader som bröt upp
bygg naden i ett gavelparti och en symmetrisk del kring en
markerad mitt. Den östra delen är helt nybyggd på platsen
för en låg korsvirkesbyggnad som revs. Det fyrkantiga
hörn tornet är också nytt men är byggt på resterna av en
äldre grund. Jämför vi med de första förslagsritningarna ser
vi att tornets dekor är förenklad. Vi har sett att Zettervall
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ur sprungligen hade tänkt sig att nybyggets höga övre vå -
ning också skulle ha innefattat tre fönsteraxlar av den västra
längan, så att verandan skulle ha avslutat den volymen, men
verandan minskades och kom att ligga framför den äldre
delen. 

Byggnads volymen mot öster innehöll de stora rummen,
hall på bottenvåningen med salong däröver. (1297) Zetter -
 valls enda tillägg till den östra längan är upp bygg naden över
den gamla inkörs porten och gavelavslut ningen mot norr.

Den södra längan sedd från gården visar nybygget till
vänster. (1298) I det första förslaget skulle nybyggnadens
takfot sträckt sig ytterligare två fönsteraxlar mot väster – ett
arran ge mang som beställaren kritiserade. Som en konse -
kvens av volymens minskning har Zettervall också minskat
tornet.

Mot väster hade det under medeltiden stått en länga i
hela gårdens längd, men den hade rivits kring år 1700.
(1299) Zettervall behöll de portstugor som byggts på 1760-
talet, bygger upp gavlar och vindsrum och sluter gården
med murar och arkader. Till höger i bilden ser vi det av
Brunius byggda kyrktornet och ett av hans upptagna lång -
hus  fönster.

Bosjöklosters byggnadshistoria var rik och sammansatt. Det
är osäkert hur mycket av anläggningens grundstruktur som
återgick på den medeltida klosterstrukturen; de medel tida
materiella spåren var få: bara kyrkan och längornas källar -
våningar. Desto mer fanns kvar av 1500- och 1600-talets
bostadsgård även om det var 1700-talets rivningar och ny -
byggen som präglade anläggningen vid tiden för Zettervalls
uppdrag, inte minst 1700-talets vilja till regularisering.

Uppgiften var att skapa en modernt fungerande bostad
för en familj med inter nationella pretentioner. För att lösa
uppgiften rörde sig Zettervall fritt i de formvärldar som på
ett allmänt sätt hade med anläggningens historia att göra.
Äldre avbildningar av Bosjökloster fanns, och var kända,
men Zettervall använde mycket lite av den infor mationen.43

Praktiskt och ekonomiskt sparar han nästan allt som byggts,
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även de yngsta tillskotten. Zettervall renodlar volymerna,
men bryter ner ytterligare. Han låter voly merna stå sida vid
sida med olika höjder och visa sig som avslutade helheter
med tydligt markerade gränser och skarvar. Komposi -
tionsmetoden gör det lätt för honom att infoga den nya
byggnaden – det nya och gamla flätas in i varandra. Han
oroar sig alltså inte för det nya husets höga våningshöjder.
Det tycks heller inte varit något problem att med denna
komposi  tionsmetod som grund revidera efter nyinkomna
synpunkter. 

Det verkar som om Zettervall trivdes utmärkt med så
blandade förutsättningar och en så sammansatt byggnads -
historia som Bosjökloster visade upp. Han ville en helhet
utan enhetlighet. 

Västerstad

I februari 1873 fick Zettervall i uppdrag att bygga om
huvudbyggnaden till Västerstads gård, nära Västerstads
gamla kyrka en mil söder om Hörby.44 Zettervalls förslag
genom fördes men hans yttre tillägg är nu rivna. 

Med rötter i medeltiden hade Västerstadsgården från den
första svenska tiden till 1800-talets början varit knuten till
Övedskloster.45 År 1828 hade den låga, enkla, rektangulära
huvudbyggnaden byggts på med en andra våning.46 Det var
gårdens nye ägare, Carl Wiede  gren, som år 1873 vände sig
till Zettervall för att få förslag till en omgestalt ning.47 Av
Zettervalls ritningar i fem blad finns bara huvudfasaden
bevarad i form av ett äldre fotografi av den laverade original -
ritningen.48 (1300) 

Zettervall föreslog en rik renässansutstyrsel med sirade
gavlar, små hörntorn, kraftfulla fönsteromfattningar och
volymindelande listverk. Det största tillägget utgörs av två
olikformade torn som han placerat symmetriskt på ömse
sidor om en huvudentré med en balkong över. Det vänstra
åttkantiga tornet är i två våningar och avslutas mot taket 
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av en balkong och ett sirat gavelstycke med beslags orna -
mentik, det högra tornet är i tre våningar och avslutas av en
klockformad huv och en hög spira. Tornen delar in fasaden
i tre lika delar, där mittdelen fått förstorade fönster mot
balkongen och förhöjd takfot med inskription och urverk.
Murytorna mellan den rika dekoren är markerade som
tegel.

Västerstad byggdes om mycket nära Zettervalls ritningar.
Två preciöst formtäta torn ställdes framför fasaden med en
balkong mellan, en takkupa och ett mittstycke mura des,
sirade gavelstycken med små hörntorn byggdes och fasa -
derna blev mörka med ljusa fönsteromfattningar. Över-
våningen nyinreddes av allt att döma enligt Zettervalls
intentioner.49

Ett fotografi från cirka 1900 visar huvudfasaden med
torn, putsade omfattningar och orne ringar, medan gavel -
styckena då redan är rivna. (1301) Fotogra fiet visar också
byggnadens djupa färgton – ett kratsat och målat tegel -
mönster. Idag är nästan allt av det yttre som Zettervall
tillförde borta.50 (1302)

Skabersjö 

Otto Thott vände sig 1873 till Helgo Zettervall för att få ett
förslag till en fullständig omgestaltning av Skabersjö slott.51

Zettervalls mest överdådiga ombyggnadsprojekt – ett av de få
han kallade restauration – resulterade bara i en ombyggnad
av ladu går darna.

Skabersjö slott, cirka en mil öster om Malmö, var helt
präglat av den stora om- och nybyggnad som hade slutförts
1783.52 (1303) Omgiven av en vallgrav låg huvudbyggnaden
flan kerad av två envåniga flyglar. En mittaxel löpte mot
väster mellan två stora vinkel formade ladugårdsbyggnader
fram till landsvägen. Huvudbyggnadens över vå ning,
flyglarna och den storstilat anordnade parken var allt ett
verk av den då var ande ägarens svåger, arkitekten Adolf
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Fredrik Barnekow.53 Han hade fullkomligt omformat den
då förfallna och ganska blygsamma 1600-talsgården efter
det rådande uppsvenska herr gårdsidealet med enkla sam -
lade volymer under valmade tak, regelbunden fönster sätt -
ning, symmetrier och släta ljusa putsytor. (1304) 

År 1873 hade Otto Thott innehaft det stora fidei -
kommisset Skabersjö i sju år men hade tills dess främst varit
bosatt i Stockholm som kammarherre åt Karl XV. När
kungen avled 1872 flyttade Thott permanent till Skabersjö,
tog upp arbetet med gårdens utveckling och beställde
ritningar av Zettervall för slottets utvidgning och restau -
rering. Otto Thott hade stora pretentioner. Lokalkraven
innefattade ett stort antal gästrum, och till dessa rum för
»främmande tjänare«, fler rum för döttrar och söner, större
matsal, bibliotek, museum, biljardrum, flera »rum för spel«,
samt, får vi förmoda, krav på ett yttre som kunde svara mot
de nya anspråken. I oktober 1873 kunde Zettervall på åtta
planscher leverera sitt storslagna svar på förväntningarna.54

Zettervall har löst önskemålen på nya utrymmen genom att
höja taken, bygga takkupor och torn. De nya stora sällskaps -
utrymmena har tvingat honom till en delvis ny dis po si tion.
De komplicerade sambandskraven har han tillgodo sett
genom många nya trappor. I det yttre har detta resulterat i
ett fullkomligt landskap av torn och spiror över de branta
taken. Låt oss först studera de nya planför hållandena. 

Bottenvåningens plan är lite olyckligt redovisad på
ritning, genomfarten som löper i huvudbyggnadens mitt,
under tre kryssvalv, är bara redovisad på källarplanen.
(1305) Från genomfarten leder huvudtrappan upp till den
egentliga  botten  våningen och över en tambur vidare till
förmak och två rum för greven. (1307) Från tamburen
leder ytterligare en trappa upp till den nya matsalen som
Zettervall placerat i planens bästa läge: tvärs genom hela
byggnaden och med dubbel rumshöjd under ett stort välvt
stucktak. I denna del låg det gamla biblioteket och en stor
central hall. Den gamla mat salen i planens norra del fylldes
nu helt av bostadsrum för tjänstefolket. Norra flygeln inne -
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höll, som tidigare, den stora köksavdelningen. Ekonomi -
gården fanns förut, men möjligen är den fristående längan
för tvätt och uthus föreslagen av Zettervall. Den södra
flygeln med den stora gustavianska salongen och förmak
berör des inte av förslaget, men troligen rustades flygelns
yttre del, mot parken, för fruns bostads våning.

Övervåningen delades på mitten av den nya matsalen.
(1306) Den norra delen innehöll ett nytt stort biblioteksrum
och rum för söner, den södra delen gästrum. Genom de nya
takkuporna kunde den norra flygelns vind inredas för
ytterligare rum för tjänare och ett museum, den södra för
döttrarnas rum, domestikrum och ett biljardrum med
takljus.

Huvudbyggnadens vind var inredd med gästrum och tre
rum, på planen kallade »spelrum«. Mittkorridorerna skulle
alla förses med takljus. 

Under den nya höga takresningen men inom befintliga
murar hade Zettervall kunnat utöka slottets bostadsarea
med mer än en tredjedel. Totalt skulle byggnaden innehålla
tolv gästrum, nya rum för tjänstefolket samt en kraftig
utökning av slottets represen tativa sällskapsrum. Slottet
skulle inrättas för att klara ett stort sällskapsliv, där jakten
var en viktig årlig händelse. De komplicerade sam bands -
kraven resulterade i många nya trapphus och smitvägar;
byggnaden skulle egentligen få tre parallella vertikala kom -
munikationssystem: ett för betjäningen, ett för familjens
vardagsliv och ett för de stora festerna.

Zettervalls fasadritningar visar de omfattande tillskotten.
(1308, 1309, 1310) De vit putsade, lågmälda herrgårds -
längorna är fullständigt omgestaltade till ett yppigt
renässansslott. Den laverade fasadritningen visar den
ursprung liga huvudbyggnaden med murar och de flesta
öppningarna i stort sett intakta men klädd i rött tegel och
med putsat listverk, ett helt nybyggt tak med höga homejor
och många adderade torn. Zettervall har placerat två torn –
trettiotvå meter höga – i vinklarna mellan huvudlänga och
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flyglar, två något lägre mot gården flankerande genomfarts -
valvet samt lägre torn i byggnadernas alla hörn. Till sam -
mans bygger tornen upp den rikaste yttre utformning som
Zettervall någonsin föreslagit. 

Alldeles säkert kände Zettervall till Skabersjös utseende
före Barnekows ombyggnad, som det avbildats av Burman.55

(1311) Men som vi sett tidigare vände sig Zettervall hellre
till den givna byggnadsepokens främsta monument för att
tolka de teman dessa angav. Av Kristian IV:s holländska
renässans fanns i Köpenhamn både Börsen och Rosenborg,
men det främsta monumentet var nog Fredriksborgs slott i
Hilleröd, ett slott med sym metrisk plan, regel bunden
fönstersättning, branta takfall med uppspringande homejor
och åttkantiga höga hörntorn med sirliga fler våniga spiror
(110). Fredriksborgs slott hade skadats svårt i en brand 1859,
återuppbyggnaden, efter Meldahls ritningar, var ett mycket
uppmärksammat projekt som ännu inte var avslutat när
Zetter vall gjorde sitt Skabersjöprojekt. Zetter valls spiror är
mer sammansatta och mer rikt formade än de Meldahl ritat.
Det ligger nära till hands att se Zettervalls projekt som ett
motstycke.

Samtidigt innehåller Zettervalls förslag många för hans
fria angreppssätt typiska drag, som till exempel de drama -
tiska skal skillnaderna. Vi kan se det i mötet mellan flyglarnas
lugna hori son taler och de höga tornen, de sammanträngda
formerna vid portvalvets öppning mot gården och de ganska
abrupta skarvarna mellan de olika volymerna. Efter att
mödo  samt ha byggt upp en symmetrisk ordning drog han
sig inte heller för att addera element som bröt mot denna
ordning, som de tillagda verandorna och ekonomibygg -
nadernas snedvink lade grupp. 

I det inre var de funktionella sambanden helt över -
ordnade planens enkelhet och regelmässighet. De två
sektionerna genom den stora matsalen visar dels det
praktfulla huvudrummet men också hur han föreslagit nya
förbindelser längs med huset för att få goda förbindelser.
(1312, 1313) Vi kan också se hur han utnyttjat de nya
tornen: ibland för trappor, ibland för praktiska behov som
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glas och porslins förråd, ibland för att skapa dramatiska rum
som museet och utsiktsrummen.

Ett halvår efter det att Zettervall lämnat sitt förslag, medan
greve Thott fortfarande övervägde den stora ombyggnaden,
ber han Zettervall göra ritningar till nya fasader för de två
vinkelformade stora ladugårdsbyggnaderna väster om
slottet: de byggnader mellan vilka slottets entréväg löpte.56

De båda ladugårdarna kom att omformas efter Zettervalls
förslag. (1314, 1315) De hade samma tema som den före -
slagna om byggnaden av slottet: tegel, putsade blinderingar,
homejor och stora gavelmotiv i den danska Kristian IV-
stilen. Dessa ladugårdar kom att bli det enda som blev utfört
på Skabersjö. Deras ut form ning visar den miljö ur vilken
Zettervall tänkt att slottet skulle resa sig.

Toppeladugård

När byggandet av Häckeberga slott hade satt igång 1873
beställde Helmuth Wrangel von Brehmer, bror till Häcke -
bergas ägare, ritningar av Zettervall till en ny huvudbyggnad
för Toppeladugård som han hade ärvt.57 Zettervalls förslag i
sju blad har inte återfunnits och inget blev utfört.58

Toppeladugård hade en oansenlig huvudbyggnad i en
våning av korsvirke med två flygelbyggnader, allt uppfört
vid 1700-talets slut.59 Parken, med trädgårdar och alléer, var
dock storslaget anlagda. Vi får förmoda att Zettervalls
förslag till nytt corps de logie var tänkt att ligga på den
gamla gårdens plats. Wrangel beställde också ett litet
badhus med »trevlig exteriör« så konstruerat att det kunde
fällas ihop och tas in om vintern. Skissen behöver bara
»tecknas med blyertspenna«, skriver Wrangel.60 Det finns
ingen uppgift om att badhuset ritades eller byggdes. 

Toppeladugård är det enda av Zettervalls större projekt
för nya herresäten om vilket vi helt saknar uppgift om den
tänkta utformningen.61
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Kronovall

Förslaget till ett nytt slott för Kronovall i östra Skåne är
Zettervalls största och mest storslagna projekt för en nybyggd
bostad.62 En inspektorsbostad byggdes på ägorna men slottet
stannade på pappret.

År 1875 hade det då obebodda Kronovall ärvts av den blott
tjugoåriga Alexandra Hamilton.63 Djupt inne i den täta ek-
och bokskogen, på en holme omfluten av en till sjö uppdämd
å, låg gården. Bilden från år 1800 visar huvudbyggnaden –
ett brett rektangulärt hus med en låg jordvåning och en hög
huvudvåning – uppförd 1740. (1316) Möjligen ingick i denna
byggnad rester från gårdens etableringsskede på 1630-talet.
Gården var 1875, genom ombyggnader under 1800-talet,
förenklad jämfört med bilden – takfallet var sänkt och
frontonerna borttagna. 

Alexandra Hamiltons yngre bror Raoul Gustaf hade i
samma arvsskifte 1875 över tagit fädernesgodset Ovesholm.
Han hade genast efter sitt tillträde beställt rit ningar av Helgo
Zettervall för byggnader på Ovesholm för att hedra föräld -
rarnas minne – ett gravkapell och en slöjdskola – båda dessa
byggnader har vi studerat tidigare. (401, 982) Vi får för -
moda att det var broderns kontakter som fick Alexandra
Hamilton att 1877 vända sig till Zettervall för sin beställ -
ning: ett nytt slott och en inspektorsbostad, som också skulle
tjäna som bostad under slottets byggnadstid. Den gamla
herrgården skulle rivas och det nya slottet skulle byggas nytt
från grunden.64

I maj 1877 överlämnade Zettervall ett fullständigt förslag i
mycket noggrant utförda skisser.65 Situationsplanen visar
anslaget. (1317) Zettervall har behållit och förstärkt de stor -
skaliga förutsättningarna. Vägen slingrar sig kilometerlångt
genom den täta skogen för att kring holmen, i en spiral -
formad rörelse, omskriva det nya slottet. Tillfarten skulle,
som tidigare, ske över en bro söder om slottet. Den inritade
konturen av det gamla slottet visar att Zettervall bevarat
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en korri dor och längs den en vinterträdgård som leder fram
till ett av byggnadens märkvärdigaste rum: den åttkantiga
delen av vinter träd gården, formad som en fristående
pagod liknande paviljong. Utöver dessa två korsande repre -
sentativa rums sviter innehåller huvudvåningen bostads -
rum, på planen kallade »grevens rum« och »bättre
gästrum«. Ägarens av del  ning är som funk tionerna krävde
placerad nära entrén men sluten mot denna. De fyra gäst -
rummen står i förbin delse med både en neutral korridor,
varandra och biljard rummet. 

Beteckningen »grevens rum« är förbryllande. Kanske var
beställaren inte den formella ägaren Alexandra Hamilton
utan hennes bror, Raoul Gustaf Hamilton, som möjligen
med förslaget ville pröva tanken att bosätta sig här.67

Övervåningen innehöll ytterligare sju gästrum och fem
rum markerade som disponibla. (1319) Ett gästrum var
utbildat till en liten lägenhet med alkov, garderob och en
balkong i ett av planens bästa lägen, i uppbyggnaden över
entrén som gav stor takhöjd och ett rosettfönster. På detta
plan var fruns bostadssvit med sängkammare, boudoir och
toilette – fruns privata rum med kontakt till garderober och
kammarjungfru. En smygtrappa ledde direkt ner till skriv -
rummet och en direkt till grevens rum på botten våningen.
Planen är organiserad kring ett korridorsystem som löper i
byggnadens hela sträckning och binder samman trapp -
husen; men parallellt med detta kommunika tions system är
rummen inom varje rumsgrupp förbundna till sviter med
direkta öppningar. Vi möter två planlösnings principer
samtidigt, eller tre, eftersom några rumsgrupper också är
förbundna med passager och smittrappor. 

Sektionsritningen visar vestibul, entré och den höga
åttkantiga hallen där vi ser en övre valvslagen del med
väggmåleri och ett plant glastak under en lanterninhuv.
(1320) Men ett nog så märkvärdigt rum återstår att
beskriva: slottskapellet. Uppfostrade av sin irländska mor
var Hamiltons på Ovesholm katoliker. Kapellet ligger på
över våningen över vestibulen, i plan inskjutet mellan det
stora gästrummet och fruns boudoir. Av sektionen framgår

huvudaxeln mot slottets entré. Men i övrigt är den nya
planen den gamla situationens motsats. Den gamla bygg -
naden reste sig som en fast solitär, medan Zettervall har
skapat en serie yttre rum innefattade i varandra. 

Kring holmens sydöstra slänt har han rest en låg mur
som svarar mot byggnads volymernas vinkel. Byggnaderna
omsluter en kvadratisk och upplyft borggård: en terrass
utformad som en platå till ett starkt yttre rum. Denna gård
är anläggningens rumsliga tyngdpunkt och organiserande
bas. Mot detta centrum vetter byggnader och rum. Den
dyna miska rumsuppbyggnaden understryks också av
förvand lings temat från natur i olika grader av tukt. Efter
bron stiger vi på en ramp upp på borggården. Borggården
är höjd i förhållande till övrig mark och slottets vestibul
sänkt i förhållande till den övriga byggnaden. Övergången
sker alltså stegvis, där den plogformade portiken förmedlar
mellan ute och inne. Mot denna syd-nordliga axel svarar en
öst-västlig, med en vattentrappa mot öster, och en båt
förtöjd under valvet – mera bildlig än praktisk kanske. 

Låt oss studera huvudvåningen.66 (1318) Under den
plog formade portiken, av Zettervall kallad porch, träder vi
in i byggnadens vestibul som är ett sammanhängande rum
längs huvudbyggnadens fasad, men uppdelat i olika nivåer
och med olika rumsliga avgräns ningar. Från vestibulen leder
trappan till vänster fram till ett kupolslaget överbelyst ått -
kantigt rum, som löper genom byggnadens hela höjd.
Rummet är av Zettervall på ritning kallat »hall«. Det är dock
inte en hall i den engelska bostadstraditionens mening av
»living hall« – rummet är omöblerat och saknar öppningar
mot de övre vå ningarna. Det är istället planens centralpunkt
i skärningen mellan rumssviternas huvudaxlar. 

Den raka förlängningen från vestibulen över hallen
leder mot trappan till över vå ningens privata delar och åt
andra hållet längs en valvslagen passage till biljard rummet.
Säll skaps utrymmena – matsal, hall, salong, skrivrum och
biblio tek – bildar en samman hängande svit. Rummen har
skilda ut form ningar givna av funktionen och möj lig heter i
dispo si tionen. Längs representationsrummens flygel löper
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1319:  Kronovall. Plan övre våningen 1877. 

1320:  Kronovall. Sektion 1877. 

den tänkta rumsformen. Kapellet sträcker sig två våningar
upp i slottstornet under ett kryssvalv. Tvärs över kapellets
övre del löper en bjälke som bär en manshög skulptur. Mot
kapellets övre del vetter två motställda amfiteatralt anord -
nade läktare. Dessa var troligen tänkta för kör och musiker,
osynliga från kapellet.

Byggnaden hade också en full jordvåning som tyvärr
inte finns bevarad i ritning. Där var förråd, kök och bo -
stads  rum för den stora tjänarskaran. 

Fasaderna var överdådigt tänkta och ritade med en stor
känsla för fjärrverkan. (1321) Vid första anblicken ser vi
den för Zettervall typiska blandningen av reglerande sym -
metrier och upplösande förskjutningar. Entréfasaden mot
söder visar den mur omgärdade holmen med sina små
hörn torn och snittet genom bron. Vi ser den upp höjda
borggården och rampen som leder rakt mot entréportikens
mittpelare krönt av ägarens vapen. Över entréporten är det
stora gästrummet med sitt höga fönster, tureller och gavel.
Fasaden domineras av det höga sidoordnade kvadratiska
tornet. Det är de yttre volymernas nav kring vilket anlägg -
ningen vrider sig. Tornets två mellan våningar upptas, som
vi sett, av kapellet, den övre av ett utsiktsrum från vilket
man kunde se över de täta lövmas sorna. Till vänster ser vi
biblioteksflygelns gavel och vinterträdgårdens paviljong –
en byggnadsdel som landar på holmens lägsta nivå.

Fasaden mot öster är sammansatt av i grunden sym -
metriska motiv. (1322) Närmast ser vi gästrumsflygeln och
längre bort sällskapsrumslängan. De är båda formade efter
samma grundschema men har olika adderade bygg nads -
delar. Låg och rund mittdel mot hög och avfasad, flanke -
rande hörntorn mot diagonala utbyggnader och så vidare.
Mitt i byggnadsmassan reser sig det väldiga central tornet
som en donjon. Fasaden visar också tydligt en horisontal
skitning med borggården behandlad som en upplyft bricka.
Bilden visar också vattentrappan med valvet. Vi har mött
detta motiv i ett av Zettervalls akademi projekt, vilket ju är
något som präglar hela förslagets feeri. 
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Betraktar vi slutligen den norra fasaden ser vi symmetrin
upplöst. (1323) Det nordöstra hörntornet – som mot öster
ser ut som det sydöstra – visar sig vara den ranka kortsidan
på en stor byggnadskropp, därefter följer mot väster en
symmetrisk del som innehåller bostadsrum och därefter
den kraftfullt genomborrande volymen med representa -
tions rum med matsalen ytterst. Längst ut mot nordväst är
ett högt smalt ensamt torn. Fasaden mot väster saknas
tyvärr i arkiven, men den skulle visa det långa vinter träd -
gårds galleriet.

Kronovalls slott skulle bli nästan dubbelt så stort som det
redan stora Häckeberga: cirka 4 500 kvadratmeter mot
2 330. Fördelningen av ytorna var dock lika: en tredjedel
för serviceutrymmen, en tredjedel gästrum och en tredjedel
för bostadsändamål, där de representativa utrymmena upp -
tog merparten.

Om de två slotten hade samma grundläggande pro -
gram  krav så var dock kompo si tionsprinciperna full stän digt
motsatta. Häckeberga är en strikt underindelad, sym met -
 risk storform medan Kronovall har en adderad och orga -
niskt sammansatt plan: ett agglomerat av rum sam man -
fogade efter det engelska bostadsideal som i sin tur replierar
på något många gånger tillbyggt. Vi har tidigare mött
idealet i villadisposi tionerna men aldrig i så stor skala som
här. 

Beställaren, Alexandra eller Raoul Gustaf Hamilton,
hade för Kronovall oerhörda representationskrav: som om
kungen med full uppvaktning skulle kunna tas emot, bo,
umgås och förplägas.68

Råbelöv

Råbelövs sätesgård ett stycke norr om Kristianstad byggdes
om efter ritningar som Zettervall lämnade 1881.69 Byggna -
den var liten i förhållande till godsets storlek och många
nya funktioner skulle inrymmas. Det resulterade i till -

Slott och herresäten 1059

1323:  Kronovall. Fasad mot norr 1877. 



byggda volymer. Gården har sedan dess brunnit och byggts
om, men Zettervalls tillbyggnader är fortfarande det som
ger byggnaden dess karaktär.

Bilden som Richardt gjorde kring 1860 visar hur bygg naden
tedde sig vid tiden för Zettervalls uppdrag. (1324) Det finns
också ett äldre fotografi som visar detta ut seende. (1325)
Det var en smal byggnadskropp med exponerat tegel och
sirade gavlar. Det var vad som återstod av en ursprung ligen
fyrlängad gård som brunnit ner 1782. Efter branden hade
corps de logiet byggts om, getts symmetri och större föns -
ter.70

Råbelöv ägdes av James Thomas Kennedy.71 I oktober
1880 bad han Zettervall lämna ett skissförslag till om- och
tillbyggnad.72 Gården skulle få nya sällskapsrum, fler gäst -
rum, en ny bostadsdel för ägaren och bättre interna kommu -
nikationer. Dessu tom skulle entrén flyttas från den östra
sidan, som Richardts bild visar, till den västra – mot träd -
gårds sidan. I januari 1881 tackar Kennedy för skisserna som
han funnit »mycket tilltalande« och beställer fullständiga
ritningar. Zettervall levererar dessa, i 9 blad, i april 1881.73

Mot öster har Zettervall förstorat frontespisen och föreslagit
nya vindskupor. En bevarad skiss visar hur Zettervall, med
utgångspunkt från det befintliga, sökt sig fram till en möjlig
form. (1326)

Det är mot väster, mot trädgården och den nya entré -
sidan, som de stora tillbygg naderna förlagts. Ritningen visar
hur han har adderat en rad nya byggnadselement. (1327)
Längst mot norr ser vi ett sjukantigt torn i två våningar som
innehöll bibliotek och en övre salong med höga smala
fönster och en utsiktsterrass på taket. Sektionen visar torn -
rummet från vilket man kunde speja ut över ägorna. (1328)
Med en spiral trappa kunde man också nå upp till taket. För
att stabilisera den ranka och tegelsnåla konstruktionen har
Zettervall infört ankarband som löper horisontellt på tre
nivåer – även tvärs igenom fönstren, som en del av mas -
verket. 
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Mitt på fasaden har Zettervall rest ett torn för den nya
spiraltrappan. Tornet avslutades med en profilerad huv.
Kring tornets bas, över den nya entrén, har Zettervall fogat
en veranda med en balkong som ansluter till den övre
salongen. 

Mot söder är den största tillbyggnaden som innehöll den
nya privata bostadsdelen, gästrum och ett kök i suterräng -
våningen. Den har formats efter det gamla husets sektion
och med liknande gavelrösten. (1329) För att nyttig göra
vinden och för att undvika för långa obrutna linjer har
Zettervall också lagt till två nya vindskupor på denna sida:
en på gamla delen och en på den nya. Tak kuporna väver
därmed också samman gammalt och nytt. 

Av Kennedys tackbrev till Zettervall framgår att han var
ivrig att komma igång med bygget redan 1881, men vi har
inga uppgifter om när det skedde – eller hur trogen han var
ritningen. Ett äldre fotografi visar skillnader i utformningen.
(1330) Den av Zettervall ritade spröda takbalustraden på
tornet är ersatt av fritt uppspringande sirliga gavelrösten,
som en parafras på husets övriga gavelavslutningar. Vidare
är Zettervalls strikt geometriskt formade veranda och
balkong ersatt med en romantisk konstruktion flätad av
natur  vuxna trädgrenar. Fotografiet kan vara taget ett tiotal
år efter en ombyggnad enligt Zettervalls ritningar, så
möjlig heten finns att det vi ser är senare ändringar – bestäl -
laren var om vittnat både handlingskraftig och ombytlig.74

Till läggen mot öster och söder utfördes dock helt efter
Zetter valls ritningar.75 (1331)

Zettervalls angreppssätt är tydligt: byggnaden har byggts till
med element hämtade från det gamla huset och medvetet
asymmetriskt och fritt komponerat på ett sätt som uttrycker
en lång och sammansatt byggnadshistoria. För den största
tillbyggnaden, mot söder, har Zettervall lånat en modell
från dubbelhusens typologi som han nyss kommit i kontakt
med på Egeskov. Den norra tornbygg naden är udda och
kraftfull: den är ett helt nytt rumsligt element.
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Bulltofta

Förslaget till ny huvudbyggnad för Bulltofta gård några
kilometer öster om Malmö var ett av de sista nya skånska
projekt som Zettervall ritade innan han flyttade från
Skåne.76 Form och materialmässigt ingår det i samma grupp
som Zettervalls andra stora projekt för privata beställare
från åren kring 1880: Egeskov, Råbelöv och senare Hyby.
Bulltoftaförslaget byggdes inte. En annan, nu riven, bygg -
nad uppfördes senare på platsen. 

Bulltofta gård hade under tjugofem år utvecklats till ett
mönsterjordbruk. Ägaren Ludvig Kockum hade mycket
ung ärvt gården 1854 och visat ett stort engagemang för
jordbruksfrågor.77 Han var ordförande i länets hushåll -
ningssällskap och initiativtagare till lantbruksmöten. Redan
1872 hade han av Zettervall beställt ritningar till nya
arbetarbostäder, vars höga standard vi tidigare noterat i
kapitlet om villor och boställen. 

Bulltoftas manbyggnad var uppförd 1791. Det var en
murad envåningslänga med förstuga, sal, fyra rum, pig -
kammare, drängstuga och kök: åtta rum i fil av den typ som
varit i det närmaste allenarådande som boningshus för
mindre lantegendomar och prästgårdar från cirka 1650 till
1850. Kockum hade 1869 vänt sig till den danske arkitekten
Granzow för att få förslag till renovering av bostadshuset.78

Gransows uppmätningsritning visar troligen rätt väl det ut -
seende gården hade när Kockum tio år senare tog kontakt
med Zettervall. (1332)

Ludvig Kockum frågade Zettervall i brev sommaren 1881 om
denne ville rita ett bo nings  hus. Kockum anger måtten och
sina önskemål men tillägger: »om det blir dyrare än 10 000
måste vi krympa«.79 Zettervall begär underlagsritningar och
kan mot slutet av sommaren leverera skisser. De som finns
bevarade kallas »projekt 2«.80 Av huvud vå ningens plan
framgår att den nya byggnaden skulle stå på den gamlas plats.
(1333) De befintliga byggnaderna är markerade med blått.
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1332:  Bulltofta. Före ombyggnad.

1333:  Bulltofta. Plan 1881. 

1331:  Råbelöv.



Vi ser plankonturen av den gamla huvudbyggnaden vagt
antydd. De angrän sande byggnaderna får förutsättas vara
tänkta att rivas, åtmins tone den östra. 

Byggnadsvolymen är koncentrerad: bara ett fåtal bygg -
nads delar bryter den sam man   hållna plankonturen. Bull -
toftas kök och ekonomiutrymmen låg på en botten våning
helt i markens plan med full dagsljusbelysning; inte som var
vanligast som en nedsjunken jordvåning. Det kan ha varit
ett beställarönskemål. Konsekvensen är att huvudvåningen
ligger en hel trappa upp.

Planlösningen har asymmetriskt och dynamiskt fogade
rum, enligt villans princip. Huvudingången vetter mot norr
och vägen. Innanför porten möter en vestibul med dubbel
takhöjd och en stor trappa som leder upp till huvud -
våningen och en kryssvälvd korridor. Till höger är den
privata bostadssviten med herrns rum, fruns rum och säng -
kammare. Dessa rum ligger i fil och bildar en symmetrisk
del av planen. Mitt rummet, fruns rum, ligger inte i hörnläge
men har kompenserats med ett stort bur språk. Rum men nås
också neutralt från en hall och en separat trappa ner till
entrén på husets västra gavel. Från herrns rum leder en liten
spiraltrappa ner till botten våningen.

Sällskapsrummen grupperar sig friare åt vänster från
vestibulen. Förmak rakt fram med stora franska fönster
mot en täckt veranda, vidare: salong, sal och matsal.
Matsalen har direktkontakt med serveringsrum med trappa
och hiss ner till köket. En sektion mitt genom huset skulle
tydligt visa en ganska intrikat rumsflätning i höjd- och
sidled. Plan lösningen var, som alltid hos Zettervall, helt
skräddar sydd för funktionskrav  och rörelsemönster, så har
exempel vis de hårt styrande sambandskraven lett till fyra
trapphus.

Planritningen har några ändringar tillagda med fri hand:
burspråk på bostads rummen mot väster och en fritrappa
från verandan ner till trädgården. Eftersom dessa ändringar
är inkluderade i fasadritningarna kan vi förmoda att det är
de som förorsakade beteckningen »projekt 2«.

Om grundvolymen är enkel så har Zettervall i det yttre
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1334:  Bulltofta. Fasad mot norr 1881. 

1335:  Bulltofta. Fasad mot väster 1881. 
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1336:  Bulltofta. Fasad mot söder 1881. 

1337:  Bulltofta. Fasdad mot öster 1881. 

ansträngt sig för att skapa en sammansatt och komplex
helhet med en blandning av asymmetrier och delsym -
metrier. (1334, 1335, 1336, 1337) Det främsta medlet är
gavel motiven som Zettervall fått plats för dels genom att
något förlänga långsidornas flanker, och dels genom
framför byggnads kroppen ställda home jor i de synliga
mittlinjerna. Trapp gavel partierna har olika bredd och två
av dem har adderade burspråk – de är proportionerade i
relation till de vilande volymerna. Till detta har fogats ett
högt torn och, diagonalt mot detta, två mindre spiror.

Det mesta tyder på att Zettervall tänkt sig byggnaden
uppförd med fasader av tegel, med mönstermurade band.
Men möjligen var byggnaden tänkt putsad. Botten vå ningen
har ett återhållsamt uttryck medan övervåningen har högre
takhöjd och är mer dekorerad. Vinden borde kunna rymma
några mindre sovrum. 

I Bulltofta möter vi de element som Zettervall arbetat
med hela livet i villabyggan det: länga, torn, gavlar, burspråk
och veranda – allt med målet att bilda en livfull och rik
komposition.

När de fullständiga ritningarna skulle utarbetas under våren
1882 hade Zettervall lämnat Lund för Överintendents -
ämbetet, så Henrik Sjöström ritade dessa. I en rad brev
rapporterar Sjöström om hur arbetet fortskrider. I augusti
1882 är alla de sju ritningsbladen klara.81 I väntan på
byggbeslutet uppvaktas Kockum av andra arkitekter och
han beslutar sig 1884 för att bygga efter andra ritningar än
Zettervalls.82

Hyby 

Ungefär samtidigt med förslaget för Bulltofta gjorde
Zettervall ritningar till en ombyggnad av gården Hyby en
mil öster om Malmö.83 Efter ombyggnaden 1884 var
bostads ytan fördubblad och det gamla putsade huset hade
fått en helt ny skepnad i tegel med trappgavlar och rik detal -



jering. Zettervalls tillbyggnader revs vid en stor ombyggnad
1966. I interiören finns spår kvar.

Fotografiet visar Hyby vid tiden för Zettervalls uppdrag.
(1338) Huset hade byggts 1761 som en kungsgård, vilket
betydde att gården tillhörde kronan och ut arrenderades.
Enligt reglerna för det statliga byggandet hade ritningarna
godkänts av Kammar kollegiet, möjligen byggdes det också
efter typritningar. Byggnaden hade då en våning, mansard -
tak av tegel, frontespis och var gulputsat med vita knutar.
Gården övergick snart i privat ägo och 1836 fick huset en
andra våning med trevåninga mitt risaliter – det utseende
bilden visar.

Gården ägdes 1872 av Johan Wollmer Wrangel von Brehmer
som ärvt efter sin far.84 Hans två bröder hade ärvt Häcke -
berga respektive Toppeladugård. Dessa båda hade vänt sig
till Zettervall, 1872 respektive 1874, för att få ombyggnads -
förslag. År 1881 gjorde den tredje brodern detsamma för att
få Hyby corps de logie att leva upp till ägarens ambi tioner.
Wrangel önskade, utöver de gängse bostads- och sällskaps -
utrym mena, också ett stort biblioteks rum, biljardrum, åtta
gästrum och fyra rum för barnen. I augusti 1881 kunde
Zettervall skicka ett första skissförslag.85 (1339)

Till den enkla rektangulära befintliga byggnadskroppen
har Zettervall adderat två smala flyglar. Den vänstra flygeln
innehåller kök och ekonomiutrymmen på botten våningen
och serveringsrum samt gästrum på övervåningen. Den
högra flygeln har biljardrum med divan och gästrum på
bottenvåningen, och bibliotek samt säng kammare på över -
våningen. Zettervall har inte ändrat mycket i det gamla
husets plan struktur. Den befintliga delen innehåller de
allmänna sällskapsutrymmena: salong, matsal, förmak,
barnens rum och gästrum. Jämför vi med de ideala rums -
sambanden har den stränga formen krävt många kompro -
misser, främst för fruns avdelning. Herrns rum och köks -
avdelningen, med dess kontakt med ekonomiavdelning och
matsal, tycks fungera enligt de funktionella idealen.
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1338:  Hyby. Fotografi från 1870-talet. 
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1341:  Hyby. Huvudfasad. Äldre fotografi.

1342:  Hyby. Trädgårdssidan. Fotografi före 1896.

Det stora trapphuset i gamla huset får vi förmoda är
det ursprungliga och rörelsen från entrévestibulen till
övervåningen och salongen fungerar, men är inte idealisk.
De två nya flygelbyggnaderna har var sina egna entréer: i
köksflygeln i an slut  ning till en trappa. Dessutom har
flyglarna var sina spiraltrappor i tornen vid fasad.

I brev utryckte Wrangel sin förtjusning över Zettervalls
skiss.86 De två hann träffas i Lund just innan Zettervall
flyttade till Stockholm. De fullständiga ritningarna, åtta
stora blad med detaljer och tre blad projektritningar, har
inte återfunnits.87 De utfördes av Henrik Sjöström i ständig
brevkontakt med Zettervall som svarade för skissarbetet i
Stockholm.88 En av Zettervalls underlagsskisser finns
bevarad: för en grind som Wrangel särskilt begärt. (1340)

På grund av Wrangels, som han skriver till Zettervall,
»sjukdom, nedstämdhet och olust att företaga någonting«
kommer inte bygget igång förrän 1883.89 Ansvarig för bygget
var byggmästare Engström, som tidigare varit med och byggt
Häckeberga för Wrangels bror. Efter ett år tycks byggnads -
arbetena var klara men troligen återstod då inre dekora tions -
arbeten: trapphus, plafonder och paneler som målades av
Svante Thulin. 

I det yttre härskar sträng symmetri. (1341, 1342) Mitt -
risa literna, flyglarnas gavlar och mittpartier har alla trapp -
gavlar, som med en liten variation i proportioneringen
– och sekunderade av takkuporna och murade spiror –
bildar byggnadens stora motiv. Hela byggnaden kläddes
med rött tegel. Detaljeringen var koncentrerad till fönster -
över stycken, mitt parti och gavlar. De två ranka trapp tornen
bryter sig ur fasadytan och reser sig spir krönta över
byggnads kroppen.

Det är möjligt att se Hyby som en symmetrisk upplaga av
Bulltoftahuset som Zettervall ritade samtidigt. Organi -
sationen av de praktiska funktionerna vid kök, beredning
och matsal är lika – inklusive den förbindande spiral -
trappan. Både Hyby och Bulltofta hämtade formelementen
ur samma värld. Nybyggnaden Bulltofta strävade efter ett

1340:  Hyby. Grind. 



»tillbyggt« uttryck medan tillbyggnaden Hyby strävade
efter en »planerad« gestalt.

Hyby har ett annat formspråk än det Zettervall arbetat
med tidigare. Vi ser få spår av det fjädrande, dynamiska och
överdrivna vi mött tidigare. Formrikedomen till trots möter
vi här en strävan mot det allmängiltiga, vilket ger Hyby drag
av institution.90

Stora Bjurum

Efter denna genomgång av de tolv större projekt som
Zettervall utfört i Skåne ska vi nu studera två uppdrag som
Zettervall hade i hembygdens Västergötland – för de två
granngårdarna Stora Bjurum och Dagsnäs.

Huvudbyggnaden till det stora godset Stora Bjurum i
Västergötland, mellan Skara och Falköping, byggdes om
och fick en ny yttre gestalt efter Zettervalls ritningar 1869.91

Byggnad och park är i gott skick och ger idag en bra bild av
Zettervalls ambitioner i detta det första profana projekt som
han kallat »restaurering och förändring«.

Fyra gånger under 1800-talet hade Stora Bjurum sålts
till privatpersoner som försökt driva detta Västergötlands
största gods med sina »oändligt stora mossar« mellan den
sumpiga Rösjön och Hornborgasjön. När ett konsortium,
med Paul Jönsson från trakten av Helsingborg som
drivande kraft, köpte godset 1857 inleddes genom gripande
förändringar: täckdikning, jordförbätt ringar, potatis odling
och, framför allt, brännvinsbränning i indu str iell skala.92

När Paul Jönsson blev ensam ägare 1869 var Stora Bjurum
ett stor jordbruk med god avkastning. Genom ytterligare
mark köp och administrativa föränd ringar hade godset
blivit en egen socken och en egen kommun. 

Paul Jönsson bebodde gamla huvudbyggnaden. Den
innehöll medeltida delar men var annars helt präglad av 
en stor ombyggnad 1757. (1343) Det var en fast rek tangulär,
tvåvånig byggnad under ett högt brutet tak. Jönsson hade

1068 Bostäder

1343:  Stora Bjurum. Litografi av Fr. Richardt kring 1860.
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1344:  Stora Bjurum. Planer 1869.

ägnat all kraft åt lantbruket men också reglerat, dämt upp
och anlagt en park med kanaler i huvud byggnadens närhet.
När de yttre förhållandena var kon  soliderade kom turen till
en om gestaltning av huvudbygg  naden som var i dåligt skick.

Varför Jönsson vände sig just till Helgo Zettervall för
omgestaltningen av huvud byggnaden vet vi inte. I Väster -
götland var Lidköpings läroverk invigt, men byggandet av
Skara läroverk skulle inte komma igång förrän året efter –
kanske var det genom Jönssons skånska kontakter eller
genom Zettervalls allmänt goda rykte.

Om vi använder Zettervalls arvode som en mätare på
insat sernas storlek så var dessa måttliga.93 Zettervalls om -
bygg   nads förslag är presenterat i Nordisk tidskrift för bygg -
nads konst och slöjd samt tillämpad mekanik efter det att
arbetena vara klara 1871.94 Av originalritningarna är bara
plan   rit ningarna i behåll, men de redovisar noggrant de nya
delarna: i plan var dock nytillskotten få. (1344) En grund
veranda hade fogats till byggnadens mittdel mot parken, tio
gästrum hade inretts på vinden och huset hade fått en ny
trappa.

Bottenvåningen innehöll två arbetsrum för herrn och en
salong, på ritning kallad sal: kök, serveringsrum, pig -
kammare och rum för betjänt. Våningen en trappa innehöll
en stor salong, kallad Riddarsalen. Detta rum befriades vid
ombyggnaden från mellan väggar och återställdes i sin
ursprungliga form. Åt andra hållet var den traditio nella
bostads sviten med matsal, salong, säng kammare och barn -
kammare. Byggnadens mittdel innehöll förrum till de nya
gästrummen på vindens två plan. 

De stora förändringarna gällde byggnadens yttre. (1345)
Den befintliga volymen, takres ningen och alla mur öpp -
ningar var bevarade – Zettervalls förändringar var bara
tillägg. Helt nymurade, av tegel med inslag av sandsten, var
de små tornen vid mittdelen och i byggnadens hörn samt
den grunda verandan mot trädgården. Tvärs den befintliga
byggnadskroppen hade Zettervall rest ett högt nedvalmat
tak med samma proportioner som det befintliga. Taket fick
stora vindskupor och ett torn över entrén. 
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1345:  Stora Bjurum. Huvud- och parkfasad. Fotografi före 1896.

Den för upplevelsen mest påtagliga förändringen var
den nya fasaddekoren som möjliggjordes genom att bygg -
naden fick ett nytt tegelskal. Sockeln föreslogs bli kraft fullt
rusticerad och utåtvinklad. Bottenvåningen gavs ett bröst -
ningsband av kvadrar och en tunn rusticering med medal -
jonger mellan fönstren. Huvudvåningen en trappa upp fick
kopplade pilastrar mellan fönstren. Byggnadens hörn har
byggts på och därmed volymmässigt förbundits med de nya
tornen. Entrén har markerats med nya omfattningar och en
rad dekorelement upp på fasaden: kartusch, byst, vapen och
urtavla. De smidda nockräckena ger den mest fingradiga
detaljeringen.

Stora Bjurum byggdes om 1870 till 1871, samtidigt som
Skara läroverk uppfördes. Zetter vall svarade för arbets -
ledningen och levererade detaljritningar. Ombyggnaden
utfördes nästan helt efter ritningarna.

Efter ombyggnaden hade den kärva herrgården antagit
slottsformer. Zettervall hade med det »svenska« mansard -
taket nyskapat ett taklandskap och detaljerat en närskala.
Zettervall har klätt på byggnaden och närmat den till dess
formvärlds källa, till François Mansarts franska 1600-tal.95

Fasaderna hade en minutiös skärpa med mycket små liv -
skillnader. (1346) Vi ser en lärd, men samtidigt fri, an vänd -
ning av den klassiska voka bu lären. 

Den engelska park som omgav byggnaden var med sina
öppna vattenspeglar, kana ler, fritt gestaltade rum och
partier redan anlagd och en förutsättning då Zettervall
lämnade sitt förslag. (1347) Totalmiljön var ingen stil -
historisk rekonstruktion. Den livfullhet som Zettervall
eftersträvade uppkom i mötet mellan byggnadens regularitet
och parkens dynamik.96

Dagsnäs

Zettervall lämnade 1872 förslag till »dekoration och för änd -
ring« av Dagsnäs herrgård vid Hornborgasjön i Väster -
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1346:  Stora Bjurum. Fasaddetalj. 

1347:  Stora Bjurum. 



1072 Bostäder

1348:  Dagsnäs. Litografi av Ulric Thersner 1817.

1349:  Dagsnäs. Sjösidan.

götland.97 Inga ritningar finns bevarade men den ombygg -
nad som genomfördes följde av allt att döma hans förslag. 

Dagsnäs ägare, major M. Arnqvist, hade i tio år utvecklat
jordbruket, byggt ladugårdar och magasin då han 1872 bad
Zettervall lämna förslag till en utvidgning av manbygg -
naden. Stora Bjurum, vars stora ombyggnad blivit klar året
innan, var närmsta grann gård.

Dagsnäs huvudbyggnad hade uppförts på 1770-talet
längs en sluttning ner mot Hornborgasjön så att den hade
två våningar mot sjön och en mot gårdssidan. Redan efter
några år byggdes stenhuset till med reveterade träflyglar i
längdriktningen som Thersners vy visar.98 (1348)

Zettervalls ritningar finns inte bevarade – bara en
anteckning i Hufvudconto att han lämnat två blad ritningar
och fått betalt – men den ombyggnad som var klar 1874 är
omisskännligt ett verk av Zettervall. 99 (1350)

Vindsvåningen inreddes med flera rum bakom fron -
toner och vindskupor. Mitt på byggnaden, över vinden,
murades ett kvadratiskt torn med fönster åt tre håll;
rummet var avsett för Dagsnäs stora bibliotek. Mot
gårdssidan gav Zettervall det nya mittpartiet nya kraftfulla
proportioner av närmast barockt slag. Volymerna och
pilaster ord ning arna är intrikat inflätade och instuckna i
varandra. Över entrén är balkong, en lunett med en orna -
men tplatta, gavel och över det biblioteksrummet. Mittaxeln
flankeras av kopplade hörnpilastrar som springer upp över
taket för att krönas av kvinnofigurer. Zettervall har sänkt
byggnadens takfotslister och infogat en attikamarkering
med plintar och små skulpturer. Mittstycket framstår där -
med än resligare. Byggnadens hörn markeras också av
kopplade pilastertorn med tak och skulpturer. Mittdelens
kraftfulla motiv har sin förklaring i byggnadens situation:
mot huvudentrén löper en lång häckallé i vars fond man
bara ser byggnadens tre mittre fönsteraxlar.

Av fasaden åt sjön har vi inga äldre fotografier men
troligen är inte mycket ändrat sedan ombyggnadstiden.
(1349) Sjöfasaden är återhållsam och har snarast karaktär
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1350:  Dagsnäs. Fotografi före 1896. 



av en bak sida, men några motiv, som hörntornen, har förts
runt bygg naden och skapar förbin delse med takkupor och
fron ton. Det största tillskottet är den femkantiga balkongen
på murade pelare.

Listverkets detaljering och profilering är skarp skuren
och innehåller, som nästan alltid hos Zettervall, en om tolk -
ning av förlagornas proportioner.100 (1351)

År 1872 fick Zettervall inte mindre än åtta nya beställningar
på tillbyggnader av slott och herrgårdar. Anledningen var
alltid önskemål om utvidgning, men samtidigt med krav på
en yttre omgestaltning i paritet med gårdarnas rikedom. De
kontinentala krigen tillsammans med goda skördar hade på
kort tid gjort de svenska lantbruken mycket lönsamma efter
flera år av missväxt.

Egeskov

Vi har noterat hur Zettervall stegvis kom att ersätta de
danska arkitekterna i Skåne. En slags bekräftelse av denna
utveckling är att Zettervall 1880 får i uppdrag att utföra en
stor och viktig restaurering och nybyggnad i Danmark.
Med en ny inspek tors bostad och mindre yttre förändringar
av det gamla slottet Egeskov på Fyn i Dan mark skapade
Zettervall en sammansatt och helgjuten slottsmiljö som
stod färdig 1886.101 De första skisserna utfördes i Lund men
de fullständiga ritningarna utförde han vid sidan om sin
tjänst på Överintendentsämbetet i Stockholm. 

I april 1880 vände sig Egeskovs ägare, den danske greven
Frantz Preben Bille-Brahe och dennes svenskfödda hustru
Camille Sophie af Harmens, till Helgo Zettervall med önske -
mål om ritningar till en ny inspektorsbostad.102 Zettervalls
förslag blev så väl mottaget att det började byggas omedel -
bart. När huset var klart 1881 tackar Bille-Brahe för de
»smukke og tydlige Tegninger som det havde været alle
Arbeiderene en Fornöielse at retta sig efter«. Omedelbart
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1352:  Egeskov. Situationsplan kring 1810.

1353:  Egeskov mot nordväst. Fotografi kring 1880. 

därefter ber han Zettervall lämna en skiss till yttre ombygg -
nad av det gamla slottet. Även dessa ritningar blev mycket
väl mottagna: »i högsta grad geniale« skriver Bille-Brahe.103

Frantz Preben Bille-Brahe hade, efter att ha varit
diplomat med tjänstgöring i både Haag, Bryssel, Florens
och Rom, ärvt Egeskov 1872 och då tagit avsked för att helt
ägna sig åt godsets skötsel. Vi får förmoda att det var en
kombina tion av hans beres enhet och det faktum att hans
fru var svenska som gav kontakterna med Sverige och
Zettervall.

En situationsplan av Egeskov från cirka 1810 visar slottet
på alla sidor omflutet av vatten: mot öster var det förbundet
till land med en uppmurad vägtunga, mot väster var slottet
förbundet till en holme med ekonomibyggnader. (1352)
Vid tiden för Zettervalls uppdrag var byggnaderna på ladu -
gårds holmen nedrivna och nya uppförda längre västerut. 

I Zettervalls arkiv finns några fotografier som visar slottet
som det såg ut kring år 1880. Mot nordväst ser vi borgens
murar resa sig. (1353) Egeskovs slott hade uppförts kring
1550 som ett så kallat dubbelhus – två smala höga byggnads -
kroppar med var sina tak placerade sida vid sida. Slottet
hade två runda hörntorn och ett kvadra tiskt trapp hustorn
mitt på långsidan. Byggnaden, i rött tegel, var upp förd efter
en nog grant uträknad plan och från början helt omfluten av
vallgraven. Över sockel våningen reste sig två lika höga
våningar, däröver var en låg vindsvåning per forerad av
skott gluggar. Huvudvåningarna avslutades av bågfriser, men
det var till gavlarna som den mesta dekora tionen hade
samlats: trappgavlar med blinderingar av gotisk typ – medan
huvuddragen, som fönstrens utform ning, hade typisk
renässansprägel.104 Trapphus tornet hade ursprung ligen sin
entré från sidan men hade 1789 flyttats till det läge bilden
visar. Takryttaren uppfördes kring år 1700.

På bilden mot söder ser vi byggnadens material tyd -
ligare. (1354) Vi ser tegelmurverket, blinderingarna, den
murade väg banken som förband slottet mot öster, rund -
tornens spåntäckta avslutningar, men också de sirliga



renässans gavlar som uppförts 1590 som ersättning för de
ursprung liga trappgavlarna, troligen för att man ville ha en
mer tidsenlig front mot entrésidan.

Zettervalls första uppdrag gällde att ge förslag till en ny
inspektorsbyggnad. På situationsplanen från 1810 ser vi på
ladugårdsholmens södra sida en byggnad mot vattnet med
en passage genom ett valv just vid brofästet. Vi får förmoda
att beställaren önskade detta förhållande restaurerat men
att han i övrigt ville se byggnaden fullt modern. Vi har
Zettervalls skiss till den nya inspektorsbyggnaden bevarad.
(1356) En över korsad och övergiven planskiss i nedre högra
hörnet visar en djup byggnadskropp med ett passagevalv
sammansatt av åtta små kryssvalv. De övriga skisserna visar
byggnaden som den kom att utföras. Den har två fulla
våningar och en delvis inredd vind. Botten våningen inne -
höll två arbetsrum vardera för jägmästare, bokhållare och
inspektor: övervåningen fem bostadsrum med separata
entréer, samt en vind med tre rum. De övre våningarna
nåddes genom en spiraltrappa placerad utanför huvud -
kroppen. Fasaderna visar en byggnad som tagit upp många
teman från slottet: trappgavlar, bågfris, brant takresning och
ett hörntorn – men allt i mindre skala. Efter att Zettervall
fått skisserna godkända utarbetar han ritningar i nio blad.105

Förmodligen fanns funderingar kring slottet redan vid detta
tillfälle, för en månad efter det att ritningarna till inspek -
tors huset var klara får han i uppdrag att lämna skisser till
slottets restaurering.106 En planskiss visar hur Zettervall
tänkt sig länka samman inspektorshusets portvalv – genom
vilken all trafik till slottet löpte – med en ny plog formad
portik ställd framför slottets trapptorn. (1355) Rörelsen
mot slottet skulle ske i en mjuk bukt. Planskissen innehåller
också påtecknade linjer som visar en större portik avslutad
i spetsen med en rund form. På slottets motstående sida ser
vi det andra nytill skottet i plan: en täckt portik, kallad
veranda. Fasadskisserna visar dessa nytillskott samt Zetter -
valls övriga förslag till ändringar. (1357, 1358) Vi ser hur
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1354:  Egeskov mot söder. Fotografi kring 1880. 

1355:  Egeskov. Situationsplaneskiss 1880.
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1356:  Egeskov. Inspektorspaviljong. Skiss 1880. 
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1358:  Egeskov. Fasadskiss mot öster 1880. 

1357:  Egeskov. Fasadskiss mot väster 1880. 

Zettervall sam komponerat inspektorsbyggnaden med
slottet. Elementen finns där: bågfris, runda hörntorn, brant
tak och trapp gavlar. Inspektorsbyggnaden är asymmetriskt
sammansatt av element från slottet.

Utöver portik och veranda är ändringarna på slottet
kon centrerade till de övre delarna: nya brantare, klockade
tornhuvar, ny avslutning på trapphuset och mindre detaljer
som spiror och små takfönster. Ett drygt år senare lämnar
Zettervall de fullständiga ritningarna med detaljer. Då har
han lämnat Lund för Stockholm och det är Henrik Sjöström
som ritar upp. I många brev håller Sjöström Zettervall
under rättad om hur ritarbetet fortskrider.107 Tyvärr har vi
inte i behåll de färdiga förslagsritningarna som troligen,
med tanke på det höga arvodet, var mycket detal jerade.
Strax efter det att Zettervall var klar med ritningarna för
själva slottets ombyggnad, i början av 1882, avled bestäl -
laren Frantz Preben Bille-Brahe. Slottet ärvdes av hans
dotter och hennes make Julius Ludvig Ahlefeldt-Laurvig-
Bille. Det såg ut som om den nyligen färdig ställda inspek -
tors byggnaden skulle bli den enda byggnadsinsatsen.

Ett år senare gör Zettervall en laverad perspektivritning
som visar slottsprojektet i förgrunden med inspektors -
byggnaden i bakgrunden. (1359) Bilden är dedicerad till
både den ursprunglige beställaren och till den nye ägaren.
Teckningen är gjord för att visa hur de båda byggnaderna
skulle kunna fås att höra samman. Ögonpunkten är så vald
att vi anar inspektorsbyggnadens valv genom slottets entré -
portik. Perspektivet innehåller små förändringar jämfört
med de tidigare skisserna: entrépartiet avslutas med ett torn
och på motsatt sida ser vi hur Zettervall nu tänkt sig den
massiva vägbanken ersatt med en murad bro. 

Den nye ägaren beslutar sig för att utföra slottsombygg -
naderna enligt dessa planer. Efter beställning av detalj -
ritningar, både för yttre detaljer och en nyinredning av
matsalen, genomförs byggnadsarbetena från 1884 till
1886.108 (1360)
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1359:  Egeskov. Presentationsperspektiv 1884. 

1360:  Egeskov. Detaljritning 1880. 
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I Zettervalls Album finns tre fotografier tagna kring år 1896
bevarade. En bild har den nya entréportiken i fokus. (1361)
Vi ser att det var den på skisserna antydda större varianten
med tornet som byggdes. Bågfrisen är direkt överförd från
slottet till den nya bygg naden. Skarven mellan det gamla
och nya är tydlig men det nya teglet är valt för att mildra
skillnaderna. Vi ser också den nyuppförda trappgaveln som
med sina upp dragna murade spiror har en helt annan
resning än den gamla. Dekorformerna är geometriskt
precisa och fritt abstraherade med mönster från andra
danska herresäten från mitten av 1500-talet.109

I vyn mot nordväst är lätt att jämföra det ursprungliga
skicket med det nya. (1362) Dubbel husets två gavlar har
ersatts med nymurade som tydligt täcker takfallen. Både
Zetter valls gavlar och de ursprungliga var skengavlar i det
att de var lika stora trots att de två bygg naderna egentligen
hade olika breddmått. De är formgivna enligt samma
grund mönster som gaveln mot väster, men med andra
fördelningar. Både gavlarna och den nya tornhuven betonar
byggnadens resning och skapar en förbindelse till den högra
spiran. Trots att Zettervalls tillägg är geometriskt och
systematiskt tänkta så försöker han inte att dölja eller tona
ner de avsteg från ordningen som funktionerna kräver: att
några av trappgavlarnas murade spiror också är skorstenar
har han snarast framhävt.

Den stenbro mot öster som Zettervall föreslog kom inte
till utförande. På bilden ser vi den järnhängbro som byggts
1895 – strax innan fotografiet togs. Troligen hade den mas -
siva vägbanken funnits kvar tills dess. Men den så kallade
verandan mot öster bygg des av allt att döma.

Slottets södra trappgavlar hade redan 1590, femtio år
efter att de byggts, ersatts med sirliga renässansgavlar.
(1363) Zetter vall ersatte dessa i överens stämmelse med de
norra gavlarna. Fotografiet visar i förgrunden Zettervalls
huvud nummer på Egeskov – den helt nyupp förda inspek -
tors byggnaden. Vi ser vägen över vall graven in i det stora
portvalvet med gavelpartiet över. Byggnaden är behandlad
som en miniatyr av slottets dubbelhus. Egent ligen är det

1361:  Egeskov mot väster. Fotografi före 1896. 

1362:  Egeskov mot nordväst. Fotografi före 1896.
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1363:  Egeskov. Fotografi från sydväst. 

bara de taklistbrytande vinds kuporna som utgör motiviska
nyheter. (1364) Material, proportion, tak fall och även tornet
replierar på slottet. 

Arbetena för Egeskov visar hur Zettervall arbetar med hela
sammanfattande kom posi tioner. Utgångspunkten är de
rumsliga förhållandena – i detta fall rörelserna i slottets när -
het och gestaltningen av de två »slottsholmarna« till en
enhet av öppna och slutna arkitektoniska rum. Ett äldre
fotografi visar också hur trädgårdsplaneringen ursprung -
ligen fortsatte detta tema. Där inspektorsbyggnaden slutade
mot väster fortsatte vegeta tionen volymerna. Genom löv -
verket lösgjorde sig byggnaden glimtvis. Zettervall har inte
primärt gestaltat byggnadens ordning – utan rummets.110

Kalmar slott

Efter rapporter om läckande tak på Kalmar slott gör
Zettervall 1882 inom Överinten dents ämbetet ett förslag till
nya avtäckningar, viss påbyggnad av tornen och restau re -
ring av tre gavlar.111 Arbetet utfördes i flera etapper och var
klart 1892. 

Kalmar slott var det första profana restaureringsärende som
Zettervall hade att be handla under sina femton år som
överintendent. I sina minnesanteckningar nämner han cirka
ett hundra ärenden från sin tid på Överintendentsämbetet
– han kallar dem ämbetsmål. Han nämner sextio kyrkor och
fyrtio profana byggnader. Åtta ämbetsmål rörde restau -
reringar av slott och palats. I den ordning han behandlade
dem första gången var det: Kalmar slott 1882, Nyköpings
och Örebro slott 1885, Svartsjö slott 1888, Läckö och
Gripsholms slott 1891, Wrangelska palatset på Riddar -
holmen 1892 och Stockholms slott 1896.112

Kalmar slott är det enda av dessa där han tydligt
markerade att han ansvarade för utformningen.113 I början
av sin ämbetstid hade Zettervall problem med att byta roll1364:  Egeskov. Inspektorspaviljongen. 



från ansvarig formgivande arkitekt till myndighetsperson
med uppgift att fördela byggnadsärendena till den mest
lämplige arkitekten. I Kalmar kom många av ämbetets
arkitekter att bli inblandade men Zettervall svarade för
gestaltningen. 

I oktober 1881, den månad Zettervall inträdde som förste
intendent vid Överinten dents ämbetet, inkom en skrivelse
från landshövdingen i Kalmar län, Gustaf Jakob Edelstam,
i vilken denne önskade att »verksam åtgärd vidtages för
slottets förseende med dugligt vattentak«.114 Skrivelsen
inne höll en målande beskrivning över takens usla tillstånd:
de släpper in vatten som skadar den övre våningen och
fryser och spränger det murverk som redan till stor del är
sönder vittrat. Dessutom är det befintliga stora tornets tak
proviso riskt lagat efter en brand och vanprydande för »en
monu men tal byggnad av stor historisk märkvärdighet«.115

Överintendentsämbetet handlade snabbt – redan efter
en månad var ämbetets arkitekt Carl Möller i full gång med
uppmätning och utredning.116 Fritz von Dardel var fort -
farande överintendent och den som formellt fördelade
uppdragen till ämbetets arkitekter.117 Men troligen hade
Zettervall hörts. Carl Möller var tjugofyra år och ämbe tets
yngste arkitekt, men Zettervall hade redan uppmärksammat
honom. Tidigare under året hade Zettervall varit i juryn som
gav honom första pris i tävlingen om den nya Johannes -
kyrkan i Stockholm. 

I januari 1882 kunde Möller redovisa en noggrann upp -
mätning i sex blad samt en översiktlig beskrivning av
slottets alla rum.118 (1365, 1366)

På platsen för en äldre borg var kring år 1300 en ny stor
borg under byggnad mot Kalmarsund. Den hade fyra rund -
torn och ett kraftigt porttorn mot landsidan. Tornen var
förbundna med sträckmurar kring en borggård. Under de
kommande seklerna byggdes borgen stegvis till, in mot
borggården. Under 1500-talets sista hälft lät Gustav Vasa
bygga vallarna runt borgen, Erik XIV lät inreda flera prakt -
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1365:  Kalmar slott. Situationsplan. Uppmätning av Carl Möller 1882.

1366:  Kalmar slott. Plan. Uppmätning av Carl Möller 1882.
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rum och Johan III lät bygga ut ytterligare – till ungefär den
planform ritningen visar. Under 1500-talets slut skedde ett
radikalt förenhetligande under ledning av arkitekt bröderna
Pahr. Bjälklag flyttades, nya fönster sattes in och en rad nya
praktrum inreddes: Rutsalen, Grå salen, Gyllene salen och
en ny slottskyrka. Torn, tak, fasader och portaler fick nu en
rik skulptural form och den berömda brunnen uppfördes.
Danskarnas belägring 1611 och en eldsvåda 1645 skadade
byggnaden svårt och därefter underhölls slottet bara
nödtorftigt. Vid mitten av 1800-talet tjänade slottet som
magasin, fängelse och bränneri. 

Av de fyra runda hörntornen hade tre då kvar sina
svängda barockhuvar, om än i dåligt skick, vilket framgår av
fasaden mot väster och fotografiet från söder. (1367, 1368)
Port tornet hade ett provisoriskt pyramidtak av bräder
medan taktäckningen i övrigt var av spån och tegel. Det
fjärde runda hörntornet – det östra mot sjösidan – var
nedbrutet till ett pulpettak. (1369) Denna vy visar också de
två kvadra tiska tornens ornerade gavlar nedbrutna till sadel -
tak. Fasden mot norr slutligen, visar det tredje kvadratiska
tornets mjukt karnis formade gavel. (1370)

Det var en lokal förfrågan 1801 om att få ta sten från
borgen till stadens nya gymna sie hus som gjorde att en rad
under sökningar sattes igång och stegvis ökade kunskapen
och medvetenheten om Kalmar slotts stora värde. John
Hawerman mätte upp slottet grundligt 1847. Scholander
gjorde 1851 en akvarell med förslag till en ny tornhuv över
porttornet, men det var främst interiörernas restaurering
som intresserade honom. Han gjorde förslag till alla prakt -
rummens restaurering men det blev bara det så kallade
Kungsmaket som 1861 restaurerades efter hans förslag. Inte
heller hans radikala förslag till yttre restaurering 1858, som
föregåtts av många delstudier, kom att utföras. (1371)
Försla get var en rekonstruktion av 1500-talets förmodade
ut seende, med höga yttre murar och tak som faller inåt
borg gården. 

Scholanders arbeten för Kalmar slott ägde rum ungefär
samtidigt som intresset för de övriga vasaslotten vaknade. 

1367: Kalmar slott. Fasad mot väster. Uppmätning av Carl Möller 1882. 

1368:  Kalmar slott mot söder. Fotografi 1880-talet.

1369:  Kalmar slott. Fasad mot öster. Uppmätning av Carl Möller 1882. 

1370:  Kalmar slott. Fasad mot norr. Uppmätning av Carl Möller 1882. 



I Kalmar kom dock inga större arbeten att utföras under
tjugo års tid, vilket föranledde den engagerade lands -
hövdingen att 1881 sätta samman den drastiska skrivelse
som fick Överintendents äm betet att reagera snabbt.

I oktober 1882 kunde Zettervall, med hjälp av Hawermans
och Möllers uppmätningar, leverera fem blad ritningar till
»Återställande av Kalmar slott« samt ett PM i åtta punkter
som beskrev de föreslagna åtgärderna. Fyra av de laverade
ritningarna visade fasaderna och ett blad visade detalj -
sektioner till alla tornens huvar.119

Ett återställande av en slottsanläggning var inget nytt för
Zettervall: just dessa år var Egeskov under ombyggnad efter
hans ritningar. Anledningen var nästan alltid ett akut dåligt
tekniskt skick, och när det ändå måste byggas om uppstod
en rad frågor som Zetter vall löste på olika sätt beroende på
den specifika situationen.

Fasaden mot landsidan, mot väster, visar porttornet i
mitten. (1373) De två yttre hörntornen – det norra och
västra – skulle få nya taklister och helt nya takkonstruk -
tioner och täckas av koppar, men formerna var direkta
kopior av de gamla huvarnas, men med nya resligare spiror.
Zettervall hade till och med behållit det förhållandet att 
den norra huven hade elva kanter och det västra tio. Större
är förändringarna av porttornet. (1372) Det skulle muras
på tre meter och återfå sin felande skottgång under en ny
taklist. Tak huven var helt ny till både konstruktion och
form – gestaltad som en förhöjning av de former som
överlevt i hörntornen, med en öppen lanternin krönt av en
spira. Zetter valls huv återgick på Scholanders tjugo år gamla
för slag men Zettervall har skärpt detaljformerna och gjort
överbyggnaden slankare. 

Fasaden mot sjösidan, mot öster, visar de två andra
runda hörntornen. (1374) Tornet till vänster, det södra,
visar exakt samma silhuett som det befintliga. Det är bara
konstruk tionen och översta spiran som har lagts till. Det
östra tornet, till höger på ritningen, är dock en nyskapelse
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1371:  Kalmar slott. Fasad mot väster. Förslag till restaurering av 
F. W. Scholander 1858. 

1372:  Kalmar slott. Porttornet 1882. 
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1373:  Kalmar slott. Fasad mot väster 1882. 

1374:  Kalmar slott. Fasad mot öster 1882. 



– av uppmätningsritningen framgår att detta torns övre del
var helt raserat. För formen har det södra tornet stått
modell, men bara på ett ungefär, för det östra har mindre
dia meter och har fått en egen tornavslutning. Fasaden visar
också de gavelavslutningar som Zettervall kompletterat, de
ska »fullständigas« som han skriver i sitt PM. Det fint
bearbetade putsflätverket av lister och lisener som vi på
uppmät ning arna sett avskurna och innefattade under
skarpa sadeltak, har Zettervall låtit springa fram som
skärmar med nya bågformade avslutningar.

Det tredje kvadratiska tornet, det åt norr med karnis -
formade gavlar, föreslog Zetter vall dekorerat enligt samma
system som de mot öster. (1251, 1375) Men det mjukt
svängda tar han upp genom mindre s-former och voluter.

Genom vår vandring runt slottet har vi sett att Zettervalls
åtgärder egentligen in skränkte sig till vattentaken, med
enstaka uppmurade delar i de läckande takens närhet. I
utformningen av dessa delar har vi sett en medveten
variation av det byggnads  givna temat. Om vi i denna
läsning har ansträngt oss för att se en ordning så var målet
för denna möda att vi inte skulle se något mönster.
Byggnadens tak skulle överlagras till en varierad helhet: ett
landskap av tak och former. Fasaden mot söder, som vi kan
jämföra med fotografiet från söder, visar tydligt Zettervalls
mål. (1376)

Slottets fasader skulle enligt Zettervalls PM putslagas,
men med vilken precision detta skulle ske vet vi inte. De
påmurade gavlarna var säkert tänkta att utföras med högsta
skärpa. Men murarna? Carl Möller ritade upp och laverade
ritningarna i ett manér som betonade det oregelbundna och
det nötta. Detta var något som Zettervall tidigare aldrig
framhävt. Troligen var det Möller som bidragit med denna
tolkning, där plåtarbetets skärpa fick stå mot de måleriskt
uppfattade murarna. Ritningarna har ett drag av ruin -
roman tik som vi kan känna igen från Scholanders akva -
reller  – om än sällan i hans arkitekturritningar. 

Alla huvar skulle täckas av kopparplåt och byggnaderna
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där emellan skulle ha svensk skiffer utåt men återanvänt
gamalt tegel mot insidan. Alla takstolar som var tillräckligt
starka skulle bara repareras. Kostnadsförslaget stannade på
95 000 kronor plus 20 000 för oförutsedda kostnader.

Riksdagen beviljade åtgärderna 1884 och ville, som Över -
intendentsämbetet, se arbetena fördelade över fem år. Men
riksdagen ville ersätta koppar med plåt för att spara pengar.
Genom skickligt agerande av landshövding och Överinten -
dentsämbete lyckades man dock ändå få koppar genom att
pressa entreprenörerna i upphandlingen. 

Några mindre ändringar gjordes i förhållande till
Zettervalls förslag: den största var att skiffern och det gamla
återanvända teglet ersattes med plåt. Utöver Zettervall och
Möller, som gjorde detaljritningarna, var av ämbetets arki -
tekter både Axel Fredrik Ny ström och Ernst Jacobsson
inblandade i projektets olika skeden.

Arbetet utfördes av byggmästaren A. M. Svensson från
Stockholm. Vid avsyningarna 1887 och 1891 fick just plåt -
slageri arbetena viss kritik: man hade använt så stora plåtar
att värmerörelserna inte kunde tas upp av falsarna.120

Men besiktningen fann timmer mansarbetet och mureriet
»synner ligen förtjänstfullt«.121

Zettervalls förslag till iståndsättande av Kalmar slott är
återhållsamt och berörde bara det yttre. (1377) Scholander
hade föreslagit en radikal omformning av slottet med
påbyggda murar och abstraherade formelement. Han hade
gjort sitt förslag på 1860-talet, men tankarna på en radikal
ombyggnad skulle återkomma.122 Zettervalls förslag ansluter
till den hållning som byggnaden fått genom seklerna. Det
som av tekniska skäl måste lagas måste gestaltas – Zettervall
hämtade denna nya form från de formvärldar som varit
mest betydelsefulla vid slottets uppförande. Restaureringen
kom också senare att uppskattas.123
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1375:  Kalmar slott. Fasad mot norr 1882. 

1376:  Kalmar slott. Fasad mot söder 1882. 



Penningby

För Penningby slott vid Norrtälje i Uppland gör Zettervall
ett stort restaureringsförslag 1884.124 Det kom att bli hans
sista uppdrag för en privat beställare, men det utfördes 
inte.

Under sina första år som överintendent får Zettervall en hel
rad uppdrag från privat personer, men redan under det
tredje ämbetsmannaåret sade han nej till alla. Penningby
blev visserligen hans sista projekt för en privat beställare
men ännu återstod mängder av ritarbete för de stora
kyrkorna och, inte minst, för riksdagshuset.

Penningby slott var 1883 i så dåligt skick att det svårligen
kunde bebos annat än under sommaren. Slottets ägare –
grosshandlare Sten Nordström i Gävle – vände sig till Zetter -
vall för att få förslag till en genomgripande ombyggnad.125

Byggnaden skulle moderni seras, förstoras och få ett yttre
som svarade mot dess betydelse.

En litografi från ungefär 1880 visar slottet från söder
över Penningbysjön. (1378) Ett fotografi från ungefär 1870
visar entrésidan mot öster. (1379) Byggnaden låg i en brant
sluttning med en vånings nivåskillnad mellan land- och
sjösida. Det utseende som slottet hade vid tiden för
Zettervalls uppdrag – som bilderna visar – hade slottet fått
efter en förödande eldsvåda som 1831 bränt av översta
våningen varefter de proviso riska flacka skyddstaken hade
uppförts över mittbyggnad och torn. 

Penningby grundlades under 1500-talets första hälft.
Mittfyrkanten var ett dubbelhus med två höga parallella
sadel tak över valvslagna källarvåningar. Dubbelhus var
ovanliga i Uppsverige men vanliga söderut – Zettervall
hade ju exempelvis mött typen i Egeskov. Två olika stora
hörntorn var diagonalt placerade över hörnen – ett mot
sjön, ett mot land.126 Denna borg var placerad vid en då
strategiskt viktig vattenled. 
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1377:  Kalmar slott. Fotografi före 1896. 

1378:  Penningby. Litografi av Bernhard Schlegel kring 1880. 
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1379:  Penningby. Fotografi från öster kring 1870. 

1380:  Penningby. Kopparstick av Erik Dahlbergh kring 1690.

År 1673 inleddes ombyggnader från försvarsborg till
slott. Svecians bild från åren kring 1700 bör ha varit känd
för både Zettervall och beställaren.127 (1380) Mittkvadraten
hade två hela övervåningar med branta takfall över de två
bygg nads kropparna och med höga skorstenar som bröt
igenom taket. Tornen hade karnisformade huvar med
öppna lanter niner och spiror. 

Efter en period av förfall rustades slottet under 1700-
talet: den förborg som funnits mot öster revs för att skapa
en öppen förplats, dubbeltaket ersattes av ett stort valmat
tak och tornen fick kupolformade hjälmtak.128 (1381) Detta
utseende hade slottet intill den förödande eldsvådan 1831
då slottet, efter de provisoriska skyddsarbetena, fick den
gestalt Zettervall hade att ta hand om. 

Efter branden hade slottet bytt ägare sju gånger innan
grosshandlaren i Gävle, Sten Otto Nordström, blev ensam
ägare 1876. Efter att ha rustat jordbruket och låtit uppföra
nya ladugårdar hade han stora planer för slottets istånd -
sättande. Av lokalprogrammet att döma önskade han in -
rätta en fullt modern och representativ bostad. Den skiss
som Zettervall gjorde 1883 är inte bevarad, men väl det
uppritade färdiga projektet i nio blad.129

Zettervall lämnade de två källarvåningarna i stort sett
orörda. Köket i det nordvästra hörnet förband han med de
övre våningarna med en mathiss och liten trappa. Troligen
skulle också köket byggas om. För huvudvåningen – det
enda befintliga hela vånings planet – var åtgärderna små. De
föreslagna förändringarna är lätta att följa – de är på rit -
ningen markerade med rött. (1383) Alla rum skulle ligga
kvar till läge och form: stora salen, matsalen, salongen i
sjötornet och fem mindre rum. Ett rum skulle bli serve -
ringsrum dit mat hiss och kökstrappa skulle nå. Den stora
förändringen rörde kommunikations systemet. Zettervall
föreslog att den befintliga 1700-talstrappan i landstornet,
som hade ruinerats efter bran den, skulle rivas helt för att ge
plats åt nya rum. Zettervall föreslog istället en trappa i ett
helt nytt läge. För att nå trappan utnyttjade han en befintlig1381:  Penningby. Teckning av Olof Ulrik Torslow före branden 1831. 



passage så att slottets etablerade entré i tornet kunde bi -
behållas. Tornet indelade han i detta plan i två herrum. På
ritningen ser vi också på den motsatta sidan en terrass
utanför matsalen med en fritrappa ut i parken.

Planen för den övre våningen – den befintliga vinds -
våningen, också kallad ruin våningen – visar den planlös -
ning som den nya trappan möjliggjort. (1382) Trappan
ledde upp till en hall med tre pelare i husets mitt varifrån
man kunde nå de flesta rummen, samtidigt som de är
förbundna med varandra genom öppningar i fil nära fasad.
Detta vånings plan innehöll den privata bostadsvåningen:
två barn kammare, tre sovrum och två gästrum. Sjötornet
är inrett till »Gemensamt arbets- och vardagsrum«. Det är
första gången Zettervall använder beteckningen vardags -
rum. I landstornet, på platsen för den rivna gamla trappan,
har Zettervall anordnat byggnadens mest praktfulla rum,
ett bibliotek. En flack kupol spänner över det runda
rummet från en krans av spetsbågiga valv som vilar på
fristående slanka pelare. Modulindelningen är anpassad till
de befint liga fönsteröppningarna vilket givit den udda in -
del ningen i elva valvkappor.

Den nya vindsvåningen har genom trappan och tak -
kuporna kunnat bli väl ut nytt jad. (1384) Här ryms fem
gäst rum, en nybyggd sal i sjötornet samt ett »Spel- och rök -
rum« i det på detta plan nyuppförda landstornet. Den nya
torndelen är in dragen från byggnaden under vilket möjlig -
gjort en utsikts terrass runt om. I tornrummets mitt löper
en liten spiral trappa upp till ett övre utsiktsrum.

Med detta förslag har Zettervall mer än fördubblat slottets
bostadsyta och anpassat planlösningen till moderna krav
på samband och bekvämlighet. Utöver återupp bygg naden
av den nedbrunna övre våningen var den nya trappan och
ombyggnaden av landtornet de största förändringarna.

Sektionerna genom huvudtrappan visar den spiral -
formade rörelsen upp till husets mitt. (1385) Det första
trapploppet från entrén löper vid fasad upp i två etapper.
Vi ser, på sek  tion K–L, dörren in till sällskapsvåningen och,
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1383:  Penningby. Plan av huvudvåningen 1884. 

1382:  Penningby. Plan av övervåningen 1884. 
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1384:  Penningby. Plan av vindsvåningen 1884.

1385:  Penningby. Sektioner 1884. 

en bit upp, en öppning som ger kontakt med stora salen och
vidare, efter en vinkeländring, upp till övre våningen.
Sektion G–H visar hur man redan på det lägsta vilplanet
har kontakt med övre hallen längs dess pelarrad. Dessa
dynamiska rörelseförlopp har vi stött på hos Zettervall tidi -
gare. Ingen tvekan ska råda om byggnadens tyngdpunkter
och rörelsemönster, men han gestaltar dem gärna så att 
de asymmetriskt vrider sig genom byggnaderna. Vi har
mött detta även i många av hans nybyggnader som i Villa
Thuna, Kirurgiska lasarettet och rådhusförslagen för Lund.
I Penning by kommer vi nära denna estetiks ursprung: de
flera gånger tillbyggda, »organiskt« framvuxna borgarna
och slotten.

Förslagets övriga sektioner visar den tänkta rumsin -
redningen. Sällskapsvåningen skulle få nya höga fotpaneler,
döbattanger, och i matsalen en väggfast buffet. Det mest
dekorerade rummet – biblioteket – ser vi på sektionen
genom tornet. Över den välvda källaren är de nyin delade
rummen för herrn, däröver biblioteksrummet, där över det
indragna nya tornet med sitt »Spel- och rökrum«, och
överst ett utsiktsrum som nås genom en spiraltrappa.
Skalan kan bedra blicken – utsiktsrummet har dock en tak -
höjd på två och en halv meter. Denna slottets högsta bygg -
nads del tycks helt ha varit inrättad för ägarens informella
sällskapsliv. Kanske var detta utsagda programkrav eller
också var det Zettervalls tolkning av beställarens livsföring.
Vi har i många av Zetter valls mer påkostade projekt mött
denna vilja till det extravaganta. Vi kan påminna oss
motsvarande överdåd för såväl Häckeberga och Skabersjö
som för Kronovall. 

Trots att Zettervall med all säkerhet studerat Svecians avbild -
ning är hans förslag till yttre förändringar ingen rekonstruk -
tion. (1386) Det är en fri tolkning av formteman från
medel  tid och renässans. Den nya övre våningen har fått sin
fönster sättning som en fort sättning av våningen under. Det
mest anslående är förstås de nya tornuppbyggna derna som
har givits konträra former: sjötornet kragar ut och har en
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1387:  Penningby. Fasad mot väster 1884.

1386:  Penningby. Laverad fasad mot öster 1884.

enkel konisk huv, medan land tornet har byggts på med en
smal och hög ny tornkropp med huv och spira. Dekoren
inskränker sig till en enkel bågfris och en krenele ring runt
tornterrassen. Vi anar den nya infattningen av entréporten
och ser takkupornas olika detaljering. Den höga naturstens -
sockeln är bibehållen men huset är i övrigt en hetligt avputsat
med synliga ankarslutar. Den motsatta fasaden – den västra
– visar terrassen och trappan som i ett valvs prång är fri -
bärande mellan matsalen och trappan ner i trädgården.
(1387) I bygg nadens tornlösa hörn ser vi också en liten
karnap över hörnet, den fanns redan på Svecia sticket, men
med en helt annan form. Om vi slutligen betraktar fasaden
mot sjön – den södra fasaden – ser vi en antydan till ett
dubbelhustema. (1388) Det hade förstås varit frestande att
genomföra denna gamla tanke men Zettervall har nöjt sig
att med två trappgavlar uttrycka detta mot sjö sidan. I övrigt
har byggnaden branta tak nära fasad i en U-form som
undgår de i vårt klimat besvärliga motfallen.

Zettervalls sista slottsombyggnadsprojekt visar hans vanliga
frihet i förhållande till förlagor. Jämfört med de mer figu -
rerade barockartade huvarna för exempelvis Kalmar har
Penningby fått en närmast kärv hållning – det är mer borg
än slott. Zettervall har med sin asymmetriska metod skapat
både den eftersträvade livfullheten och resningen, samt en
antydd referens till byggnadens historiska samman hang.

Zettervalls stora plan kom inte att genomföras och
ägaren fortsatte att använda slottet som sommarbostad.130

Icke identifierade projekt

Fulltofta 
Samma månad 1867 som Zettervall gjorde det stora för -
slaget för Björnstorp antecknar han att han gjort en ritning
till »förändring vid Fulltofta, 50 riksdaler« vid Ringsjön
nära Hörby. Varken ritning eller resultat har kunnat
identifie ras.131
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1388:  Penningby. Perspektiv från söder av O. A. Mankell.



Fulltofta arrenderades vid denna tid av Vivika Charlotta
Trolle som låtit uppföra huvudbyggnaden 1847.132 En ny
köksflygel uppfördes 1870 på ett sätt som helt anslöt till den
klassicistiska huvudbyggnaden. Zettervalls tillskott kan vara
den, numera rivna, öppna veranda som finns på äldre
fotografier.

Benestad
Zettervall antecknar 1867 att han lämnat ritning till en
veranda för Benestad strax söder om Alvesta i Småland.133

Varken ritning eller spår av något byggt har kunnat identi -
fi eras.

Benestad är en 1600-talsgård av timmer med stort
valmat tak och två flyglar.134 Gården ägdes av Stellan Valfrid
Gyllenkrok, kusin till Björnstorps ägare.

Oby
År 1871 lämnar Zettervall förslag till veranda på Oby, grann -
gård till Benestad och med samma ägare.135 Som för Bene -
stad har varken ritning eller spår av något byggt kunnat
identifieras.

Oby gård från 1700-talets början har en huvudbyggnad
med säteritak, två fasta flyglar förbundna med bågformiga
gångar och två fria flyglar.136 Huvudbyggnaden med de fasta
flyglarna brann ner helt 1888.

Borggård
Zettervall noterar i Hufvudconto för 1872: »Ritning till
förändring å Borggård.« Inga ritningar har återfunnits,
Borggårds byggnader revs kring 1977. 

Borggård i Staffanstorp ägdes av färgaren Borg i Lund
som lät bygga om kring 1870.137 Enligt den siste ägaren var
ombyggnaden storstilad.138 Vid rivningen fanns två längor
i vinkel, varav det ena var ett bostadshus med frontespis och
trappgavel.139
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Marielund 
Till Marielunds herrgård nära Karlskrona i Blekinge gör
Zettervall 1872 ritningar till främst inre förändringar.140

Året efter gör han skisser till plafondmåleri; bara måleriet
finns kvar idag.

Två empirlängor byggdes kring 1810 som flyglar till en
huvudbyggnad som aldrig kom till stånd. Gården ärvdes
1852 av Adolf Fredrik Rappe som i den ena flygeln in rät -
tade Blekinge läns lantbruksskola och i den andra en bostad
åt sin familj.141 Bostads huset hade en murad bottenvåning
och en övervåning av trä. År 1858 lät han inreda vinden
som fick »götiska takkupor« och byggde ett orangeri mot
södra gaveln.

År 1872 vill Rappe göra en stor ombyggnad av det inre
och vände sig till Helgo Zettervall. De tre ritningsblad som
Zettervall levererade är inte bevarade. Vi kan därför inte
vara säkra på om den ombyggnad som genomfördes 1873
följde Zettervalls inten tioner. Ett bevarat fotografi visar
Marielund efter ombyggnad. (1389) Takkuporna och en -
trén är från den äldre ombyggnaden men 1873 byggdes
huset till på gavlarna: åt norr med en murad välvd källare
med en täckt altan, och mot söder med en ny entré med
för stuga, trappa, badrum och ett litet växthusrum och över
denna en altan. Utanför den södra utbyggnaden uppfördes
ett nytt orangeri i byggnadens hela bredd. Det är troligt att
Zettervall också svarade för fasadernas detaljutformning.
Portiken och fönsterom fattningarna har den fria omtolk -
ning av de klassiska formerna som vi känner igen från
Zettervalls samtida projekt. En svårighet i uppdraget var att
hitta nya former som kunde förenas med den ganska
nyligen genom förda ombyggnaden. 

Mot husets frånsida byggdes en förstuga och däröver ett
burspråk till biblioteket. Bottenvåningens planlösning blev
mycket ändrad och på vindvåningen inreddes nya gästrum.
Hela byggnaden nyinreddes med ett påkostat detaljarbete.
Zettervall gör också ritningar till dekoration av tre tak som
Svante Thulin utför. Efter senare om byggnader finns av
dessa arbeten bara en av takmålningarna kvar.142
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Hildesborg
Med någon månads mellanrum 1872 gör Zettervall skisser
till utformningen av en stallfasad och senare en portal på
Hildesborgs herrgård vid Öresund.143 Projekten utförs men
idag är husen mycket ändrade. 

Den stora egendomen Hildesborg strax norr om
Landskrona hade 1871 köpts av Gotthard Wachtmeister,
yngre bror till Carl Wachtmeister på Borgeby.144 Hans första
åtgärd var att bygga på huvudbyggnaden med en våning
samt att bygga ett vagns- och herrskapsstall mitt emot
huvudbyggnaden. Troligen var byggnaderna redan uppmu -
rade när Wachtmeister ber Zettervall göra förslag till den
yttre dekoren. 

Zettervalls skisser är inte bevarade, inte heller några
äldre avbildningar.145 Stallet har idag enkla slätputsade
fasader med svagt stickbågiga fönster med profilerade över -
stycken och mittrisalit med klocka. (1390) Troligen hade
byggnaden ursprungligen fasader av gult exponerat tegel.

Huvudbyggnaden byggdes på med en våning men fick
också ett högt mittparti med en utsiktsplattform. Läget vid
Öresund gav en strålande fri sikt mot Ven men också över
ägarens tegelbruk. Vi får förmoda att denna tornartade
uppbyggnad över portiken bygg des efter Zettervalls skisser.
Arrangemanget är nu rivet.146

Hedensberg
Hela fem blad detaljritningar för en salskamin på Hedens -
bergs 1700-talsherrgård norr om Västerås levererar Zetter -
vall 1873 på begäran av Hugo Didrik Hamilton. Inga
ritningar är återfunna och det är osäkert om den kom till
utförande.147

Vallen
I samband med att Zettervall 1873 gjorde ett förslag till
restaureringen av Våxtorps kyrka i Halland blev han om -
bedd att ge förslag till nyinredning i den närliggande
Vallens herrgård.148 Förslaget är inte identifierat.

1389:  Marielund efter ombyggnaden 1873. Fotografi före 1889.

1390:  Stall för Hildesborg.
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Almnäs 
När Zettervall 1875 lämnade ritningar till den nya inspek -
tors paviljongen för Almnäs i Västergötland gjorde han
också ritningar till dekoration av ett bränneri på godset.149

Projektet har inte identifierats.

Trolleberg
Den ritning som Zettervall gjorde 1875 för ett mejeri på
Axel Knut Trolle-Wacht meisters Trolleberg strax väster om
Lund har inte återfunnits.150 Enligt en uppgift drev
Zettervalls vän Gottfrid Warholm ett mejeri i slottets västra
flygel innan han startade AB Lunds mejerier. En storbrand
1922 förstörde slottets alla bruksbyggnader.
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Slutkommentar

Efter ungefär fem år i Lund hade Zettervall vid mitten av
1860-talet definitivt etablerat sig som Skånes mest anlitade
arkitekt. Mot slutet av 1860-talet får han jämte kyrkor och
övrigt offentligt byggande en bred kontaktyta till Skånes
jordägande adel. De över dådiga ritningarna för Kirurgiska
lasarettet hade förevisats av Carl Axel Trolle under 1865 års
landstingsmöte i Malmö. Vi vet att de gjorde ett stort intryck
på de från hela länet församlade. 

Under de år som Zettervall var verksam i Skåne är bygg -
en  skapen på de stora godsen ganska jämnt fördelad, med en
uppgång åren kring 1872 och 1880. Både före och efter Zetter -
 valls Skåneperiod var det mest danska arkitekter som fick
dessa uppdrag, men så länge Zettervall fanns på plats gick
det mesta till honom. Byggnadsmönstret är ganska enhetligt:
fram till 1860-talet gällde investeringarna främst gårdarnas
eko nomi byggnader, sedan kom turen till man går  darna.

Vilka var de som beställde? Ser vi på de största uppdragen,
tolv stycken, hade ägarna ärvt eller gift sig till godsen, och
några få hade köpt – men nästan alla var nytillträdda och
ungefär i Zettervalls egen ålder. Ett annat utmärkande drag
var att de flesta var välutbildade, statstjänare eller politiskt
enga gerade i lanthushållningsfrågor. Många var brett beresta.
Många hade tjänstgjort vid hovet i Stockholm. Zettervalls
be ställare tillhörde en slags handlingskraftig elit. Alla bestäl -
larna i Skåne var frälse medan de flesta i övriga landet var
borgerliga »patro ner«.

Zettervall har i Något om mig sjelf givit denna karak -
täristik av byggherrarna: »På sina stora gods förde de stat.
Jag kom som arkitekt, rätt ofta i beröring med dessa hög djur
och fann mig väl bland dem, väl bemött, som jag alltid blev.
Bele vat folk, men icke så sällan både dumma, okunniga och
råa. En ytlig fernissa och en viss indresserad pondus var det
vanligaste märket. Undantag fanns naturligtvis som annars
överallt i livet.«151



Vilka behov och begär skulle byggandet tillfredsställa? Av 
vår projektgenomgång har vi sett att det undantagslöst
hand lade om att få herresätena mer praktiskt funktionella
och mer komfortabla för en modern livsföring. Köken och
dess kringutrymmen, för bindelserna rummen emellan,
uppdel ningen mellan privata och mer offentliga delar
ändrades, ofta som rena kompletteringar, som i Bosjö -
kloster. Vi har sett hur slaviskt Zettervall följde de mycket
stränga sam bands kraven mellan rummen som vi studerat 
i kapitlet Villor och boställen. Vidare kan vi se att de flesta
projekten innehåller långa sviter av gästrum och förstorade
repre sentativa umgängesytor. Slott som Häckeberga,
Krono vall och Skabersjö hade lokalprogram som närmast
liknar vår tids konferens anläggningar. 

Ibland övergår komforten till rena lyxen, som badbas -
sängen med vinterträdgård i Häckebergas torn, orkester -
läktare i Häckebergas matsal, bibliotek med vinterträdgård
i Kronovalls trädgårdsflygel och utsikts tornen i Skabersjö,
så höga att man kunde se Sundet. Vi vet inte om detta fanns
som uttalade programkrav från beställarna, men det är
troligt att Zettervall, ganska fritt, tolkade beställarnas
outsagda önskedrömmar.152

Vad vi dock kan vara säkra på är att den rumsliga kom -
po sitionen är Zettervalls. De gamla byggnadernas för ut -
sättningar skulle vägas mot de strikta kraven på rumsliga
samband samtidigt som det hela arkitektoniskt skulle kom -
po neras till goda rums sekvenser. Vi har sett hur Zettervall,
i nästan alla förslag, komponerar dynamiskt spiralformade
inre rörelsemönster. Rörelsen genom byggnaderna blir rika
färder, med utblickar, målpunkter och överraskningar i ett
spel mellan lågt och högt, djupt och grunt, upprepat och
unikt.

I ett projekt, för Bulltofta, vet vi att beställaren satt en
övre gräns för byggkost naden, men i övriga fall får vi för -
moda att beställarna med exempel och referenser till andra
byggnader gav information om vilken pretentions nivå de
önskade. 

Hur såg de befintliga byggnaderna ut? Borgeby och Penning -
by var i så dåligt skick att de inte var beboeliga. Häckeberga,
Stora Bjurum, Egeskov och Kalmar slott hade delar som
behövde åtgärdas. De flesta byggnaderna var dock i gott
tekniskt skick, men för små och med otympliga rumsfunk -
tioner. 

De flesta av gårdarnas huvudbyggnader var uppförda
under andra halvan av 1700-talet. Björnstorp hade ritats av
Hårleman, Skabersjö av hans skånske efterföljare Barne kow,
men de andra 1700-talsbyggnaderna var enkla slätputsade
fasta volymer kring sexdelade planer eller längor. 

De byggnader som hade en äldre historia, som Häcke -
berga, Kronovall, Råbelöv och Stora Bjurum, var genom
stora ombyggnader ändå helt präglade av 1700-talet.

Av de äldre anläggningar som Zettervall byggde om var
det egentligen bara Borge by, Egeskov, Kalmar och Penning -
by slott som var och tydligt framstod som renässans bygg -
nader. 

Hur valde Zettervall anslaget för sin formgivning? För de
gårdar som tydligast redo visade en lång och sammansatt
byggnadshistoria, Borgeby och Bosjökloster, förstärkte
Zettervall denna bild genom ytterligare tillägg: inte genom
enkelt sammanfattande helhetsgrepp utan genom att göra
de skilda byggnadsdelarna ännu mer urskiljbara.

För de mer enhetliga renässansbyggnaderna, Egeskov,
Kalmar och Penningby, kom pletterade Zettervall skadade
och oreflekterat utförda skyddsanordningar med nya delar,
som nytolkningar hämtade ur byggnadens egen formvärld.
Vid flera tillfällen har vi noterat att även om det fanns äldre
avbildningar, i exempelvis Svecian eller Burman-Fischer, så
följde Zettervall inte dessa, utan gjorde egna och mer
abstrakta tolkningar genom att gå till de svenska exemplens
internationella källor.

För de gårdar som var helt nybyggda på 1700-talet,
Björnstorp, Klågerup, Väster stad, Bulltofta, Hyby och Dags -
näs, hade Zettervall helt olika angreppssätt. Av Björns torp
skapar han en asymmetrisk gård av cottage-karaktär under
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höga nya tak. Till Klågerup och Västerstad adderar han nya
torn – för nya funktioner men också för att skapa större
livfullhet. Formelementen är allmänt klassiskt hållna. I
Bulltofta bedöms den gamla gården vara så dålig att den rivs,
den nya är, som Hyby, en djupröd tegelbyggnad i en fri
tolkning av baltisk senmedeltidsarkitektur.

För Skabersjö och Råbelöv, som var byggda på 1700-
talet men hade äldre delar eller rötter i 1500- och 1600-talet,
valde Zettervall former som anslöt till Kristian IV-
renässansen.

Precis som vi har kunnat konstatera när det gällde kyrko -
projekten ser vi hur Zettervall utnyttjar en bred arsenal av
formvärldar för det specifika uppdraget. Det var inte fråga
om att premiera någon specifik »stil«, utan formvalen var
medel för att förtydliga något som fanns på platsen eller
något i byggnadens historia. Men så långt som till förståelse
för kvaliteterna i det sena 1700-talets arkitektur sträckte sig
inte denna pluralism.

De fyra föreslagna nybyggnaderna, Häckeberga, Kronovall,
Bulltofta och Egeskov, är intressanta att jämföra. Bulltofta
med sitt måttliga lokalprogram och begränsade ekonomi
ledde till en villaartad lösning. Egeskovs inspektors -
paviljong hämtade all formkraft från det stora slottet som ju
nybyggnaden skulle sekundera. För Häckeberga och Krono -
 vall tycks dock inga restriktioner ha funnits. Och ändå blev
förslagen så diametralt olika: inte till komfort och standard,
men till form. Häckeberga samlad, symmetrisk, fast, sluten
och byggförnuftig. Kronovall utspridd, asym metrisk,
lucker, öppen och extravagant. Häckeberga är det massiva
stenhuset med förebilder i franskt 1500-tal. Krono vall är
den öppna pelarstommen med före bilder i engelsk sengotik.
De båda projekten har akademi projektens tydlighet och
konsekvens.

Det är inte troligt att beställarna, Wrangel respektive
Hamilton och Sparre, hade några uttalade »stilpreferenser«.
Möjligen kan Kronovalls gotiska associationer ses som en

anspelning på Alexandra Hamiltons irländska och katolska
rötter. Troligast är dock att valet av grundformer var
Zettervalls, som en tolkning av de respektive mycket olika
bygg plat serna. Häckeberga ensam och exponerad på sin
halvö och Kronovall i en glänta i den täta bokskogen.



NOTER: SLOTT OCH HERRESÄTEN

Ferdinand Richardt och Gustaf Ljunggren: Skånska herregårdar,
1852–1863. Verket utgavs fortlöpande i 6 delar med början 1852
och samlat 1863. Enligt förordet lät sig Ljunggen övertalas att
skriva texterna efter det att »Sveriges förnämsta arkeolog och
konsthistoriker« – vilket väl bör ha varit Brunius – »vägrat«. Efter
serien med de skånska herrgårdarna utgav Richardt Herrgårdar
uti Södermanland, 1864–1869, med totalt 57 bilder. Ferdinand
Richardts Skånska herregårdar kan ses som en del av hans mycket
större danska projekt Prospecter af danske Herregaarde som
utgavs 1844–1870 och beskrev 240 danska herrgårdar. Den första
mer systematiska beskrivningen av de skånska storgårdarna är
från svensk tid: Gerhard von Burman och Abraham Fischer:
Prospecter af åtskillige märkvärdige byggnader, säterier och herre-
gårdar uti Skåne, som i fordna tider hafva til större delen varit
befästade med vallar, vattugrafvar och vind-bryggor, och blifvit år
1680 aftagne, ritade och samlade af ingenieur capitain Burman
men nu til det almännas tjenst, förnyade och med kongl: maij:ts
allernådigste privilegio på trycket utgifne år 1756 af Abraham
Fischer, 1756. Teckningarna gjordes 1680 av Burman men utgavs
och trycktes först 1756 av Fischer; i det följande kallad
Prospecter…, 1756. Verket innehåller 25 avbildningar av skånska
befästa slott och gårdar. (Erik Dahlberghs ungefär samtidigt
tecknade Svecia antiqua et hodierna innehåller inga avbildningar
från Skåne.) I det topografiska planschverket Fordna och
nuvarande Sverige, 1818–1828, beskriver majoren i
Fältmätningskåren Ulrik Thersner totalt 366 vyer, varav 49 är
herrgårdar i Skåne. Bland senare översikter märks: Svenska slott
och herresäten vid 1900-talets början, 1908–1914, med ny följd
1918–1924. Hans Hugold von Schwerin: Skånska herrgårdar
under svensk tid. En konsthistorisk undersökning av den skånska
herrgårdsarkitekturens utveckling efter provinsens övergång till
Sverige och fram till det nittonde seklets inbrott, Diss., 1932, samt
Slott och herresäten i Sverige, 1966–1971. Kajsa Bjurklint
Rosenblad: Scenografi för ett ståndsmässigt liv. Adelns
slottsbyggande i Skåne 1840–1900, Diss., 2005. Fredric Bedoire:
Svenska slott och herrgårdar. En historisk reseguide, 2006.
Jordberga 1839, Skarhult 1840, Sövdeborg 1840 och Knutstorp
1843 är ombyggnader av huvudbyggnader. Brunius ritade också
en rad ekonomibyggnader för gårdarna.
Skoghult 1847 och Axelvold 1848 blev uppförda medan det stora
projektet för Näsbyholm 1841 förblev ett projekt.
Strömberg ritade Charlottenlund 1850 och Hanaskog 1854.

När Bindesböll avled 1856 avslutades arbetena av hans närmste
man Christian Zwingmann.
Karsholm 1862 och Kulla Gunnarstorp 1865.
Utöver de nämnda arkitekterna hade Peter Boisen uppdrag på
Rydsgård 1865 och Ove Petersen på Qvesarum 1865.
Under Zettervalls tid i Skåne gjorde August Klein ett stort
restaureringsprojekt för Skarhult, vilket dock inte kom till
utförande. 1873 bygger Ferdinand Meldahl om Gärsnäs.
Zettervalls tidigare elev, stadsarkitekten i Helsingborg Mauritz
Frohm, bygger 1873 om 1700-talsgården Börringe och 1880
Sinclairsholm samt Sörbytorp; 1884 ritar han Årups nya herrgård.
Meldahl restaurerar Trolleholm 1887 och Trollenäs 1891.
Meldahls elev C. H. Gransow restaurerade Barsebäck 1889. Isak
Gustaf Clason ritar den nya herrgården för Kronovall 1890, 
Clason och Lars Israel Wahlman ritar det nya slottet Hjularöd
1894.
Gustaf Ljunggren och Ferdinand Richardt: »Björnstorp«, Skånska
herregårdar, 6 band i 2 volymer, 1852–1863. August Hahr:
»Björnstorp«, Svenska slott och herresäten vid 1900-talets början,
1909, s. 161. Hans Hugold von Schwerin: Skånska herrgårdar
under svensk tid, 1934, s. 48. Sven T. Kjellberg: »Björnstorp«, Slott
och herresäten i Sverige, 1966, s. 27. Arkitekturritningar i skånska
godsarkiv, red. Sten Åke Nilsson, 1997, s. 27. Niclas Forsman:
Helgo Zettervalls ombyggnader av Björnstorp och Klågerup,
uppsats i konstvetenskap vid Lunds universitet, 1988. Sten Åke
Nilsson: »Dyra nöjen. Om Helgo Zettervall som slottsarkitekt«,
Lundabygdens Sparbank. Årsredovisning 1988, 1989, s. 7.
Johan Fredrik Gyllenkrok (1810–1872): kapten, ärvde
fideikommisset efter sin far Axel Gustaf (Gösta) Gyllenkrok.
Johan Fredrik Gyllenkroks kusin Stellan Valfrid Gyllenkrok
anlitade Zettervall för sina gårdar Oby och Benestad i Småland.
Ritningar, 6 blad (av 7) original 1867: planer, huvudfasad söder,
västfasad, norrfasad, östfasad, sektioner, (perspektiv saknas);
Björnstorps gårdsarkiv. Nils Gyllenkrok tackas för hjälpen. Inga
ritningar eller skisser finns bevarade i HZA eller HSA.
Balkongen mot söder revs på 1890-talet. Björnstorps herrgård är
idag i gott skick. 
Gustaf Ljunggren och Ferdinand Richardt: »Klågerup«, Skånska
herregårdar, 6 band i 2 volymer, 1852–1863. Hans Hugold von
Schwerin: Skånska herrgårdar under svensk tid, 1934, s. 48. Sven
T. Kjellberg: »Klågerup«, Slott och herresäten i Sverige, 1966, s.
158. Arkitekturritningar i skånska godsarkiv, red. Sten Åke
Nilsson, 1987, s. 27. Niclas Forsman: Helgo Zettervalls
ombyggnader av Björnstorp och Klågerup, uppsats i
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konstvetenskap vid Lunds universitet, 1988. Sten Åke Nilsson:
»Dyra nöjen. Om Helgo Zettervall som slottsarkitekt«,
Lundabygdens Sparbank. Årsredovisning 1988, 1989, s. 6.
Carl Axel Trolle (1810–1879): kammarherre, lanthushållare och
politiker, stort engagemang i lantbruk och ekonomi, student i
Lund, vice ordförande i Malmöhus läns hushållningssällskap,
medlem av lantbruksskolan Alnarps styrelse, ordförande i länets
lasarettsdirektion (i de båda sistnämnda positionerna hade han
varit drivande i byggnadsfrågor), ledamot av Lantbruks -
akademien, riksdagsman 1866–1873. 
Sven T. Kjellberg: »Klågerup«, Slott och herresäten i Sverige, 1966
och sekundärkällor efter denna, anger att ombyggnaden 1858
gjorts efter Zettervalls ritningar, vilket dock är osannolikt.
Fernlund anger i Arkitekturritningar i skånska godsarkiv att
Ferdinand Meldahl lämnat ett inte utfört ombyggnadsförslag till
Klågerup 1860. Meldahl var arkitekt till Alnarps lantbruksinstitut
för vilket Trolle varit mycket engagerad, men varken Meldahls
biograf Hans Helge Madsen eller Weilbach Dansk Kunstners -
leksikon, uppdaterad 1995, nämner något förslag av Meldahl. 
Det östra tornet revs 1964 och fasaderna förenklades,
ändringarna är dokumenterade av Skånes hembygdsförbund.
Gården är idag i gott skick. 
Gerhard von Burman och Abraham Fischer: Prospecter…, 1756.
Ulric Thersner: Fordna och närvarande Sverige, 91 häften, 1817–
1867. August Hahr: »Borgeby«, Svenska slott och herresäten vid
1900-talets början, 1909, s. 40. Ernst Norlind: Borgebyminnen,
1939, s. 30. Sven T. Kjellberg: »Borgeby«, Slott och herresäten i
Sverige, .1966, s. 43. Sven Rosborn och Anders Reisnert: Borgeby.
Medeltidsborgen vid Lödde å, 1986. Sten Åke Nilsson: »Dyra
nöjen. Om Helgo Zettervall som slottsarkitekt«, Lundabygdens
Sparbank. Årsredovisning 1988, 1989, s. 10.
Carl Wachtmeister af Johannishus (1823–1871): greve, diplomat,
1868 Sveriges och Norges statsminister för utrikes ärenden. 
Ritning, 1 blad skiss: fasad; Skissbok 1; HZA i ArkDes.
Zettervall antecknar i Hufvudconto att han i juni 1870 lämnat dels
en skiss till restaurering av Borgeby slott, som han kallar Borreby,
100 rdr, och samtidigt en ritning med detaljer till restaurering av
»Börjes torn«, 200 rdr. Ritningar, 2 blad: plan/sektion,
gavelfasad/sidofasad; Borgeby godsarkiv. 
Vi vet inte heller vem som formulerat och låtit sätta upp
inskriptionstavlan vid entrén: »År 1500 uppfördt af Birger
Gunnarsson, Ärkebiskop i Lund. Återstäldt och förskönadt af
grefve Carl Wachtmeister, svenskt och norskt statsråd för utrikes
ärenden 1870.«

Efter Carl Wachtmeisters död 1871 ärvdes slottet av hans son
Axel. Efter 1888 beboddes Borgeby av författaren och konstnären
Ernst Norlind. Idag är slottet stiftelse och jordbruket utarrenderat
till Malmöhus läns hushållningssällskap. Börjes torn
restaurerades 1985. 
Ulric Thersner: Fordna och närvarande Sverige, 91 häften, 1817–
1867. Gustaf Ljunggren: Skånska herrgårdar. Tecknade af Fr.
Richardt, Bd. 1–6 i 2 vol., 1852–1863. August Hahr:
»Häckeberga«, Svenska slott och herresäten vid 1900-talets början,
1909, s. 128. Hans Hugold von Schwerin: Skånska herrgårdar
under svensk tid, 1934, s. 30. Sven T. Kjellberg: »Häckeberga«,
Slott och herresäten i Sverige, .1966, s. 111. Sten Åke Nilsson:
»Dyra nöjen. Om Helgo Zettervall som slottsarkitekt«,
Lundabygdens Sparbank. Årsredovisning 1988, 1989, s. 13
Carl Gustaf Wrangel von Brehmer (1803–1872) hade ärvt Hyby,
gift sig till Häckeberga 1861 och köpt Toppeladugård 1870. Han
hade tre söner: Johan Volmer (1836–1907): överste
kammarjunkare, ärvde Hyby; Tönnes Wilhelm (1838–1903):
ryttmästare, ärvde Häckeberga och Gustaf Helmuth (1843–1917):
hovjägmästare, ärvde Toppeladugård.
Brev till Zettervall från Tönnes Wrangel 30 maj 1872; KB. Femton
brev till Zettervall från Tönnes Wrangel 1872–1877 finns
bevarade; KB.
Ritningar, 8 blad 1872: huvudfasad, sjöfasad, källarvåning,
bottenvåning, huvudvåning, vindsvåning, sidofasad/sektioner,
sektioner; bara bevarade som avfotograferingar, KKH. Ritningar,
7 blad: tre planer, två fasader, perspektiv, detalj; HZA i ArkDes.
Ritningar, 6 blad; HSA. I Hufvudconto noterar Zettervall: 1872,
jämte diverse bilagor, 1 000 kr. Utöver huvudritningarna nämner
Zettervall: detaljer 1873, 1 000 kr; detaljer 1873, 500 kr; ritningar
tvättstuga i två alternativ, 1876, 50 kr samt besiktningar 1876,
125 kr. 
Slottet Bury vid Blois byggdes omkring 1520. Jacques Androuet
Du Cerceau (1510–1585): fransk arkitekt vars gravyrverk Les plus
excellents bastiments de France, 2 vol., 1576–1579, med många
senare upplagor, fick en stor spridning.
August Hahr hänvisar till François Mansarts Maison-sur-Seine
som förebild vilket möjligen kan gälla takutformningen men inte
volym eller fasadschema. August Hahr: »Häckeberga«, Svenska
slott och herresäten vid 1900-talets början, 1909, s. 132.
August Hahr och senare författare efter honom betonar att
markarbetena var komplicerade och att nedrivningen av det
gamla husets rester krävde sprängning med dynamit.
Sören Peter Löfgren (1819–1899): byggmästare.
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De flesta bevarade breven innehåller Wrangels önskemål om att
se Zettervall på byggplatsen och om hur han kan bli hämtad från
Klågerups station och att han gärna får sova över natten. 
Häckeberga är välfotograferat interiört och exteriört. August
Hahr: »Häckeberga«, Svenska slott och herresäten vid 1900-talets
början, 1909, s. 132.
Porträttet av Tönnes Wrangel målat av hans son konstnären
Jurgen Wrangel, vidare norrmannen Smith-Halls målning
»Fiskare, som taga upp sina nät«. August Hahr: »Häckeberga«,
Svenska slott och herresäten vid 1900-talets början, 1909, s. 132.
Byggnaden föröddes vid eldsvåda 1960. Branden började i södra
tornet, en plats till vilket brandslangarna inte räckte. I
släckningsarbetets allmänna kaos försvann också mycket av
slottets lösa egendom. Vid återuppbyggnaden sänktes och
förenklades taken och bekläddes med koppar. Slottet fortfor att
vara privatbostad till 1996 då det omformades för restaurang-
och konferensverksamhet. 
Gerhard von Burman och Abraham Fischer: Prospecter…, 1756.
Ulric Thersner: Fordna och närvarande Sverige, 91 häften, 1817–
1867. Gustaf Ljunggren: Skånska herrgårdar. Tecknade af Fr.
Richardt, Bd. 1–6 i 2 vol., 1852–1863. August Hahr:
»Bosjökloster«, Svenska slott och herresäten vid 1900-talets
början, 1909, s. 103. Hans Hugold von Schwerin: Skånska
herrgårdar under svensk tid, 1934. Gottfried Björkelund:
Bosjöklosters historia, 1945. Sven T. Kjellberg: »Bosjökloster«,
Slott och herresäten i Sverige, 1966, s. 64. Arkitekturritningar i
skånska godsarkiv, red. Sten Åke Nilsson, 1987, s. 30.
Lave Gustaf Beck-Friis (1834–1904): jurist och diplomat, under
1850-talet stationerad i S:t Petersburg, Konstantinopel, London
och Madrid. År 1870 utnämnd till envoyé i Köpenhamn, ärvde
samma år Bosjökloster efter sin far Corfitz Beck-Friis.
Ritningar, 2 blad (av 5) laverade original 1872: IV gårdsfasad mot
norr/fasad mot öster 1872, V gårdsfasader mot söder/väster samt
fasad mot söder; Godsarkivet.
Brev till Zettervall från Lave Beck-Friis 7 december 1872; KB.
Brev till Zettervall från Lave Beck-Friis 7 december 1872; KB. 
Brev till Zettervall från Lave Beck-Friis 3 juni, 6 juni 1875,
9 september 1876, 29 januari 1877; KB. 
Den planritning som publicerades av August Hahr 1909 bör
överensstämma med utseendet 1879. Vissa ombyggnader
utfördes också 1901, men tycks inte ha inneburit några
betydande ändringar.
Bosjökloster 1680 finns avbildat i Gerhard von Burman och
Abraham Fischer: Prospecter…, 1756.

Gunnar Persson: »Västerstadsgården«, Min hemsocken
Västerstad, 1960, s. 27. Per-Anders Johansson, Hans Sandström
och Arne Tollbom: Villor och boställen av Helgo Zettervall, 1994,
s, 56. För värdefulla upplysningar tackas Gudrun Schmidt i Lund.
Från 1666 till 1817 ägdes Västerstad av familjen Ramel.
Gården ägdes från 1817 till 1842 av Jakob Pontuson de la Gardie
som ville omforma gården till fideikommiss och därför förstorade
den. Enligt en uppgift i Gunnar Persson: »Västerstadsgården«,
Min hemsocken Västerstad, 1960, skulle de la Gardie vid
ombyggnaden ha försett huset med »torn och tinnar« vilket är
mindre troligt 1828.
Carl Widegren var från Stockholm. Han hade köpt Västerstad
1855 och hade därefter systematiskt styckat gårdens mark till
mindre brukningsenheter och sålt av för att senare ägna sig åt
huvudbyggnaden.
Ritning, 1 blad skiss: huvudfasad; HZA i ArkDes. Ritning, 1 blad
(av 5): laverad fasad, fotografi i Album. Originalritningarna har
inte återfunnits.
Fragment av 1800-talets inredning finns på det övre planet:
parkettgolv, snickerier och takdekorationer. Det bör ha varit
Zettervall som svarat för utformningen.
Carl Widegren avträdde Västerstad 1897 efter att ha gjort
konkurs året innan. När Zettervalls söner 1896 sammanställde
fotografialbumet över faderns verk var Västerstad mycket
förfallet, vilket troligen förklarar att de valt att representera
byggnaden med hjälp av ett fotografi av ritningen och inte av
byggnaden. Gavlar med hörntorn revs på grund av fuktskador
kring år 1900, då också huset vitmenades; de stora tornen, som
var dåligt grundlagda, revs 1912. Byggnaden fick då vid detta
tillfälle ett enhetligt »klassicistiskt« yttre. Under den vita putsen
skymtade länge tegelmåleriet. År 2009 var dessa målerifragment
målade vita.
Otto Thott (1823–1891): greve, kabinettskammarherre hos Karl
XV, major, fideikommissarie till Skabersjö 1866–1891. 
Gerhard von Burman och Abraham Fischer: Prospecter…, 1756.
Anders Sigfrid Rålamb: akvarellerad teckning, slutet av 1700-
talet. Ulric Thersner: Fordna och närvarande Sverige, 91 häften,
1817–1867. Gustaf Ljunggren: Skånska herrgårdar. Tecknade af
Fr. Richardt, Bd. 1–6 i 2 vol., 1852–1863. August Hahr:
»Skabersjö«, Svenska slott och herresäten, 1909, s. 461. Hans
Hugold von Schwerin: Skånska herrgårdar under svensk tid, 1934,
s. 152. Sven T. Kjellberg: »Skabersjö«, Slott och herresäten i
Sverige, 1966, s. 257. Arkitekturritningar i skånska godsarkiv, red.
Sten Åke Nilsson, 1987, s. 32. Sten Åke Nilsson: »Dyra nöjen.
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Om Helgo Zettervall som slottsarkitekt«, Lundabygdens Sparbank.
Årsredovisning 1988, 1989.
Adolf Fredrik Barnekow (1744–1787): arkitekt; hade genom
självstudier tillägnat sig det uppsvenska herrgårdsideal som i
Skåne introducerats av Hårleman och Jean Erik Rehn. 
Ritningar, 5 blad skisser: fasader; HZA i ArkDes. Ritning, 1 blad
skiss; HSA. Ritningar, 8 blad original 1873: huvudfasad (laverad),
plan bottenvåningen, plan övre våningen, plan
vindsvåning/källare, fasader mot norr/söder, fasad mot gården,
genom skärningar, genomskärningar/situationsplan; Godsarkivet.
Brev till Zettervall från Skabersjös förvaltare J. W. Rignell om ett
inställt möte; KB.
Gerhard von Burman och Abraham Fischer: Prospecter..., 1756.
Ritningar ej funna. I Hufvudconto antecknar Zettervall för maj
1874: »Ritning till ladugårdsbyggnad å Skabersjö (guldfiskar
kvitta)«. Zettervall behövde fiskarna till sin lilla fontän vid villan
på Sandgatan.
Gustaf Helmuth Wrangel von Brehmer (1843–1917):
hovjägmästare, son till Carl Gustaf Wrangel von Brehmer (1803–
1872) som hade köpt Toppeladugård 1870.
Hufvudconto: »Ritningar, 7 blad till Corps de Logie på Toppe
Ladugård, maj 1874, 550 kr.« Den östra flygeln byggdes om 1880
till en enkel länga av gult tegel med mörkare omfattningar och
flackt tak, dess utformning gör det inte troligt att Zettervalls
ritning legat till grund. År 1918 lät den nye ägaren helt nybygga
gården efter ritningar av Lars Johan Lehming, men först 1930
ersattes den 1880 uppförda flygeln enligt Lehmings plan.
Gustaf Upmark: »Toppeladugård«, Svenska slott och herresäten
vid 1900-talets början. Ny följd, 1918-23, s. 187. Hans Hugold von
Schwerin: Skånska herrgårdar under svensk tid, 1934. Sven T.
Kjellberg: »Toppeladugård«, Slott och herresäten i Sverige, 1966, 
s. 332. Sten Åke Nilsson: »Dyra nöjen. Om Helgo Zettervall som
slottsarkitekt«, Lundabygdens Sparbank. Årsredovisning 1988,
1989.
Brev till Zettervall från Gustaf Helmuth Wrangel 29 december
1873, 27 februari, 11 mars 1874; KB.
I slottsparken finns idag ett åttkantigt hönshus med högt
paviljong tak, mönstermurade fasader och spetsbågiga, närmast
moriskt formade, fönster. Det är dock inte troligt att Zettervall är
upphovsman: det finns inte omnämnt och detaljbildningen är
sprödare och geometriskt renare än det som Zettervall brukade
formge. 
Carl Hilleström: »Kronovall 1800«, akvarell. August Hahr:
»Kronovall«, Svenska slott och herresäten vid 1900-talets början,

.1909, s. 486. Hans Hugold von Schwerin: Skånska herrgårdar
under svensk tid, 1934. Sven T. Kjellberg: »Kronovall«, Slott och
herresäten i Sverige, 1966, s. 155. Kajsa Bjurklint Rosenblad:
Scenografi för ett ståndsmässigt liv. Adelns slottsbyggande i Skåne
1840–1900, Diss., 2005, s. 62.
Alexandra Anna Maria Hamilton (1854–1933): dotter till Axel
Hugo Hamilton (1787–1875) och irländskan Ann Mary Russel-
Cruise (1830–1866), syster till Raoul Gustaf Hamilton (1855–
1931), gift första gången 1880 med Claes Robert Nils Sparre af
Söfdeborg (1854–1884), gift andra gången 1891 med Carl Gustaf
Sparre af Söfdeborg (1863–1929): kammarherre, den förres
syssling.
Inspektorsbostaden beskrivs i kapitlet Villor och boställen.
Ritningar, 6 (av 8) blad »eskiss« 1877: III plan huvudvåning, IV
plan övre våning, V fasad mot söder, VI fasad mot öster, VII
norra fasaden, VIII genomskärning; Godsarkivet. Ritningar, 6
blad skisser: situationsplan, två planer, tre fasader; HZA i ArkDes.
Uppmätningsritning av gamla byggnaden signerad Silvander
1876. Ritningar, 6 blad skisser: planer, fasader och
genomskärningar; HSA.
Underlagsskisserna i Zettervalls egen samling visar ytterst små
förändringar visavi de skisser han presenterade för beställaren.
Alexandra Hamilton skulle inte komma att gifta sig förrän tre år
senare, men möjligen fanns den blivande maken, greve Claes
Robert Nils Sparre, redan med i bilden.
I godsarkivet finns ytterligare tre senare utförda förslag till ny
huvudbyggnad för Kronovall. Zettervalls forne ritare Mauritz
Frohm, vid den här tiden med egen praktik i Helsingborg, gjorde
ett förslag 1883 – ett lågmält, nästan torftigt, förslag som
återanvände det gamla husets murar. Den engelske arkitekten
H. E. Milner (Dulwich Wood, Norwood and Crystal Palace, SE
London) gjorde 1886 ett förslag med en fri asymmetrisk
gruppering med en mycket engelsk hållning. Det förslag som
kom att utföras ritades 1893 av I. G. Clason. Han bibehöll det
gamla husets stomme, byggde till flyglar och gav anläggningen
nya fasader och ett brutet tak, allt i en uppsvensk 1700-tals -
tappning.
Gerhard von Burman och Abraham Fischer: Prospecter..., 1756.
Gustaf Ljunggren: Skånska herrgårdar. Tecknade af Fr. Richardt,
Bd. 1–6 i 2 vol., 1852–1863. August Hahr: »Råbelöf«, Svenska
slott och herresäten vid 1900-talets början, .1909, s. 454. Sven T.
Kjellberg: »Råbelöv«, Slott och herresäten i Sverige, 1966, s. 206.
Gården var ursprungligen byggd under dansk tid, 1637, och var
av samma typ som de närbelägna Karsholm och Bäckaskog.
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James Thomas Kennedy (1848–1916): kapten, kammarherre,
riksdagsman. Hans far hade avlidit 1874 och 1878 skrev hans
mor över besittningsrätten till honom medan hon själv flyttade
till Tyskland. Formell innehavare av fideikommisset blev James
Thomas Kennedy inte förrän 1886, då modern avled.
Brev till Zettervall från Kennedy, 3 stycken 1880–1881; KB.
Hufvudconto: »Ritningar, 9 blad jämte föregående skisser till
Corps de logiet å Råbelöf utvidgning och tillbyggnad, 350 kr.«
Ritningar, 1 blad skiss: östra fasaden (uppmätning med konturen
av en ny större frontespis och takkupor); 4 blad ritningar: västra
fasaden, fasad mot norr/söder, genomskärning A–B (genom
bostadsdelen), genomskärning E–F med tornets takplan;
Råbelövs gårdsarkiv. Inga skisser eller ritningar finns bevarade i
Zettervalls arkiv. Brev till Zettervall från Kennedy, 1880; KB.
Bilden i Album, som tagits före 1896, visar ytterligare en
verandautformning: som en kraftfullt murad portik där också de
övre delarna av det norra tornets höga fönster är igenmurade. År
1903 beställer Kennedy ritningar till ytterligare en stor
tillbyggnad – med bl.a. ett torn till mot söder. Arkitekt var
dansken Henri Glæsel, som dessa år gjorde ombyggnadsförslag
till Vanås och Jordeberga slott.
År 1909 skadas gården av brand: alla ekonomibyggnader brinner
ner och manbyggnaden skadas. Kring 1950 görs en genomgri -
pande ombyggnad, arkitekt Torsten Leon-Nilsson, entrén flyttas
åter till öster så att västsidan blir en rent privat trädgårdssida, den
gamla vestibulen blir då vinterträdgård. Takkuporna togs bort
och fön ster blinderades. John Murray tackas för information och
hjälp.
Alvar Platen: »Släkten Kockum«, Malmö fornminnesförenings
minnesskrift 1909–1919, 1920. Gösta Kockum: Rosengård och
släkten Kockum, 1962. Gunhild Eriksdotter: Bellevue och
Bulltofta, två 1800-talsgårdar i utkanten av det dåtida Malmö,
uppsats i konstvetenskap vid Lunds universitet, 1987. 
Carl Ludvig Paulus Kockum (1835–1905) ägde och drev Bulltofta
gård 1854–1905. Engagerad i de skånska lantbruksmötena,
riksdagsman 1877–1888, ordförande i Malmöhus läns
hushållningssällskap 1888–1896, hedersledamot av Kungliga
Lantbruksakademien. Kusin till fabrikör Frans Henrik Kockum
som var far till Gottfried Kockum som 1865 beställt en villa av
Zettervall.
Den danske arkitekten Carl Hermann Gerhardt Granzow hade
för Alnarps lantbruksskola ritat de stora ladugårdsbyggnaderna
som blivit klara just 1869. 
Brev till Zettervall från Ludvig Kockum 1881; KB. Brev till

Zettervall från Lotten Kockum 26 maj 1881; KB.
Ritningar, 5 blad skisser: situationsplan, övre plan, tre fasader;
HZA i ArkDes. I Hufvudconto noterar Zettervall att han i augusti
1882 fått betalt för 7 blad ritningar »enligt föregående skisser«,
770 kr, dessa har inte återfunnits.
Brev till Zettervall från Henrik Sjöström, fem stycken från
15 december 1881 till 25 juli 1882; KB.
Den förste att uppvakta Kockum med alternativa ritningar var
byggmästaren Chr. Mortensen. Den andre var stadsarkitekten i
Ystad dansken Peter Boisen efter vars ritningar huset uppfördes
och invigdes 1885. Boisens byggnad hade en kvadratisk
grundplan med ett överbelyst centralt trapphus, mer likvärdiga
våningsplan och klassiskt hållna putsfasader. En del av gården
styckades av 1878 för Malmö stads vattenverk. Gårdens samtliga
byggnader revs krig 1950 för utbyggnaden av den nu nedlagda
Bulltofta flygplats.
Ingeborg Wrangel von Brehmer: Hybys historia, 1898, en hand -
skriven och vackert målad volym i ett exemplar som beskriver
Hybys historia från äldsta tid till 1890-talet. Hans Hugold von
Schwerin: Skånska herrgårdar under svensk tid, 1934. Sven T.
Kjellberg: »Hyby«, Slott och herresäten i Sverige, 1966, s. 107. 
Sten Åke Nilsson: »Dyra nöjen. Om Helgo Zettervall som slotts-
arkitekt«, Lundabygdens Sparbank. Årsredovisning 1988, 1989. 
Johan Vollmer Wrangel von Brehmer (1836–1907), överste
kammarjunkare och riksdagsman, gift med Ingeborg Wrangel
von Brehmer, född Ehrensvärd. Han startade genast 1873
ombyggnader av godset i följande ordning: mejeriet, logen,
redskapshuset, restaurerade brygghuset, magasinet, ladugården,
torklada och växthus; den förvildade hagen norr om
huvudbyggnaden lades ut till park och fruktträdgård; när dessa
arbeten var utförda 1881 kontaktade han Zettervall för
huvudbyggnaden. I Ingeborg Wrangel von Brehmers Hybys
historia nämns Zettervall som huvudbyggnadens arkitekt, men
vem som utformat ekonomibyggnaderna som uppfördes och
reparerades under 1870-talet anger hon inte.
Ekonomibyggnaderna är medvetet och kraftfullt utformade i
tegel och natursten. Uppgift om upphovsman har inte stått att få.
Ritning, 1 blad skiss: två planer/fasad; HSA.
Brev till Zettervall från Johan Volmer Wrangel von Brehmer 18
augusti och 29 december 1881 samt 21 januari 1882; KB.
Zettervall noterar i Hufvudconto i december 1881: »Ritningar
med detaljer till tillbyggnad och förändring af Hyby
huvudbyggnad, 700 kr.«
Brev till Zettervall från Henrik Sjöström om Hyby 4 och 19
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november samt 20 december 1881; KB.
Brev till Zettervall från Johan Volmer Wrangel von Brehmer, 21
januari 1882; KB.
Zettervalls tillbyggnader revs och huset slätputsades 1966, det
kom till ungefärlig volym att likna tillståndet före 1884 års
tillbyggnad. Interiört finns rester av Zettervalls ombyggnad.
Ulric Thersner: Fordna och närvarande Sverige, 91 häften, 1817–
1867. Nordisk tidskrift för byggnadskonst och slöjd och tillämpad
mekanik, 1871. Nils Sjöberg: »Stora Bjurum«, Svenska slott och
herresäten vid 1900-talets början, 1910. Lennart Luthander:
»Stora Bjurum«, Slott och herresäten i Sverige, 1968. Lars
Nyström: Potatisriket. Stora Bjurum 1857–1917. Jorden, makten,
samhället, Diss., 2003.
Paul Jönsson (1822–1892): född i Kattarp norr om Helsingborg.
Ursprungligen timmerman, senare patron, riksdagsman.
Ritning, 1 blad: planer; HZA i ArkDes. Ritning, 2 planscher
presentation: planer, fasader; Nordisk tidskrift för byggnadskonst
och slöjd och tillämpad mekanik, 1871. Inga originalritningar är
återfunna.
För ritningarna till Stora Bjurum fick Zettervall 200 rdr, att
jämföras med Björnstorp 750 och Klågerup 600 rdr. Dessutom
fick han 300 rdr för ledningen och detaljritningar. 
Till exempel François Mansarts Maison Lafitte (Maison-sur-
Seine) från 1640-talet.
Godset utvecklades vidare genom Hornborgasjöns sänkningar,
som slutfördes 1875, och med införlivande av grannegendomar.
Huvudbyggnaden och trädgård är idag i gott skick med bara
mindre förändringar sedan Zettervalls tid.
Ulric Thersner: Fordna och närvarande Sverige, 91 häften, 1817–
1867. Erik Åkerhielm: Svenska gods och gårdar. Illustrerade
herrgårdsskildringar, 2 vol., 1930. Lennart Luthander: »Dagsnäs«,
Slott och herresäten i Sverige, 1968. Skara kommun.
Kulturhistorisk inventering, 1983. Gustaf Ewald: Gustaf Ewalds
Västergötland i ord och bild. Fotografier och artiklar, red. Claes-
Håkan Jacobson, 1984.
Bilden visar Dagsnäs före de många sänkningar av Hornborga -
sjön som genomfördes för att vinna åkermark. Initiativtagare
1802 var Dagsnäs förste byggherre Pehr Tham men arbetet kom
att fullföljas av senare ägare, den sista 1930. Det ekonomiska
utbytet blev dock ringa medan skadorna på fågelsjöns våtmarker
blev betydande. Från 1992 till 1995 höjdes vattennivå igen. 
Hufvudconto: »November 1872, ritning i två blad till dekoration
och förändring av Dagsnäs i Västergötland, 250 rdr.«
Dagsnäs är i mycket gott skick med små förändringar sedan

Zettervalls ombyggnad. Hörnplintarnas statyer är borta, skiffer -
taket är ersatt med plåt, takbalustrad och övriga takdekorationer
är borta. Balkong- och terrassbalustrader har en ny fason.
Snickerierna är målade vita istället för som ursprungligt mörkt. 
Vilhelm Lorenzen: »Egeskov«, Danske slotte og herregårde, 8,
1965. Niels Peter Stilling: Politikens bog om Danmarks slotte og
herregårde, 1998. Ulla Kjær, red: Fynske herregårde – set af Niels
Ringe, 1999. 
Frantz Preben Bille-Brahe (1824–1882): diplomat stationerad i
Haag, Bryssel, Florens och Rom, gift 1850 med svenskan Camille
Sophie af Harmens (1829–1890). När han 1872 ärvde Egeskov
efter sin far bosatte han sig där. Sonen Julius Ludvig Ahlefeldt-
Laurvig-Bille (1849–1912) ärvde godset 1882.
Brev till Zettervall från Bille-Brahe, 20 stycken 1880–1882; KB.
April 1880 om möte, juni 1880 med tack för skiss till byggnaden
och önskan om besök, juli 1881 med ett leve för den frånvarande
arkitekten och hans »vackra och tydliga ritningar«. Brev till
Zettervall från Ahlefeldt-Laurvig-Bille, 6 stycken 1883; KB.
Vilhelm Lorenzen kallar byggnaden gotisk renässans och menar
att den ursprunglige byggmästaren var Morten Bussert men att
den vid hans död slutfördes av en mindre avancerad byggmästare
i mer goticerande form. Vilhelm Lorenzen: »Egeskov«, Danske 
slotte og herregårde, 8, 1965.
I Hufvudconto skriver Zettervall i oktober 1880: »Ritningar 9 blad
till Inspektorshus (däruti även detaljer) på Egeskov, Fyen, 500 kr.«
I Hufvudconto anger Zettervall i november 1880: skisser 5 blad
till restaurering; och i februari 1882: ritningar 6 blad, 1 500 kr.
Ritningar, 11 blad skisser: situationsplan, plan, fasadritningar,
fasaddetalj; HZA i ArkDes. Ritning, 1 blad skiss; HSA. Den
laverade presentationsritningen har inte återfunnits i original.
Ritning, 1 blad skiss; HSA. 
Brev till Zettervall från Henrik Sjöström, 7 stycken från 25
december 1881 till 21 mars 1882; KB.
Ritning, 1 blad: yttre detaljer; Egeskovs slottsarkiv. Zettervall
noterar i Hufvudconto en extrabeställning för matsalsinredning
och dekorering i augusti 1883, 500 kr.
Niels Peter Stilling nämner Hasselagergård. Niels Peter Stilling:
Politikens bog om Danmarks slotte og herregårde, 1998.
Som noterats revs verandan mot öster 1895 samtidigt som
vallgraven breddades, vägbanken togs bort och en ny hängbro av
järn byggdes. Den plogformade entréportiken till trapphustornet
revs 1928, troligen av tekniska orsaker, enligt ett projekt av
arkitekt Lönborg-Jensen. Slottet har restaurerats under 1960-talet
av arkitekt Peter Koch, en ombyggnad som inte berörde de av
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Zettervall tillagda gavlarna och tornhuvarna.
Michael Gustaf Anckarsvärd: »Calmare slotts ruin
lithographierad av M. G. Anckarsvärd«, Sweriges märkwärdigaste
ruiner lithographierade af M.G. Anckarswärd, del 5, 1828. H. von
Horn: »Kalmar slott«, Ny illustrerad tidning, 1887. August Hahr:
Studier i Johan III:s renässans. Arkitektfamiljen Pahr, 1907.
August Hahr: »Kalmar«, Svenska slott och herresäten vid 1900-
talets början. Ny följd. 1918-23. Elias Cornell: »F. W. Scholanders
restaurering av Kungsgemaken på Kalmar slott«, Konsthistorisk
tidskrift, 1942. Martin Olsson: Kalmar slotts historia, 1–4, 1944–
1965. Bengt G. Söderberg: »Kalmar slott«, Slott och herresäten i
Sverige, 1971. Bo Grandien: Drömmen om renässansen. Fredrik
Wilhelm Scholander som arkitekt och mångfrestare, 1979. Lars
Ljungström: …aendnu gamblare. Fredrik Liljekvists restaurering
av Gripsholms slott och 1890-talets restaureringsdebatt, 1987. Mia
Geijer: Makten över monumenten - restaurering av vasaslott 1850
- 2000, Diss., 2007.
Detta är de projekt Zettervall nämner i Något om mig sjelf. Någon
fullständig inventering av Överintendentsämbetets diarium har
inte gjorts inom ramen för denna avhandling.
Hufvudconto: »Under 82: ritningar och förslag till restaurering af
Kalmar slott (flera blad och utförligt) såsom embetsmål, renritadt
af Möller.«
Citerat efter Martin Olsson: Kalmar slotts historia, 4, 1965, s. 224.
Citerat efter Martin Olsson: Kalmar slotts historia, 4, 1965, s. 224.
Carl Oscar Möller (1857–1933): arkitekt. Se Kapitel 12.
Zettervall var ställföreträdande överintendent från februari 1882,
ordinarie i april 1882. Han avgick med pension i december 1897.
Uppmätningsritningar av Carl Möller 1881, 6 blad; ÖIÄA i RA.
Ritningarna är mycket detaljerade och innehåller bland annat
12 sektioner. Som utgångspunkt fanns Hawermans, likaledes
noggranna, uppmätningar från 1847.
Ritningar, 5 blad: fasad mot norr, öster, söder, väster samt
detaljer; ÖIÄA i RA. Helgo Zettervall, oktober 1882: »P.M. med
anledning af mitt förslag till iståndsättande af vattentaken på
Kalmar Slott, jemte dermed sammanhängande påmurning å
trenne af de fem tornen, listers inläggning, torntakens
omkonstru erande m.m.«, Avgjorda mål 1880–1900. 1881; ÖIÄA i
RA, citerat efter Martin Olsson: Kalmar Slotts historia, 4, 1965, s.
224. I skrivelsen ingår ett kostnadsförslag upprättat av Carl
Möller i augusti 1882.
Plåtslagaren var tvungen att delvis göra om arbetet 1888, men
problemen löstes inte förrän vid 1920-talets restaurering genom
att plåtarna klipptes ner och falsades om. Denna beläggning var i

gott skick ännu i mitten av 1960-talet.
Citerat efter Martin Olsson: Kalmar slotts historia, 4, 1965, s. 228.
Under Clasons ämbetstid föreslog Gustaf Lindgren 1910 att
Kalmar slotts murar skulle höjas för att få ett stort takfall mot gården,
d.v.s. ungefär så som Scholander föreslagit femtio år tidigare.
År 1894 säger Överintendentsämbetet nej till inrättandet av en
volontär- och rekrytskola i slottet, som Jacobsson utrett. Ett
monumentalt forsknings- och restaureringsarbete genomförs
1920–1941 med Martin Olsson som arkitekt och arbetschef, hans
värdering av Zettervalls och Möllers insatser är hög.
Erik Dahlbergh: Svecia antiqua et hodierna, 1715. Bernhard
Schlegel och Carl Axel Klingspor: »Penningby«, Uplands
herregårdar med beskrifvande text, 1877–1881. Gustaf Upmark:
»Penningby«, Svenska slott och herresäten vid 1900-talets början,
1909. August Hahr: Den äldre Vasatidens svenska borgar, Studier i
nordisk renässanskonst 3, 1917. Erik Lundberg: Byggnadskonsten
i Sverige. Sengotik och renässans, 1948. Bengt G. Söderberg:
»Penningby«, Slott och herresäten i Sverige, 1967. Johanna
Andersson: Helgo Zettervalls restaureringsförslag av Penningby
slott, uppsats i konstvetenskap vid Uppsala universitet, 2000.
Annalena Nordström och de övriga medlemmarna i ägarfamiljen
tackas för stor hjälpsamhet. 
Sten Otto Nordström (1836–1921): grosshandlare i Gävle, stor
tillskyndare av uppbyggnaden av järnvägsnätet kring Gävle.
Penningbys äldsta byggnadshistoria är inte klarlagd.
Tolkningarna av byggnadsetappernas ordningsföljd går isär.
Upmark och Lundberg menar att mittbyggnad och torn bör ha
uppförts samtidigt vid 1500-talets mitt. Hahr och Söderberg
menar att mittbyggnaden är äldre och tornen senare tillbyggda.
En uppfattning, relaterad av Andersson, menar att de båda
tornen och ett av dubbelhusen tillhör en första byggnadsetapp
och att det andra dubbelhuset tillkommit senare. Alla tycks dock
vara ense om att anläggningen i sin helhet var klar kring 1550. 
I en del utgåvor är bilden spegelvänd, här dock rättvänd.
Den driftige fortifikationsofficeren Fabian Wrede hade köpt
Penningby 1768 och på dess ägor anlagt både manufakturverk
och tegelbruk. De stora omgestaltningarna bör stamma från hans
tid. Efter Wredes tid, under 1800-talets första år, anläggs en
storstilad engelsk park kring slottet.
Ritningar, 13 blad: 6 planer, 5 fasader, 2 sektioner; HZA i
ArkDes. Ritning, 1 blad skiss; Skissbok 1, HZA i ArkDes. I
Hufvudconto noterar Zettervall: »December 1884, 9 blad till
restaurering af Penningby slott (grosshandlare Nordström i
Gefle) efter förut gjord eskiss, 1 500 kr.« Dessa 9 (delvis laverade)
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blad är: I huvudvåningen, II övre våningen, III vindsvåningen, 
IV fasad öster, V fasad väster, VI fasad norr, VII fasad söder, 
VIII genomskärning AB, XI genomskärningar. En laverad
perspektivbild till Zettervalls förslag av O. A. Mankell förvaras i
slottet. 
Istället för att satsa på en ombyggnad av Penningby ägnade Sten
Nordström några år senare sina krafter åt Gävle. Efter Ferdinand
Bobergs ritningar lät han 1891 uppföra Centralpalatset mitt emot
järnvägsstationen och där inrätta sin bostad. Efter Sten
Nordströms död 1921 ärvdes Penningby av hans familj. 1950
byggdes tornen om till sitt 1700-talsutseende. Kring 1960 gjordes
interiöra förändringar då bland annat 1700-talstrappan i
landtornet rekonstruerades. Penningby förklarades som
byggnadsminne år 1980.
Sven T. Kjellberg: »Fulltofta«, Slott och herresäten i Sverige, 1966. 
Vivika Charlotta Trolle (1815–1893): handlingskraftig godsägare
som också drev Trollenäs. Fideikommisset innehades 1839–1891
av hennes bror ryttmästare Nils Trolle.
I Hufvudconto skriver Zettervall: »Veranda på Benestad (baron
Gyllenkrok), 40:-«
Pehr Gunnar Vejde: »Benestads säteri«, Norra Allbo
hembygdsförenings årsbok, 1930. 
I Hufvudconto skriver Zettervall: »Veranda på Oby (baron
Gyllenkrok), 64:-«
Pehr Gunnar Vejde: »Oby«, Norra Allbo hembygdsförenings
årsbok, 1929. 
Enligt uppgifter från förre stadsarkitekten i Staffanstorp,
Ingeborg Hammarskjöld-Reiz.
»frontespis...träveranda...rena storhetsvansinnet« Enligt den siste
ägaren Bertil Engelberg, Kågeröd.
Uppmätningsritningar från 1977, Staffanstorps kommun. 
Nordiska museet, »Herrgårdsarkivet«, innehåller bland annat
uppmätningsritningar från 1930-talet. »Marielund«, Slott och
herresäten i Sverige. Blekinge, 1968.
Adolf Fredrik Rappe (1830–1898): kammarherre, riksdagsman,
1858–1888 föreståndare för Blekinge läns lantbruksskola. Gift
med Elisabeth Berling (1843–1893): dotter till boktryckaren
Berling.
År 1888 tvingades Rappe sälja gården, den nye ägaren utför 1899
en omfattande ombyggnad efter ritningar av Erik Lallerstedt. En
flygel byggdes då ut mot väster med ny matsal, torn med
burspråk, nytt växthus. Hela huset bekläddes med träspån.  
Sven T. Kjellberg: »Hildesborg«, Slott och herresäten i Sverige,
1966.

Gotthard Wachtmeister (1834–1920): lantbrukare,
tegelbruksfabrikör, landshövding för Malmöhus län 1880–1892
och för Blekinge län 1892–1900.
I Hufvudconto antecknar Zettervall 1872: »februari, skiss till fasad
för ridhus och stall på Hildesberg, 50 rdr« samt »april, portal och
[—] å Hildesberg, 50 rdr«.
Huvudbyggnaden ändrades 1908 efter ritningar av Isak Gustaf
Clason. 1922 sänktes frontespisen och utsiktsplatån revs. 
Hedensbergs herrgård är byggnadsminne och var fideikommiss
till 2006, den då nye ägaren blev den förste att åtalas för brott mot
kulturminneslagen för sin mycket hårdhänta ombyggnad.
Hufvudconto: »Kabinettsdekoration med blomfönster, 2 blad,
(Gyllenskjöld), 20:-« Våxtorps kyrka låg patronalt under godset
Vallen och Adolf Theodor Carlheim-Gyllensköld.
Litteratur: se noterna till avsnittet om Almnäs inspektors -
paviljong.
Hans Hugold von Schwerin: Skånska herrgårdar under svensk tid,
1934. Marta Rosenberg: Boken om Trolleberg, 1984.
Något om mig sjelf, s. 138.
Det bevarade lokalprogrammet för Häckeberga räknar bara upp
de nödvändigaste rumsfunktionerna.
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1391:  Lundbergs hus. Fasad mot Stureplan. Detalj 1882.



Helgo Zettervalls stora bostadspalats för privata
beställare i Stockholm är ämnet för detta kapitel.
De offentliga uppdragen i Stockholm har be skrivits

i Kapitel 17: Norra Latin, riksdagshuset med riks banken
och operahuset. Dessa projekt sysselsätter Zettervall som
över intendent under andra halvan av 1880-talet och 90-
talets första år. De kommer alltså egentligen efter de privata
upp drag som ska beskrivas här.

Detta kapitel behandlar först det Bolinderska huset mitt
emot Kungliga slottet, kanske den mest genomritade privat -
bygg naden som uppförts i Stockholm sedan 1700-talet. En
be stäl lare med mycket stora resurser ger Zettervall, vad det
verkar, fullständigt förtro ende för att skapa en helhetsmiljö
av arkitektur, skulptur och måleri. Samma år som det
Bolinderska huset är klart 1876 får Zettervall uppdraget att
rita Stockholms största läroverk, Norra Latin.

Vidare beskrivs Zettervalls arbeten vid Stockholms villa -
stad, samt ett par uppdrag som gällde stora byggnaders yttre
gestaltning i krävande lägen. 

Kapitlet avslutas med en genomgång av två grannhus vid
Stockholms ström, palatsen för Sörensen och Palme, som
sätts i förbindelse med det Bolinderska huset men också
med riksdagshuset och operan – det vill säga Zettervalls
tillskott till Stockholms cen trala vattenrum.

Dispositionen följer samma mönster som i tidigare kapitel:
först beskrivs uppdraget, därefter tomtens förutsättningar,
Zettervalls förslag och – om uppgifter finns – hans väg till
förslaget genom skisser, något om bygget och sist resultatet
som det mötte betrakta ren då det var klart.

Bolinders hus i Stockholm

När Sveriges mest framgångsrika industriman, Jean
Bolinder, 1874 skulle bygga ett bostadspalats på en krävande
plats mitt emot Kungliga slottet i Stockholm var det till
Zettervall i Lund han vände sig. Bolinders hus skulle bli

Bostadspalats i Stockholm 1111

Bolinders hus

Stockenströms hus

Asplunds hus, fasad

Håvanders hus, fasad

Sörensens hus

Lundbergs hus, fasad

Palmeska huset

1874

1877

1880

1881

1882

1882

1883

Ej utfört

Rivet

Rivet

Rivet

Tre alternativ

Senare påbyggt

Detaljer Peterson

förslag      utfört anm.



Zettervalls mest genomarbetade privat uppdrag. Byggnaden
innehöll ställ nings taganden på alla skalnivåer – stadsbilds -
mässigt, rums ligt och i detaljbehandlingen både exteriört
och interiört.1 Bolinderska huset är ett av Zettervalls huvud -
verk och är idag i gott skick – om än ombyggt.

Jean Bolinder ägde och drev tillsammans med sin yngre
bror J. & C. G. Bolinders meka niska verkstad.2 Kring år
1870 var det Stockholms största industri med över fem -
hundra anställda. Verkstaden tillverkade allt från ång maski -
ner, sågverk och jordbruks maskiner till spisar och husgeråd,
men hade också ett konstgjuteri. Jean Bolinder var berest
och mycket konstintresserad.

Det kan tyckas förvånande att Bolinder för sitt stora och
dyra byggnadsföretag vände sig till den i Stockholm oprö -
vade Helgo Zettervall i Lund. Kanske hade Bolinder sett
Malmö rådhus, kanske domkyrkotornen och möjligen
villan i Lund, kanske det tekniskt avancerade Kirurgiska
lasarettet. Men 1874 kan Bolinder inte ha känt till
Zettervalls storstilade förslag varken för Universitetshuset i
Lund eller för Uppsala domkyrka, som Zettervall ritade just
1874. Bolinder umgicks gärna i konstnärskretsar: han var
god vän med både von Dardel, Scholander och Gellerstedt
– av allt att döma var det Scholander som rekommenderade
Zettervall till uppdraget.3

Tomten

Det var en praktfull men mycket krävande tomt som
Bolinder hade köpt vid Blasieholmshamnen, mitt emot
slottet.4 (1392, 1393) Ett fotografi som Bolinder låtit ta över
sin tomt finns i Zettervalls arkiv. (1394) Grannhuset mot
väster, Grand hotell, hade just invigts efter två års byggnads -
arbeten. Genom uppköp av flera mindre tomter hade frans -
mannen Regis Cadier, efter Axel Kumliens ritningar,
kunnat uppföra ett hotellpalats i en för Stockholms kajer
helt ny skala – fyra våningar högt och långt som tre normala
Stock holmshus. På den tomt Bolinder köpt 1874 fanns ett

1112 Bostäder

1392:  Trakten kring Stockholms ström 1872. 



hus kvar i den gamla skalan – Retzius hus uppfört 1774.
Cadier hade velat köpa också denna tomt, men Bolinder
kunde betala mer. Öster om Retzius hus ser vi på fotografiet
ett hörn av Norska ministerhotellet som hade fått sin fasad
mot Strömmen efter en tillbyggnad som Åbom ritat 1867.5

Bara tio år tidigare hade stadspartiet präglats av fri ligg -
ande enkla två- och trevå nings byggnader, som Retzius hus.
Magasinsbyggnader stod på kajen; framför Bolinders tomt
hade ett slakthus stått. Nationalmuseum hade länge stått
ensamt i öster med sina större ambitioner. När National -
museum var klart 1866 ökade anspråken – och bygg nads -
rätterna – för den övriga kajsträckan. Grand hotell hade
angivit den möjliga taklisthöjden. Utan att vara en direkt
del av stadens övriga regleringsplaner så var det mått stocken
för tillåten exploatering: Stockholms kajer skulle ha enhet -
liga, samman hängande fasader av palats karaktär och möjlig -
göra fyra höga våningar. 

Till Grand hotells massivitet var det krävande att direkt
foga en mindre byggnad som också skulle uttrycka själv -
ständighet. Ytterligare en svårighet var att det Norska
ministerhotellet hade en förgårdsmark föreskriven i stads -
planen. Bolinders hus skulle alltså både vara ett i en rad och
ett hörnhus. Vi får förmoda att Bolinder var medveten om
denna svårighetsgrad då han letade arkitekt – och han
kunde knappast ha valt någon bättre skickad att lösa sådana
dubbelheter än Helgo Zettervall. 

I april 1874 fick Bolinder fastighetens lagfart men han
hade planerat så att han redan i maj fick Zettervalls rit -
ningar. Zettervalls originalritningar i sex blad, som troligen
var mycket välritade och detaljerade, är inte bevarade, bara
de ganska grovt kalkerade ritningar som lämnades in till
staden för godkännande.6

Förslaget

Tomten är maximalt utnyttjad. (1395) Gathuset är 12 meter
djupt med en nästan lika bred gårds  husflygel, vilket har
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1393:  Blasieholmen med Skeppsbron till vänster. Fotografi 1861.

1394:  Bolinders tomt med Retzius hus. Fotografi 1874. 
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lämnat plats för två små gårdar, varav den ena dessutom är
bebyggd med en stallänga. För att nå gårdarna från gatan
hade Bolinder måst skaffa sig servitut för att få röra sig över
Norska ministerhotellets förgård. Två passager var nödvän -
diga för att sedan nå båda gårdarna. Bottenvåningen inne -
höll fyra butikslokaler mot hamnen, två på var sida om den
välvda vestibulen.

Våningarna på en, två och tre trappor var i princip lika:
anslutningen till gårds flygeln och fönstersättning skilde
dem åt. (1396) Trapphuset har Zettervall placerat inne i
byggnads kroppen, med indirekt dagsljusbelysning över
serverings- och förrådsrum. Från trapp huset når man en
stor tambur med direkt ingång till matsal, salonger, herrum
och barn kammare; genom passager når man även säng -
kammare, det inre herrummet och köksdepartementet.
Tam buren är belyst från en liten ljusgård. De funktionella
sambandskraven är fullständigt lösta. 

I filen mot Strömmen är två herrum, en mindre salong
och den stora salongen i hörnläge. Matsalen, som är våning -
ens största rum, har fönster både mot förgårds marken i
öster och mot gården.

Tomten var egentligen för liten för det stora rums pro -
grammet. Zettervall har löst det genom att ge gårdsflygeln
lägre våningshöjder än gathuset, vilket gör att den har sex
våningar mot gathusets fyra. Bostads vå ningarna på en och
två trappor får därmed tillgång till två plan i gårdsflygeln
med halvplans förskjutning. Det ena gårdshusplanet inne -
höll kök, skafferi, rum för betjänt och kokerska samt ut -
rymmen för servering, glas och porslin. Det andra halv -
planet innehöll badrum, handkammare, tre domestik rum
samt ett arbetsrum. Serveringsrummen och arbets rummen
hade mycket stora ateljé liknande fönster för att indirekt
också ge ljus åt trapphuset.

Våningarna en och två trappor är lika och har vardera,
med vårt sätt att räkna, fjorton rum utöver hall, kök, bad
och förråd. Enligt tidens sätt var det snarare sju rum för
familjen medan resten var rum för våningens betjäning. I
sällskapsdelen finns inte några mindre förmak, utan alla

1395:  Bolinders hus. Bottenvåningen 1874. 

1396:  Bolinders hus. Våningsplan 1874. 
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rum har stora hela proportioner och kan dessutom sättas i
direkt förbindelse med varandra genom stora skjutdörrar.
Rummen är i sig symmetriska och behandlade som hela
gestalter. Vi kan notera hur hörntornen, kallade belvederen,
har inarbetats i planerna; stora salongen i hörnet har för
balansens och symmetrins skull fått ett blomfönster mot
gavelfasadens mitt, medan det inre herrum met har en mot
tornet riktad geometri.

Den tredje våningen har samma planlösning som de två
stora lägenheterna under men har bara ett av gårdsflygelns
plan.

Vindsvåningen innehöll två kökslösa ateljélägenheter.
(1397) Den ena lägenheten har tre genomgångsrum men
tillgång till hörntornet. Den andra var större och var
planerad som en konstnärsateljé med ett stort centralt
överbelyst arbets rum och ett, också tak belyst, tavelgalleri;
säng kammare och en salong fanns i attikan med en rad
fönster mot Strömmen. Även denna lägenhet hade genom
en trång passage tillgång till hörntornet, detta med utblick
åt alla väderstreck.

Av så hårt ekonomiserade planer och med en sådan ton -
vikt lagd på funktions samband blir det sällan några
renodlade och konstruktivt strukturerade planer. 

Den västra gården var helt underbyggd men rummen
där fick ljus från i taket inmurade »glasstenar«. (1398)
Källa rens huvudkorridor fick på samma sätt ljus ovanifrån
genom glas i entrépassagens golv. De inre källarrummen
hade plana tak och tunnvalv medan utrymmena under
gathuset var kryssvälvda.

Sektionen genom gårdshusflygeln och gathusets mitt visar
de skilda våningshöjderna och trapphuset som är instucket
mellan nivåerna. (1399) Vilplanens absider är formade som
gallerier, alla med olika utformning. Mellan kolonnerna var
glas som skulle ta in ljus från de angränsande rummens
stora fönster, ett slags horisontella ljusschakt. 

Sektionen genom gathuset visar att våning  arna hade en
uppåt avtagande takhöjd, från 4,5 meter en trappa upp till

1397:  Bolinders hus. Vindsvåning 1874.

1398:  Bolinders hus. Källarplan 1874. 
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1399:  Bolinders hus. Sektion genom trapphuset 1874. 

1400:  Bolinders hus. Sektion genom huvudrummen
1874. 



3,9 meter tre trappor upp, vindsvåning hade 3,3 meter i tak.
(1400) Tak höjden räckte till för att välva taket kring pla -
fonden i de stora salongerna, medan matsalen har panelverk
med synliga takbjälkar. Sektionen visar också vindsvå -
ningens tavelgalleri och dess takfönster.

Tidiga skisser

Zettervall har i sitt arkiv sparat de första planskisserna,
utförda tidigt under år 1874. (1402) Huvudtrappan ligger
helt inom gathuset och den västra gården är inte bebyggd;
stall och vagnar ryms i gårdsflygeln. Det betydde att butiks -
lokalerna var mindre än de sedan kom att bli. Vi ser också
att Zettervall ännu inte hade kommit på idén med hörn -
tornen och inte heller tanken att belysa trappans vilplan
med sekundärt ljus från de intilliggande rummen – från
början hade han tänkt sig en ljusgård. 

Ännu större skillnader möter vi i våningsplanen. (1401)
Lägenheten är mindre eftersom Zettervall ännu inte
kommit på att ge gårdsflygeln lägre höjd så att två plan 
där kan kopplas till gathuset. Efter förändringarna blev
planerna mer ekonomiska, men änd ringarna föranleddes
av nya programförutsättningar: ett tavelgalleri och ett rum,
be nämnt »fröken Claras rum«, har utgått. Fröken Clara var
Bolinders dotter som istället skulle få en egen lägenhet på
tre trappor.7 Planen blev efter ändringarna mer storslagen:
det tycks som om Bolinder hade större anspråk, och mer
resurser, än vad Zettervall först förstod.

En senare gjord skiss finns också bevarad. Den visar hur
Zettervall sökte sig fram till de mått och proportioner som
skulle vara grunden för rummens dekorationer, särskilt då
den komplicerade hörnsalongens. (1403) 

Till det första förslaget finns en liten fasadskiss tecknad på
fri hand. (1404) Hörntornen var ännu inte påtänkta men vi
kan se hur pennan har markerat höga smala sidorisaliter
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1402:  Bolinders hus. Bottenvåningen. Skiss 1874. 

1401:  Bolinders hus. Våningsplan. Skiss 1874. 



med balkonger. Risaliten i mitten är inte mycket bredare än
de vid sidorna. Men rund bågstemat finns här, inklusive den
översta våningens täta indelning och bottenvå ningens
arkad. 

Zettervall har också i sitt arkiv sparat det han kallar »1sta
skizzen till Bolinders hus i Stockholm«, det vill säga den
skiss som med mycket små förändringar kom att föras till
ritning. (1405) Zettervall har också ritat delar av de angrän -
sande fasaderna – Kumliens Grand hotell och Åboms
Norska ministerhotell – vilket är sällsynt. Zettervall ansluter
direkt till Grand hotells taklisthöjd. Det svåra problemet
med att ansluta en symmetrisk byggnad både till en massiv
och kontinuerlig grannfasad och ett fritt hörn är löst genom
hörn tornen. Stadsplanen krävde en rak fasadlinje i botten -
vå ningen, så tornen kragar ut från första våningen men
sticker upp över takfoten, vilket också attikan gör. Attikan
och tornkupolerna är inritade på fri hand i den för övrigt
linjalritade skissen. 

Alla fönster är rundbågiga med uppåt avtagande storlek
och täthet. Bottenvåningen är i det närmaste helt uppglasad
med låga bröstningar. Fasadschemat är konsekvent genom -
fört med ett yttre pilasterskikt som bär de vånings delande
gesimserna och ett inre pilasterskikt som når upp till
bågarnas anfangshöjd. Denna mellannivå bildar över kant
för tornens fönsterband och för attikans nischer. Alla ytor
mellan pilastrarnas bärverk skulle ha en rik ytdekor –
nischer, medaljonger och skulpturer – vilka utar be tades för
bygglovsritningarna. (1406, 1407) Den ambiva lens som
fanns i stadsplanen, med en övergång mitt i kvarteret
mellan kontinuerlig byggnadslinje mot gatan och bygg -
nader med förgårdar, har Zettervall absorberat. Bolinderska
huset är både ett hus i raden och en slutsten mot öster och
hamninloppet.

Ritningarna visar tydligt bottenvåningens skarpskurna
rusticering, som på huvud fasaden bara finns i hörnen och
på pilastrarna vid entrén. Sidofasaden visar de ateljé stora
fönstren mot gården, vilka skulle ge ljus åt trapphuset.
Huvud fasaden har ganska slarvigt anlagda skugg marke -
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1403:  Bolinders hus. Stora salongens tak. Skiss 1874.
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1404:  Bolinders hus. Tidig fasadskiss 1874. 

1405:  Bolinders hus. »1sta skizzen« 1874.

1406:  Bolinders hus. Huvudfasad. Bygglovsritning 1874.

1407:  Bolinders hus. Fasad mot öster. Bygglovsritning 1874. 



ringar medan sidofasaden är rent linjetecknad. Troligen
fanns det också en laverad huvudfasad som på detta sätt
kopierats på väv för bygglovet. 

Efterhand preciserades utförandet ytterligare. En meter -
hög ritning med ett fasadutsnitt i skala 1:33 är bevarad.
(1408) Den måttsatta ritningen visar också ett snitt genom
fasaden. För en symmetrisk byggnad är detta de utsnitt som
behövs för att beskriva hela fasaden. 

Zettervall och Bolinder hade utnyttjat tomten på gränsen
till vad lagen och stadens byggnadsordning tillät. Rikets nya
byggnadsstadga hade börjat gälla 1874, och då stads -
arkitekten Ludvig Hedin skriver sitt utlåtande 1875 citerar
han långa stycken ur den, mest om brandsäkerhet och
bärighet men också om den yttre färgsättningen: det bör
vid uppförandet beaktas, skriver han: »att till yttre avfärg -
ningen icke användes oblandad vit färg, utan bör denna
lämpas så att den icke bliver för ögonen menlig eller besvär -
lig«.8 Stadsarkitekten kommenterar inte att gårdarna bara
upptog en femtedel av tomten medan stadgan krävde en
tredjedel. Att många diskussioner hade föregått god kän -
nandet framgick av tidningsartiklar där Zettervall prisas för
att han »lyckats lotsa sig fram genom de hinder, som en
gällande byggnadsordning lägger i vägen för nästan allt slags
nybyggande i huvudstaden och vilka gjort att byggnadsord -
ningens tillämpande huvud sakligen inskränker sig till
medgivande av undantag från dess före skrifter«.9

Bygget kom i gång i början av 1875 och pågick till 1878. Den
långa byggtiden berodde på komplicerade grundlägg -
ningsarbeten och inte minst på de krävande inredningarna.
Vid invigningen var inte ens målningsarbetena fullt klara.
Byggmästare var den välrenommerade åldermannen i
Murmästare ämbetet Evald Thavenius som just hade byggt
Järnkontorets hus vid Kungsträdgården.10 Som byggherrens
ombud och Zettervalls ställföreträdare vid bygget valdes
arkitekten Oscar Ericson.11 

Zettervall hade åtminstone en gång, i juni 1874, träffat
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1408:  Bolinders hus. Fasad i stor skala 1874. 



Bolinder i Stockholm för bygg nadens planering. I december
1875 hade de varit i Berlin tillsammans för att köpa orna -
ment till byggnaden.12 Om det rörde sig om figurer, kapitäl
eller bara listverk vet vi inte. Men anledningen till resan var
att det i Berlin var så mycket billigare än i Stock holm.
Inköpen gällde troligen enklare »metervaror«.

Redan Zettervalls arvode för förslagsritningarna var det
högsta han hade begärt – 3 000 kronor. Under de kommande
åren ritade han dessutom mängder av arbetsritningar och
ägnade mycket tid till rådgivning, för vilket han debiterade
ytter ligare över 6 000.13 Arvodet på totalt 9 000 kronor var
det högsta för något privat arbete under hela hans karriär,
det var lika mycket som han skulle komma att ta för Skara
dom kyrka genom alla år. Vi vet att Zettervall visserligen
debi terade efter betalningsförmåga, men tyvärr finns det få
spår av den mängd ritningar som allt arbete med delvis nya
konstruktioner borde ha resulterat i. Den färdiga byggnaden
innehåller förstås det samlade resultatet av denna möda.

Interiörer

Bottenvåningen med de stora fönstren skulle användas som
utställningslokal: en för Bolinders produkter och en för
Rörstrands porslinsfabrik. Entrévestibulen är smal, men
takhöjden hade möjliggjort ett fullt kassettindelat tunnvalv.
Vestibulen leder mot trappan som löper i raka lopp. På
sektionen har vi noterat den märkliga anordningen med 
de absidformade vilplanen. (1399) Alla vilplan har olika
detalj ut form ning, men inne håller samma grundelement:
korintiska pelare i en halvcirkel som uppigenom bär både
kupoler, raka bjälklag och bågvalv. Dessa gallerier är helt
uppglasade med »ornamentglas«, som det kallas i ett
protokoll. Efter som trapphuset följer gathusets höjder, men
ska parera gårdshusets lägre, kan vi på sektionen se hur
Zettervall utöver de stora glasen mellan pelarna också fogat
in små runda fönster i halvkupolerna. 

1122 Bostäder

1409:  Bolinders hus. Golv i trapphus. 



Pelarna var tillverkade av järn med kapitäl av zink. Hela
trappkonstruktionen var av gjutjärn: den centrala bärande
pelaren, vagnstyckena och det rikt sirade räcket. Sättstegen
var av carraramarmor och på vilplanen låg hårdbränd terra -
kotta mosaik i färgrika geometriska mönster.(1409) Trapp -
husets stål konstruktion var ett uppvis nings nummer för den
bolin der ska verkstadens förmåga.14

Jean Bolinder skulle ha sin egen bostad på en trappa.
Lägenheten på två trappor skulle hyras av »brännvins -
kungen« L. O. Smith som, på höj den av sin karriär, flyttade
från Skeppsbron för att här inrätta en av Stockholms mest
praktfulla bostäder. Lägen heten tre trappor upp skulle
bebos av Jean Bolinders dotter Clara och hennes make. De
två små kökslösa lägenheterna på vinden skulle hyras ut –
troligen som konstnärs ateljéer.

Vi ska nu göra en vandring genom första våningens lägen -
het, den som inreddes för Jean Bolinder och hans familj.
(1396) Den är väl dokumenterad i fotografier.

Tamburen. Nästan alla rum nås från den centrala tam -
buren som har glaspartier både mot trapphus och mot den
lilla ljusgården. Tamburen har nio öppningar – det lilla som
återstod av väggyta har höga träpaneler som avslutas med
en krönlist.

Matsalen. Direkt från tamburen kan man, som bostads -
funktionen krävde, komma direkt in i matsalen – våningens
största rum. (1410) Matsalen har en hög bröstnings panel
och däröver är väggarna indelade av pilastrar: enkla på
kortsidorna och dubbla på lång sidorna, mellan in ramade
väggfält. Den högra av de rikt profilerade dörrarna leder till
serveringsrummet, den andra till tamburen. Öppningen till
vänster har vikdörrar in till stora hörn salongen. Matsalen
har ekparkett med mönster inlägg ningar av päron- och
rosen trä. Taket är av stuck och indelat i ett diagonalsatt list -
verk. Mot bakgården hade Zettervall gjort ett extra stort
fönster och en fönsterdörr för vädring. Alla fönster är bly -
infattade med grönt buteljbottenglas med små innefattade
glasmålningar. (1411) Foto grafiet visar också det luxu ösa
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1410:  Bolinders hus. Matsalen. Fotografi före 1885. 

1411:  Bolinders hus. Fönster i matsalen 1 trappa.



matsalsmöblemanget av ädla träslag med intarsior; mot en
vägg tronar den för en matsal obligatoriska buffén. Färg -
sättningen var mörkt hållen i flera nyanser av brunt och
grått, kapitäl och bårder var förgyllda. Stämningen var
dunkel och mättad med intensivt blänkande inslag.

Hörnsalongen. På planens bästa plats i hörnläge och med
tre fönster mot Strömmen är den våningens mest praktfulla
rum. (1412, 1413) Fotografiet mot öster visar till vänster
den stora kakelugnen, som Zettervall ritat för platsen.15

Vidare ser vi öppningen till matsalen och blomsterfönstret.
Längst till höger på bilden anar vi det lilla tornrummet. 

Rummets geometri var inte helt enkel. I en skiss har vi
sett hur Zettervall sökt sig fram till en symmetrisk lösning
som ändå kunde väva in tornet på ett övertygande sätt.
Rummet är indelat i tre moduler som följer fönstrens jämna
indelning, men till detta har Zettervall fogat en halv modul
mot gavelfasaden som har avskurna hörn. Taket ansluter
intrikat till denna ordning. Från taklisten är takytan runt
om välvd upp till den plana takytan i mitten, de tunnvälvda
tak ytorna genomskärs av valvkappor över alla fönster och
öppningar. 

De höga träpanelerna var målade i mörka träimiterande
kulörer i många nyanser med inslag av guld i lister och pro -
filer.16 (1414) Alla hela väggytor var täckta av speglar, till
och med kakelugnen. Väggarna var alltså helt upplösta av
reflexer och speglingar som gav mångtydiga rumsgränser.
Rummets huvudnummer var det bemålade taket, men det
var ett arbete som utfördes ett par år efter att våningen var
inflyttad. Ursprungligen var här, åtminstone på fönsteröver -
styckena, en tunn och sirlig pompejansk dekor. (1415)

Måleriet

Hörnsalongens väggmålningar utfördes av Mårten Eskil
Winge och hans hustru Hanna: det blev en storstilad upp -
vis ning i allegoriskt färgrikt måleri.17 För taket målade paret
Winge tio figurmålningar och all övrig dekor. Bilderna är
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1412:  Bolinders hus. Hörnsalongen mot öster. Fotografi före 1885.

1413:  Bolinders hus. Hörnsalongen mot väster. Fotografi före 1885.
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1415:  Bolinders hus. Det äldsta dekormåleriet i våningen 1 trappa.

1414:  Bolinders hus. Dörr i våningen 1 trappa.
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målade på väv i ateljé, men girlanger och övrigt dekormåleri
ut fördes på plats. Målningarna visar gossebarn mot guld -
grund sysselsatta med olika verksamheter och om giv na av
olika föremål enligt ett, men inte särskilt konse kvent, bild -
program. Den centrala bilden i plafonden visar Segern
omgiven av Freden och Fosterlandet. De tre mål ning arna
på de halvcirkel formade lunetterna visar Historien, Skalde -
konsten och Jordbruket. Bilderna i valv kapporna visar
Bildkonsten, Tonkonsten, Världshandeln, Arkitekturen och
Skulpturen. För Skulpturen har Winge valt att låta gossarna
arbeta med en byst av Bolinder, för Arkitekturen låter han
en gosse frambära en modell av det Bolinderska huset
medan en annan ivrigt skissar och en beundrar färdig heten.
(1416) Winges har gestaltat Bildkonsten som en gosse
tecknande Helgo Zettervalls porträtt medan en annan
blandar färg. (1418) Målningarna binds samman av guld -
grunden och de yppiga blomstergirlangerna. Hanna Winge
hade även målat blomsterslingor på alla speglar.18

Stora salongen var, åtminstone inför fotograferingen,
officiöst möblerad för stora mottagningar med minst tolv
lika stolar i grupper. Golvet var rikt lagt i stjärnmönster. Ett
fotografi taget från Stora salongen, under de gnistrande
kristallkronorna, visar den mindre salongen och vidare hela
rumsfilen mot Strömmen bort mot de två herrum men.
(1417) Även i dessa rum hade Winges målat plafonderna
som var omgivna av slingor och bårder. (1419) Väggarna
var en het ligt målade men helt behängda av konst. Smiths
våning var omtalad för dess överdåd av konst och dyr bara
pompösa föremål.

Fotografierna förmedlar ganska väl rummens grott lik -
nande intimitet, men säger inget om det som i verkligheten
kanske var de viktigaste egenskaperna: färgen och materia -
li te ten. Föremålen tycks nästan vara sammanförda för att
först och främst bilda en rik och kontrastrik blandning av
stoff och lyster. Interiörerna var som stilleben. 

Från L. O. Smiths våning på två trappor upp i huset har vi
inga äldre fotografier. Plan lösningarna och rums använd -

1416:  Bolinders hus. Hanna och Mårten Eskil Winge. Arkitekturen. 

1417:  Bolinders hus. Rumsfilen 1 trappa mot Strömmen. 
Fotografi före 1885. 
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ningen var identisk med uthyrningsvåningens, men färgsätt -
ningen var mer återhållsam och måleriet mer direkt beställt.

Jean Bolinder hade tidigt vänt sig till Scholander och
målaren Georg von Rosen för att få förslag på konstnärer
som skulle kunna utföra det dekorativa måleriet. Resultatet
blev att Scholander själv och Gotthard Werner målade
sviter för var sitt rum.19 Carl Theodor Staaff skulle smycka
hörn salongen. Scholander och Werner blev klara till inflytt -
ningen men Staaff blev sjuk och då bad Scholander Werner
och den unge Carl Larsson att färdigställa det Staaff på -
börjat.20

Bolinder hade till sist, ivrigt stödd av Zettervall får vi
för moda, genomfört ett projekt som närmar arkitekturen
och den fria konsten på det sätt som Scholander och
Zettervall hade som mål. 

Låt oss studera detta Gesamtkunstwerk genom att vandra
genom Bolinders våning. Från tamburen når vi direkt
Bolinders yttre arbetsrum. Väggarna var indelade i ett ram -
verk som över dörrhöjd fylldes av Werners 18 meter långa
och en meter höga målade fris Järnets möte med guldet. Det
var Bolinderska husets mest utarbetade och intrikat
laddade bilder med en direkt koppling till Bolinders verk -
samhet. Några år tidigare hade Fritiof Kjellberg be skrivit
järnhanteringens historia i frisen på Järnkontorets hus, men
Werner gav sitt ämne en alle gorisk form som en moralisk
kamp mellan Arbete och Rike dom, mellan Norden och
Södern, mellan Segern och Neder laget, mellan Antiken och
Hedendomen. Med ett myller av personer gestaltade
Werner teman som Guldkalvens tillbedjan och Döden tar
bort guldmasken. För bilden Smideskonsten hade Werner
gjort detaljstudier i Bolinders verkstad, men det var ingen
realism han önskade: vi ser järnets genier födas ur den
glödande smältan. Tablåerna var målade på duk i ateljé och
var flyttbara.21 (1420)

I den lilla salongen, entrésalongen från tamburen, målade
Scholander en serie stora akvareller som dörröverstycken:
Scener ur sällskapslivet i Norden. I elva historiska tablåer, från

1418:  Bolinders hus. Hanna och Mårten 
Eskil Winge. Bildkonsten.

1419:  Bolinders hus. Takmåleri 1 trappa.   
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1421:  Fredrik Wilhelm Scholander. Bjudning hos Jean Bolinder, ur Scener ur sällskapslivet 1877. 

1420:  Gotthard Werner. Smideskonsten, ur Järnets möte med guldet 1877. 
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vikingatid till nutid, skildrade Scholander händelser ur
Nordens historia. Den näst sista bilden i sviten var en interiör
från 1866 års industriutställning, där produkter från
Bolinders mekaniska verk stad hade haft en huvudroll. Den
sista visar en bjudning hos Jean Bolinder på 1870-talet.
(1421) Vi ser Jean Bolinder själv i profil vid spelbordet.22

I hörnsalongen skulle alltså Staaff måla. I valvkapporna
lade han upp sex små natur scenerier av fantasilandskap med
medeltida slott, forsar, öppna ängar och landskap med tunga
granar. Den största delen av valvkapporna upptogs av
antikiserande, pompejanskt tunna, linjeteckningar. (1422)

Bolinder hade blivit så nöjd med Werners svit Järnets
möte med guldet att han bad honom att också måla de 
tre lunetterna i hörn salongen: två mindre mot matsals -
väggen och en större mot lilla salongen. Werner utförde tre
alle goriska målningar al fresco direkt på muren, en teknik
som inte hade prakti serats i Sverige på länge.23 En av
bilderna före ställer en be vingad kvinna som frestar en man
i en hunds åsyn medan några kvinnor i bakgrunden stiger
upp ur vattnet.24 (1423) Bilderna togs inte väl upp. Georg
von Rosen, som rekom men derat Werner, råder denne att
utplåna dem.25 Fritz von Dardel fann dem helt misslyckade
och de två målningar som återgav mytologiska ämnen »i
upprörande grad oan ständiga«.26

Staaff som höll på med landskapsbilderna blev inte klar
med sitt uppdrag före inflyttning. Scholander bad då den
unge Carl Larsson att slutföra dem. Larsson målade plafon -
den: en himmel med flygande allegoriska barn. (1424)
I en teckning har Carl Larsson beskrivit sina vedermödor
med att ligga på rygg och måla, men teckningen innehåller
också förslag till tre lunetter som skulle ersätta Werners
kriti serade bilder. Det är lättsamma allegorier med barn
som representerar olika dygder, till sin sort ganska lika
Winges bilder. Werners bilder täcktes för, men det är osäkert
om de blev ersatta av Carl Larssons.27

I Bolinderska huset har alltså en rik och konst intres serad
beställare som mece nat möjliggjort det slags helhets konst -

1422:  Theodor Staaff. Alplandskap.

1424:  Carl Larsson. Allegori, plafondmålning.

1423:  Gotthard Werner. Allegori målad al fresco.
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verk som för Scholander och Zettervall var ett idealt mål.
Vid denna tid var det bara några få offentliga bygg na der
som kunde leva upp till denna förening av arki tek tur och
måleri. Inte ens Nationalmuseum hade dekore rats enligt
planerna. Inskriptionen »plats för dekoration« på de stora
kala ytorna hade blivit ett talesätt. I tävling arna för museets
utsmyckning tio år senare, 1888 och 1891, skulle de konst -
närer vi mött i Bolinderska huset komma att delta och
prisbelönas: Winge, Werner och Larsson, med den senare
som vinnare. 

Fasaden

Det är inte svårt att i den yppigt rika fasaden med sina rader
av bågformade fönster, sina stående proportioner och öppna
bottenvåning se paralleller till Venedigs palats arkitektur som
Sansovino och hans krets behandlade den under 1500-talet.
(1425, 1426) Närheten till kajen och ljuset över vattnet för -
stärkte detta intryck. Det venetianska anslaget fanns antytt
redan i Nationalmuseums byggnad, men i en kärv tappning,
dess färgverkan till trots. Bolinderska husets fasad har också
en del referenser till museet, som mittrisalit, de lägre våning -
ar  nas rundbågar och de dubblerade rundbågarna med små
kolonnetter i attikavåningen: förebilderna är dock allmänna.
Men hörntornen är rent zettervallska upp finningar. 

Byggnaden har ett sammanhållande precist cementputs -
skal. Bakom detta är delarna av tekniska och praktiska skäl
tillverkade av olika material: balkongerna är av betong och
gjutjärn, hängtornens nedre del är av gjutjärn, en del orna -
mentala delar är av terrakotta men de flesta är gjutna av
betong. Viss ornamentik gjordes på plats av tyska »orne -
rings arbetare« som det formulerats. De rent skulptu rala
delarna är gjutna i betong. Men målet var en enhetlig yta
utan synliga fogar. Det är bara enstaka delar som visar upp
ett avvikande material: sockeln är av granit, botten -
våningens fyra stora kolonner och hörntornens små-
kolonner är av blankslipad brun granit från Malmön 

1425:  Bolinders hus. Äldre fotografi. 
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1426:  Bolinders hus. Fotografi före 1896. 

i Bohuslän. Tornhuvarna var klädda med zinkplåt och
förtennad koppar med förgyllda delar. Huvarna var krönta
av förgyllda järnspiror.28

Den putsade fasaden var oljefärgsmålad i en samman -
hängande brun ton, dels för att leva upp till byggnadsord -
ningens krav att inte blända, men troligen också för att
upprätta ett samband med Nationalmuseums ljusbruna
kalk stens fasader och ge en enhetlig front mot slottet. 

Fasadens utformning ska här betraktas utifrån tre aspekter
– en tektonisk, en symbolisk och en målerisk. Dessa tre
aspek ter skulle balanseras och samverka i den färdiga lös -
ningen. (1408)

Fasadens tektoniska uppbyggnad utgår från klassicismens
enkla element. En arkad bär en arkitrav på vilken står en
rad halvkolonner som markerar bärningen av ytterligare två
våningar. I ett skikt innanför denna representation av
strukturen finns bågvalv som bärs av kortare murpelare.
Huvudvåningen är dubblerad medan den övre våningen
har en attikavånings tätare indelning och mindre bågvalv.
De två huvudvåningarnas övre arkitrav är kraftfullare, som
en antydan av den ideala trevånigheten. 

Mittrisaliten är något framskjuten och tecknar, från
botten  våning till den egentliga attikan, en tät kropp som
skär igenom fasadskärmen. Tornen hänger på hör nen och
fasadens arkitraver och balustrader löper runt dem. Det
som är kapitäl över bågvalvens murpelare övergår till
arkitraver över hörntornen. Tornen är både samman vävda
och självständiga på ett intrikat sätt. Mittrisalitens runda
medal jonger återkom mer i tornen, attikavåningens täta
bågslag fort sätter runt dem. Tornen har de element som
man skulle kunna hitta på sidorisaliter, men avrundat och
vikt. Vi möter ett spel mellan det självständiga och det
samman vävda.

En del av fasadens dekorativa element är knutna till det
tektoniska systemet, i en skala från det direkt förbundna
som rusticerad mur, baser, kolonner, kapitäl, arkitraver,



friser, balustrader och lister: till det från den tektoniska
ordningen allt mer frikopplade. Kolonnerna med baser och
kapitäl är på bottenvåningen doriska men i övrigt yppigt
korintiska i två varianter. (1427, 1428) Den lätta toscanska
ordningen avslutar. Dekoren följer alltså en skala från arki -
tek toniskt bundet till friskulptur. Dekoren är koncentrerad
till byggna dens mitt.

Den symboliska framställningen är mer eller mindre knuten
till friskulpturen. Låt oss följa tornen nerifrån och upp.
Längst ner kämpar atlanter på fjädrande konsoler med sin
väldiga last. Tre bär det vänstra tornet, fyra det högra.
(1431) Vid tornens flanker är atlanterna ersatta av kraftiga
konsoler med karyatider. Atlanterna är gjutna i samma
form, liksom karyatiderna. 

De runda öppningarna en trappa upp omges av putti
som i låg relief spänner mellan arkitravbanden och håller i
frukt girlanger vars form följer de runda öppningarna.
(1430) Alla putti är likadana. 

Två trappor upp är de runda öppningarna omgivna av
låga reliefer mellan pila strarna. I öppningarna står byster i
friskulptur. De totalt nio bysterna är alla individu aliserade
och blir en över »jordens olika folktyper«. (1429) De fem på
det högra tornet tycks föreställa Västindier, Afrikan, Eskimå
och Europé samt, längst inne i hörnet: en europeisk kvinna
som sträcker sig ut ur sin nisch för att se hamnen. De fyra på
det vänstra tornet föreställer Afrikan, Egyptier, Europé och
Oriental. Afrikanen, som har platsen inne i hörnet, sträcker
sig också ut för att se bättre.

Balkongen bärs också upp av atlanter som står på knä i
helfigur. (1433) De två inre är skäg giga äldre män som tar i
med båda händerna. De två yttre är yngre män som till synes
utan ansträngning bär sin last med en hand. Figurerna är
parvis symmetriskt utformade vilket gör alla fyra olika.

Mittrisalitens skulpturala utsmyckning på våning en och
två trappor består av tre sviter. (1432) I relief på var sida om
mittfönstren är fyra individualiserade genier som repre sen -
terar de fyra elementen: en draperad man med treudd för
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1428:  Bolinders hus. Komposit kapitäl våningen 1 trappa.

1427:  Bolinders hus. Komposit kapitäl våningen 2 trappor.
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1429:  Bolinders hus. Jordens folkslag i tornens nischer.

1431:  Bolinders hus. Atlanter under hängtornen.

1430:  Bolinders hus. Putti med girlanger.



vattnet, en bevingad kvinna med diadem och fladdrande
duk för luften, en man med fackla vid ett fyrfat för elden och
en kvinna med säde sax och en olivkvist för jorden. (1435)

I de runda nischerna fortsätter porträttbysterna från
tornen, de fyra här är: Afrikan, Kines, Indian och Oriental.
(1437)

Skulpturnischerna visar konsterna i helfigur: målar -
konsten med palett och pensel i hand, skaldekonsten med
lyra och lagerkrans, bildhuggarkonsten med skulptur och
klubba samt byggnadskonsten med kapitäl, lod och vinkel -
hake. (1434)

Den tredje våningen har bara dekorativa inskrip tions -
tavlor: byggnadsåren 1874 och 1877 samt ägarnas, Selma
och Jean Bolinders, respektive monogram. Mittrisaliten
avslutas med en attika som till synes helt utan ansträngning
bärs upp av fyra karyatider med armarna i kors. (1436)

Totalt har fasaden elva figurativa reliefer, femton atlanter
och karyatider, tretton byster och fyra helfigurer. Troligen är
det Dyfverman som utfört samtliga skulpturala figurer.29

Den symboliska representationen är nog fasadens mest
förgängliga tema. Nästan lika förgänglig är den klassi cis -
tiska vokabulären för att uttrycka tektoniska relationer,
medan just själva kompositionen: vävandet, spegelvän dan -
det, leken med regel och un dan tag, är mer tidlös. Men i
ännu högre utsträckning gäller det fasadens måleriska
egenskaper. 

Det är möjligt att se en så rikt artikulerad fasad som den
Bolin derska som en ljusbe skri vande skuggfångare. Över
dagen gröper skuggan ut ständigt nya proportioner ur
fasadens relief. Först har vi kampen mellan den hårda slag -
skuggan, den som akademi projektens laverings övningar
tränade, och den mjuka och modellerande egenskuggan ur
de djupa vecken. Solens vinkel och höjd proportionerar
ständigt nya relationer mellan stående och liggande, mellan
skarpa linjer och mjukt avrundande. Den måle riska effek -
ten stod förstås i relation till de omgivande byggnader nas
täthet och inten sitet.30

1134 Bostäder

1433:  Bolinders hus. Atlanter under balkongen.

1432:  Bolinders hus. Mittrisaliten.
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1434:  Bolinders hus. Byggnadskonsten.

1435:  Bolinders hus. Jordens genie.

1436:  Bolinders hus. Karyatid.

1437:  Bolinders hus. Oriental.



Den konstnärliga uppgiften att gestalta en fasad bestod
i detta att väga samman en logisk bild av uppbyggnad och
att uttrycka byggnadens betydelse med måleriska effekter. 

Bolinder var mycket nöjd med sitt hus – efter en fest 1881
antecknar en av gästerna, Fritz von Dardel: »han är så
absorberad och liksom berusad av sitt ståtliga hus’ härlig -
heter att han knappast förmår tala om något annat«.31

Stockholms första villastad

Som en följd av arbetet med Bolinderska huset får Zettervall
1875 i uppdrag att lämna skisser till bostadshus för den
villastad som planerades i Stockholm norr om Humle -
gården. Skisserna, som inte är bevarade, ledde till uppdrag
för två tomter. Efter många alternativa förslag kom båda att
bebyggas enligt Zettervalls ritningar, men båda husen är nu
rivna.

AB Stockholms Byggnadsförening bildades 1872 för att
initiera byggprojekt i Stock holm.32 Bland stiftarna fanns
stadsarkitekten Ludvig Hedin, överståthållaren Gillis Bildt,
Jean Bolinder och Henrik Palme. Det var Henrik Palmes
idé att i Stockholm bygga en villastad efter mönster av de i
London, Berlin och Wien. För den saken köpte bolaget in
ett stort markområde omedelbart norr om Humlegården
på Ladugårdsgärde – mellan det som skulle bli Karlavägen,
Sturegatan, Valhallavägen och Engelbrekts gatan. Före -
ningen presenterade en tomtindelning i början av 1875 –
sex kvarter med ungefär tio tomter på varje. Kartan visar
vad som byggts tio år senare. Vi ser både mindre villor, som
intentionerna var, men också nästan helt utnyttjade stora
tomter. (1438) Innan indelningen vunnit laga kraft an mo -
dade man arki tek ter och byggmästare att komma med
förslag till bygg nader.

Det var Byggnadsföreningens direktör Ludvig Broomé
som, förmodligen på Palmes och Bolinders rekommenda -
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tioner, bad Zettervall i Lund att skicka skisser till tre typ -
villor som bolaget kunde presentera för möjliga intressen -
ter; några preciserade placeringar fanns ännu inte. I mars
1875 skickade Zettervall skisser: Broomé tackade och skrev
att »de har vitt och brett beskådats« och att han hoppades
kunna börja bygga i maj. På Scholanders rekommenda -
tioner, skriver han, har föreningen »valt ut unga arkitekter
att tillse byggena«.33

Byggnadsföreningen var ivrig att sätta igång men riktigt
så fort gick det inte, i början av 1876 byggdes på femton av
de cirka sextio tomterna.34 Några tomter hade köpts för att
bebos av ägaren, som Henrik Palme, stadsbyggmästare
Knös, grosshandlare Oscar Hirsch, överfyringenjör Gustav
von Heidenstam och arkitekt Albert Theodor Geller stedt.
Men många hade köpt på spekulation för att sälja vidare.
Gellerstedt ritade sitt eget hus. Axel och Hjalmar Kumlien
ritade också hus för eget bruk men ägnade sig även åt
vidareförsäljning av hus de ritat. Övriga arkitekter för
villastadens byggnader var Carl Sandahl, Emil Langlet och
Gustaf Sjöberg samt Ernst Jacobsson, som ritade Palmes
villa.

Stockenströms hus

En av de som hade köpt en tomt var kapten Henrik Albrekt
von Stockenström.35 Han tog direktkontakt med Zettervall
och bad om ett möte i Lund i augusti 1876. Stocken ströms
tomt var en av Villastadens bästa med fritt läge mot
Humleg ården: i hörnet av den blivande Karlavägen och
Floragatan, ännu kallade Norra Humlegårdsgatan och
Biblioteksgatan.36 Zettervall gjorde tre skisser för Stocken -
ströms tomt för vilka denne tackar och skriver att han »lutar
åt projekt no 1, med 8 fots tillökning åt Biblioteks gatan«.
Alternativ 2 var hållet i en fri medeltidsstil, alternativ 3 har
inte åter funnits.37

Bland Stockenströms ritningar finns också en ritning för
en ganska torftigt formad villa. (1439) Troligen är det ett

1438:  Villastaden. Karta 1885.



förslag som Stockenström beställt men förkastat. Villan
inne håller två mindre lägenheter på bottenvåningen och en
större en trappa upp. Det är lätt att tro att Stockenström
efter att ha sett denna skiss vände sig till Zettervall för att få
förslag med större pretentioner och för att få mer ut av
tomten

Innan vi studerar alternativ 1, som Stockenström kom
att förorda, ska vi något studera alternativ 2. (1440) För att
vara ritat så sent som 1877 är det för Zettervall udda. Med
sitt markerade åttkantiga hörntorn och sin gotiska höjd -
strävan griper förslaget tillbaka till de former som Zettervall
arbetade med på 1860-talet. Det liknar inget av det som i
övrigt byggdes i Villastaden. Det innehöll två kompletta
bostadsvåningar à nio rum samt två mindre lägenheter på
vinden. 

Efter det att Stockenström bestämt sig för alternativ 1
kunde Zettervall i april 1877 skicka de färdiga ritningarna
i nio blad. Stockenström tackar särskilt för den »särdeles
ekonomiskt inredda« vinden.38 Ritningarna var mycket
genom  arbetade, arvodet var också ovanligt stort, 750 kro -
nor. Planen visar en vinkelbyggnad med salongen i torn -
bygg naden i hörnet. (1441) Mot Floragatan följer en fil med
kabinett, sängkammare och barnkammare. Köksdeparte -
mentet är inåt gården med kontakt över ett serveringsrum
till matsalen i byggnadens inre vinkel. I kärnan fanns en
liten kökstrappa, badrum, sängkammarens alkov och
garderober. Filen mot Karlavägen hade två herrum med
direkt entré från tambur och ett trapphus med entré från
gaveln. Salongen hade sina två fönster samlade i burspråk
som gav rummet en fast form. 

Genom planen löpte en diagonal axel från salongen
genom den åttkantiga matsalen. Fönstergavelns fasade form
hade speglats inåt och rummet hade nischer för de obli ga -
to riska buffémöblerna mitt på långsidorna. De gängse
funk tio nella sambanden är alla uppnådda, salong och mat -
sal har alldeles egna rumskaraktärer. Den mörka tamburen
är väl svagheten i den annars geometriskt elegant samman -
fogade planen.
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1439:  Okänd arkitekt. Stockenströms hus. 

1440:  Stockenströms hus. Alternativ 2. Fasad 1877.
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1441:  Stockenströms hus. Plan 1877.

1442:  Stockenströms hus. Fasad 1877.

Byggnaden har två fulla våningsplan, källare och delvis
inredd vind. Våningen en trappa upp har samma plan -
lösning som bottenvåningen men högre takhöjd och inne -
höll förmodligen ägarlägenheten, medan bottenvåning och
vindslägenheter troligen skulle hyras ut.

Byggnadens kraftfulla yttre kan förvåna. (1442) Hörn -
tornet har en nästan fortifikatorisk tyngd med sina hela
murar och påhängda burspråk som avslutas med ett brant
franskt tak. I hörnen springer skorstenarna upp. Över den
rusticerade bottenvåningen reste sig den höga huvud -
våningen som avslutades av en ovanligt hög gesims. Dubbla
pilastrar flankerar både mittorn och gavelpartier. Som voly -
mer mot gatan var byggnaden sam man satt av tre torn av
olika storlek och upprepade delar om fyra respektive tre
fönster axlar. 

Den första generationens villor, de som började bli inflytt -
ningsklara medan Stocken ström letade byggmästare för sin
Zettervallvilla, var mycket disparata och villa begreppet
hade där tolkats mycket olika. Tvärs över Floragatan i andra
hörnet mot Karlavägen hade Emil Langlet ritat ett lika
massivt hörnhus som Zettervall – också i två höga våningar
med branta franska tak, men i det kvarterets nästa hörn mot
Karlavägen byggdes en liten lantlig villa i en våning efter
Gustaf Sjöbergs ritningar. Grannkvarterets hela rad mot
Karlavägen låg dock med djupa förgårdar mot gatorna. De
hade några mindre lägen heter för uthyrning men beboddes
av ägarna, som just i denna rad alla, liksom Stocken ström,
var officerare. Men på Stockenströms granntomt mot öster
byggdes ett regelrätt stadshus, med brandgavlar mot tomt -
gräns, ritat av Claes Grundström. 

Tre år, till 1880, väntade Stockenström innan han
avskrev sina byggnadsplaner och sålde sin tomt. 
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Fasad till Asplunds hus

I början av 1880 får Zettervall ett brev från ingenjör Harald
Asplund: »min tomt har jag köpt av kammarherre Stocken -
ström som ni gjort ritning åt i ›villastil‹, då jag dock betalt
tomten dyrt har jag icke råd med det, utan ett hus som
bifogad ritning visar«.39 Asplund hade ritat ett hus i tre
våningar, med den övre våningen något indragen som en
takvåning. »Jag gör själv det inre«, men jag vill ha en fasad
före första mars, avslutar Asplund.

Planen är nästan kvadratisk och utnyttjar hela tomten.
Huset är indraget med förgårdar från gatan, men mot
Karlavägen skulle han bygga direkt mot grannhuset och den
inre gården är minimal. (1443) Istället för en niorummare
per plan har Asplund fått in två lägenheter om sju res pek -
tive sex rum. Planlösningen har många funktionella brister
med många prång, dåligt ljus och utan några samman -
fattande rumsliga kvali teter – ändå var den om ritad efter
det att stadsarkitekten hade underkänt Asplunds första
förslags ännu mindre ljusgård. Planritningen visar spår av
ändringar. Det starka tornet levde vidare i Zettervalls
fasader till den nya planen, men i ett helt nytt samman -
hang.40 (1444) Den symmetriska planen gav symmetriska
fasader med lika torn i alla hörn. Botten våningen skulle ha
rusticerad puts och tolkar vi fasad laveringen rätt så skulle
våningen en trappa muras i band med ömsom rött och ljust
tegel. Fönstren har putsade omfattningar och antikiserande
kornischer. Takfoten är kraftigt markerad och löper över
tornen där den ingår i fönsterparets stora omfattning med
ett flackt fjädrande gavelmotiv. Intensiteten ökar högre upp
i tornen med de storskaliga vinds fönstren som är båg -
formiga med en palmett i centrum och kantade av rik
dekor. De branta franska taken som ger huset en full tredje
våning balanseras av de kraftiga tornen. Rikt sirade smidda
nockräcken kröner taken.

Fasaderna mot gatorna var lika men porten låg mot
Floragatan. 

Efter att Asplund fått Zettervalls fasadritningar och fått

1444:  Asplunds hus. Fasad mot Floragatan 1880. 

1443:  Asplunds hus. Harald Asplunds planritning 1880. 
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bygglov i april satte han omedelbart igång bygget som
byggmästare J. P. Schonberg ledde. Redan i oktober samma
år var byggnaden klar för besiktning. (1445) Fotografiet som
är taget från Humle gården visar hörnet på Asplunds hus,
Langlets hörnhus och den Curmanska villan ritad av Fritz
Eckert och byggd 1880. Det senare var ett rent enfamiljshus,
vilket visar att inte alla tomters exploa tering ökade.
Asplunds hus blev ett av Villastadens högsta hus och med
sina sex lägenheter ett rent hyreshus.

Redan 1886 ville Asplund bygga till sitt hus eftersom han
menade att grannhusen blivit så stora. Zettervall lät upp -
draget gå vidare till sonen Folke. År 1887 höjdes hela huset
med en våning: takvåningen revs och byggdes upp igen
ovanpå en ny murad tredje våning, dessutom förlängdes 
huset mot Karlavägen. Det är detta utseende som bilden i
Zettervalls Album visar. (1446) Fasaderna var mycket för -
enklade då huset revs 1967.41

Stockholms första villastad var ett misslyckande. De kvali -
tets säkrande bestämmelserna – som kraven på friytor och
två våningars höjd – var knutna till första överlåtelsen och
inte till marken. Överexploatering kunde inte tyglas vid
ägarbyten. Redan efter tio år revs byggnader för att ersättas
med större. De flesta hus som byggdes efter 1880 fyllde på
tomterna, de var både fyra och fem våningar höga. Bygg -
nadsbolaget kunde inte, trots juridiska processer, ens
upprätthålla de ursprungliga kraven. Byggnads för eningen
av veck lade sin verksamhet 1880.

Fasad till Håvanders hus

Efter det att Byggnadsföreningen hade avvecklats ökade
exploateringstrycket ytterligare inom Villastaden.42 År 1881
gjorde Zettervall fasadritningar till ett friliggande hyres hus
i fyra våningar i hörnet av Floragatan och Östermalms -
gatan.43 Efter många turer byggdes huset som nu är rivet.
Håkan Olsson Håvander hade köpt tomten av grosshand -

1445:  Asplunds hus. Fotografi före 1887. 

1446:  Asplunds hus. Fotografi efter 1887 men före 1896. 
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lare Hirsch som där tänkt bygga en villa efter bröderna
Kumliens ritningar som redan godkänts.44 Med dessa rit -
ningar som grund ritar Håvander själv en större plan som
bebygger nästan hela tomten. (1447) Ett våningsplan inne -
höll två åttarumslägenheter med ganska snåriga rums -
samband. Den stora nyheten var dock att han ritade huset
i fyra fulla våningar. Några få trevåningsbyggnader hade
uppförts i Villastadens utkant, men detta var det första rena
fyravåningshuset. Håvanders förslag fick avslag i bygg -
nadsnämnden och då bad han Zettervall göra nya fasad -
ritningar.

I april 1881 levererade Zettervall fasadritningar med
profiler.45 Håvander samman ställde och signerade rit ning -
arna. Zettervalls möjligheter att påverka den kompakta
planen var små. Troligen kunde han bara göra mindre mur -
livs förskjutningar och ange risaliternas placering för att
därmed något modellera volymerna. (1448) Inåt kvarteret
har Zettervall behandlat »flyglarna« som avläsbara kuber.
Upprepningen av de tätt place rade fönstren ger volymen en
rastereffekt. Hörnen är tydligt markerade med kvadra tiska
dekorerade pelare. Hörntornen ansluter till byggnadens
inre murliv som bara visar sig med två och tre fönsteraxlars
bredd. Det är som om byggnadens yttre liv, risa li ternas, är
det normala som bara gröpts ur på båda sidor om tornen. 

Den täta fönstersättningen ger hela huset en loggia -
karaktär. Detta tycks vara nyckeln till hur Zettervall valt att
gestalta den kompakta byggnadsvolymen. Botten våningen
är rusticerad som en sockelvåning, men däröver har han
markerat tydliga brott mellan våningsplanen: gesimser och
pilastrar är indelade i ramar som inte ut trycker upp eller
ner. De är snarast behandlade som paneler eller tavlor.
Uppbygg naden har därmed vissa likheter med National -
museums fasad.

Det Håvanderska huset hade rundbågiga fönster i alla
våningar utom den översta. Mittrisaliten hade två mindre
bågformade lufter delade av en kolonnett omfattade av en
större båge. De normala fönstren hade samma tema men
uttryckt i snickeriet. Det är lätt att tänka sig den översta

1447:  Håvanders hus. Zettervalls fasadjustering av
Håvanders plan 1881. 

1448:  Håvanders hus. Huvudfasad 1881.
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våningens fönster indragna, eller i form av kupor i ett brant
takfall – den gesims de står på är också tydligt markerad.
De rakslutna fönster öppningarna där skulle då få sin för -
klaring i att den översta våningen egentligen inte tillhör
byggnadens ordning. Mittrisalitens översta attikavåning,
och tornen, skulle då lösgöra sig och figurera byggnads -
kroppen – som på Bolinderska huset.

Kryper vi närmre fasaden och studerar den i detalj
finner vi en intrikat komposition inom paneltänkandet.
(1449) Våningen en och två trappor hålls samman som
huvudvåningar: vi kan, på mittrisalit och hörntorn, se
pilast rarna som en kolossalordning samtidigt som de är
avbrutna av band och inramade växtornament. Bröst -
ningarna till första våningens fönster har ett upplösande
slingmönster. Mellan fönstren står pilastrarna på plintar.
Bågarna över den andra våningens fönster har slutstenar i
form av manshuvu den. Den övre våningen är något in -
dragen för att släppa fram halvkolonnerna mellan fönstren.
Denna ymniga användning av ornamentala friser var för
Zettervall något nytt.

Trots Zettervalls insatser avstyrkte byggnadsnämnden även
detta palats. I Byggnads föreningens underlag till köpe -
kontrakt stod att byggnaderna i Villastaden skulle uppföras
i villastil. Detta begrepp blev föremål för diskussion.
Håvander hade till sin bygglovsansökan skaffat ett intyg
från arkitekten Magnus Isæus där denne skrev att »villastil
kunde vara vad som helst«.46 Stadsarkitekten Ludvig Hedin
höll med om att det kunde vara vilken stil som helst men
inte att detta betydde ett »boningshus av vad storlek som
helst«. Med villa »förstås ett hus av en eller två, högst tre
våningar, men inte av fyra våningars höjd«, skrev Hedin.47

Efter att Håvander överklagat avslaget och fått rätt i
högre instans, Överståthållareämbetet, var staden tvungen
att godkänna ritningarna i mars 1882. Omedelbart därefter
satte Håvan der igång bygget med Evald Thavenius som
byggmästare. Huset var helt klart 1884. (1450) Fotografiet
i Album är taget tio år senare med förgårdsplanteringarna

1449:  Håvanders hus. Fasaddetalj 1881.
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uppvuxna. Fasaden var mörkt putsad och vi ser hur grann -
huset tagit intryck av Håvanders hus. Ett fotografi taget
strax innan huset revs 1958 visar flyglarnas block liknande
verkan. (1451) När detta första fyravåningshus i Villastaden
väl hade godkänts – eller snarare inte hade kunnat under -
kännas – började nu fler tomter bebyggas högt. Bröderna
Kumlien som flitigt köpt upp tomter för spekulativ återför -
säljning började nu höja sina byggnader. 

Zettervall hade inte gjort några ansatser för att minska upp -
levelsen av byggnadens storlek, tvärtom: byggnaden följer
palatsets typologi. Genom det fria läget är huset till och
med mer palatslikt än de andra bostadshus vi studerat
eftersom byggnaden vände bearbetade fasader åt alla håll.48

Fasad till Lundbergs hus

Helgo Zettervall ritade 1883 fasaderna till ett av de första
stadspalatsen som byggdes vid det nyskapade Stureplan.49

Uppdragsgivare var storbyggmästaren C. O. Lundberg.
Huset innehöll restaurang Anglais, hotellrum samt utställ -
nings lokaler. Zettervall gav byggnaden en återhållsam form
med rött tegel och grå putsomfattningar. Efter många om -
bygg nader revs huset 1952. 

Redan 1866 hade Albert Lindhagen föreslagit en ny bred
esplanad från Humlegården till Nybroviken i ungefär den
sträckning som kom att bli Birger Jarlsgatan. Tanken att dra
ner den nyligen anlagda Sturegatan till den nya esplanaden
och där lägga ut Stureplan finns på ritning från 1877. Därpå
följde många diskussioner om markinlösen och om Kungs -
gatans eventuella framdragning till platsen. Efter många
förslag, motförslag och korrigeringar var det inte förrän
1881 som stadsfullmäktige slutgiltigt kunde slå fast gatu -
sträckning och tomtindelning.

Kartan från 1884 visar Stureplan och dess komplicerade
sammanhang. (1452) Tomterna längs Sturegatans västra

1450:  Håvanders hus. Fotografi före 1896.

1451:  Håvanders hus. Fotografi 1958. 
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sida i kvarteret Sperlingens backe mot norr var de som först
blivit klara för bebyggelse eftersom de inte krävde rivningar.
Kartan visar de hus som var klara just 1884. Vi ser marke -
ringen av den blivande Birger Jarlsgatan, men pla nerna för
Kungsgatan, som skulle ansluta mot väster, har inte
markerats. Stureplan är rektan gu lär men svår att uppfatta
som sådan på grund av de snett korsande breda gatorna.

Carl Oscar Lundberg höll dessa år på att bli en av Stock -
holms verkliga storbyggmäs tare.50 Han hade speciali serat
sig på att köpa nyutlagda och sammanslagna tomter och där
uppföra nybyggen på spekulation, exploaterade på gränsen
till vad byggnads stadgan tillät. Lundberg hade köpt tomten
vid Stureplans norra sida – den enda tomten med någor -
lunda rätvinkligt och fritt läge. 

År 1882 beställer han av Zettervall fasadritningar till 
det femvåningshus han redan gjort planer för. I april kan
Zettervall leverera tre blad ritningar för fasaden »jämte
planomändring och alla erforderliga detaljer«.51

Av Zettervalls ritningar är bara den laverade huvudfasaden
mot söder bevarad.52 (1453, 1391) För att spänna ut fasaden,
och för att bemästra den vinklade fasaden mot Sturegatan,
har Zettervall placerat burspråk i hörnen. Dessa växer upp
till torn med branta franska tak och blir byggnadens högsta
punkter. Mitten är mer återhållet markerad med en tak kupa.
Entréns lägre delar har ett triumfbågemotiv med fyra karya -
tider, brutet fjädrande överstycke och en balkong.

Fasaden är i princip uppbyggd efter ett trevånigt palats -
schema: en putsad botten våning som en arkad med stora
hela skyltfönster mellan kopplade pilastrar, en mittdel om
tre våningar av tegel mönstermurat med mörkare band och
rika putsomfattningar samt en attikavåning med en jämn
pilasterindelning och med omväxlande fönster och puts -
sgrafitto. Taket är brant och skifferklätt med nock räcken
och spiror.

Vi känner igen Zettervalls proportioneringsmetod med
en kraftigt uppbruten och öppen bottenvåning och en
uppåt stegrad detaljering. Här finns ett intressecentrum en

1452: Karta. Stureplan 1885. 
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1453:  Lundbergs hus. Fasad mot Stureplan 1882.
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trappa upp över entrén, vidare i våningen två trappor upp
– den mest markerade – och slutligen mot hörntornen som
har nischer för stora byster. Som ofta hos Zettervall möter
vi en uppbrytning och sammanflätning av de konventio -
nella motiven. De tre mittvåningarna hålls samman av sitt
material men våningen två trappor upp är, i fasadens mitt,
med sina bågformade fönsteröverstycken och sin balustrad
markerad som huvudvåning.

Detaljarbetet är fingradigt och händelserikt. Utöver
karya tiderna möter vi änglar, fyrfat, snäckor, obelisker och
inskriptionstavlor. 

Bottenvåningen skulle användas som utställningslokal
och våningen en trappa skulle innehålla kafé och restaurang.
Det övriga huset skulle, helt eller delvis, innehålla hotell:
över entrén kan vi läsa inskriptionen Hotell Sture.

Byggnaden uppfördes direkt och mycket troget efter
ritningarna och var klar 1884. (1454) Bara tornens form
ändrades något men alla detaljer utfördes – till och med
mer ambitiöst än ritningen visar: all sgrafittobehandling
gjordes med olika mönster.

Hela bottenvåningen kom att upptas av utställnings -
lokaler för Rörstrands kerami ska produkter, en trappa upp
var kafé och restaurang Anglais.

Vi har ett äldre fotografi som visar Zettervalls byggnad
tillsammans med de sam tidigt ritade och byggda husen
längs Sturegatans östra sida. (1455) Närmast är det Bångska
huset som A. E. Melander ritat, med ett triumfatoriskt upp -
skruvat mittparti, därefter Sturebadets hus av Isæus och
Sandahl och sist i raden det Forsellska huset ritat av
bröderna Kumlien. Dessa tre byggnader visar en rikt artiku -
lerad putsarkitektur: Zettervalls hus är i jämförelse tunt och
återhållsamt och med en låg tyngd punkt. De andra husen
har mer gemensamt med den rika skuggfångande arki -
tektur som Zettervall hade introducerat i Stockholm med
Bolinderska huset tio år tidigare. Nu ville han själv något
annat.53

1454:  Lundbergs hus. Äldre fotografi. 

1455:  Lundbergs hus. Äldre fotografi. 
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Sörensens hus

Efter att ha fått avslag på två bygglovsansökningar för sitt
nya stora palats på Blasie holmen vände sig byggherren
Niels Georg Sörensen till Helgo Zettervall våren 1882 för
att få hjälp med den yttre gestaltningen.54

Till det av Hårleman ritade Fersenska palatset, som låg
mot kvarterets södra gräns, skulle fogas dels en ny byggnad
upp mot Blasieholmstorg, och dels – vilket var den stora svå -
rig heten – ett nytt stort palats mot terrassen vid Strömmen,
hörn i hörn med Fersenska palatset. De förkastade förslagen
hade försökt mildra kontrasten men Zettervall löste upp -
giften genom att i stället framhäva platsens komplexitet.
Med torn, uppbyggnader och en hög detaljrikedom skapade
Zettervall en livfull helhet av motsättningarna. Byggnaden
är idag väl bevarad. 

Förutsättningarna

Fersenska palatset hade 1872 köpts av den norskfödde
storföretagaren inom skogsbruk och trävaruindustri Niels
Georg Sörensen som där inrättat sitt kontor och en privat -
bostad för sin stora familj. Palatset hade då i princip det
utseende det fått efter den ombyggnad som Carl Hårleman
och Jean Erik Rehn genomfört 1761 av det så kallade
Amiralitets huset eller Wachtmeisterska huset från 1660-
talet. Det äldsta huset hade vänt sig mot Kungsträdgården
men Hårleman hade lagt om riktningen så huvud fasaden
istället vette upp mot Blasieholmstorg över en djup inre gård
– en cour d’honneur. Tomtkartan, som har söder uppåt,
visar entrébyggnaden mot Blasieholmstorg, den stora
gården och det nästan kvadratiska palatset. (1456) Till an -
läggningen hörde också två terrasse rade trädgårdar mot
öster: en högt liggande terrass mitt i kvarteret, bebyggd med
ett litet trädgårdshus, samt en lägre, större terrass mot
Strömmen. I det Sörensenska familje albumet finns två bilder
som visar miljön. Det första visar palatsets fasad mot sydost

1456:  Fersenska terrassen. Tomtkarta 1872. 

1457:  Fersenska palatset med den lägre terrassen. Fotografi kring 1880. 



Bostadspalats i Stockholm 1149

och den lägre terrassen. (1457) Den andra bilden är tagen
från den lägre terrassen och visar stödmuren till den övre.
(1459) Uppe till höger på bilden skymtar vi det av Hårleman
ritade träd gårdshuset av sten. 

Sörensen hade köpt fastigheten av byggmästare Johan
Andersson som uppfört ett bostadshus vid den västra tomt -
gränsen mot Stallgatan.55 Efter att 1873 ha utökat den lägre
terrassen, genom köp av markremsan framför Anderssons
fastighet, och låtit Ernst Jacobsson rita en ny stödmur,
beslöt Sörensen 1881 att exploatera sin tomt. (1458) Det
gamla Fersenska palatset skulle byggas om med ett nytt
centralt trapphus och två nya vå ningar, dessutom skulle en
ny byggnad uppföras mot Blasieholmstorg. Hårlemans cour
d’honneur skulle bevaras men smala bygg nader skulle
uppföras längs långsidorna i gat husets höjd. Hela den övre
terrassen skulle bebyggas kring en liten ljusgård. Alla ny -
bygg nader skulle uppföras i fem våningars höjd och inne -
hålla stora representativa bostadsvåningar för uthyrning.

Till arkitekt valde Sörensen Adolf Emil Melander som
efter tio år utomlands sedan 1876 var verksam i Stockholm.56

Melanders förslag hade vunnit första pris i tävlingen om
den nya Johanneskyrkan i Helsingfors 1878 vilket hade givit
honom fler uppdrag, men det Sörensenska huset var hans
första stora projekt i Stockholm.

I augusti 1881 lämnade Melander och Sörensen in bygg -
lovs ritningar men dessa avstyrktes av byggnads nämnden.
Melander reviderade ritningarna men även dessa avstyrktes.
Ritningarna har inte återfunnits – bara tomtkartan och
stads arkitekt Ludvig Hedins utlåtande.57

Stadsarkitekten var mycket kritisk: husen var högre och
gårdarna trängre än vad byggnadsstadgan tillät. I sitt första
förslag hade Melander hållit isär det gamla och nya palatset,
som tomtkartan visar, men i det andra fört samman dem
mot en mittdel till vilken de båda husen anslöt med olika
vinklar. Melander föreslog att det nya palatsets fem
våningars höjd skulle fullföljas på det gamla palatset som
därmed skulle bli hela sex våningar högt mot söder och
Grevgränd. Detta var en överträdelse av byggnads stadgans

1458:  Fersenska terrassen. Tomtkarta 1881. Söder uppåt.

1459:  Fersenska terrassen. Fotografi kring 1880. 
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regler som var så stor att Hedin inte kunde tillåta den utan
att Kungl. Maj:t – efter Överintendentsämbetets hörande –
gav dispens. Ytterligare ett problem fann Hedin i det nya
palatsets anslutning till grannhuset mot Stallgatan. 

Melander hade också föreslagit en ny storskalig terrass -
mur med bågformiga öppningar som delvis gjorde att
terrassen kunde utnyttjas från gatuplanet. Hans fasader i
övrigt var återhållsamma.

Stadsarkitekten var mycket kritisk mot det tänkta
helhets intrycket mot Strömmen: byggnaden är »olämplig
att uppföras vid huvudstadens vackraste hamnplats mitt
emot Kungliga slottet«, skrev han. Stadsarkitekten föreslog
i sitt utlåtande också en radikal lösning på problemet: han
ville ta bort terrassen och placera de nya byggnaderna i
gatulinjen med en enhetlig taklisthöjd. Detta skulle inne -
bära en förlust av palatsets hela trädgård, vilket Sörensen
svårligen kunde tänka sig.58

Efter detta andra avslag, i januari 1882, ansökte
Sörensen om dispens till Kungl. Maj:t, som remitterade till
Överintendentsämbetet. Troligen drog Sörensen tillbaka sin
ansökan och gav istället ett uppdrag direkt till Zettervall för
att revidera förslaget så att det kunde godkännas av staden.
Helgo Zettervall hade vid denna tid bara varit bo satt i
Stockholm i tre månader och var än så länge bara intendent
vid Över intendentsämbetet. Zettervall var alltså formellt fri
att ta sig an privata uppdrag. Men då förslaget var klart i
mars hade han hunnit bli utnämnd till överintendent och
var alltså då den som hade det yttersta fackmannaansvaret
för att rikets byggnadsstadga följdes. 

Zettervall var denna vår sysselsatt med föreläsningarna
på Konstakademien, de stora nya kyrkorna och restaure -
ringen av Egeskovs slott. Han skriver i sina minnes anteck -
ningar att han trots detta hade gott om tid för mer uppdrag
men att han blivit förbjuden att ta sig an dem. Han nämner
inte ritningarna till det Sörensenska huset som ämne för
kollegernas kritik, men intressekonflikten borde ha varit
uppenbar för alla.
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Zettervalls förslag 

I maj 1882 lämnar Zettervall tre blad fasadritningar och
strax därefter ytterligare sex blad i större skala. Melander
klistrar in Zettervalls ändringar över sina planer och lämnar
in en tredje bygglovsansökan. Zettervalls namn nämns inte
på ritningarna men i beskrivningen gör Sörensen dock stort
nummer av att de blivit uppgjorda av »chefen för Över -
intendents ämbetet, professorn herr Helgo Zettervall« och
därför, skriver Sörensen, »förmodar jag att alla estetiska
betänkligheter i avseende på detta byggnadsföretag torde få
anses som undanröjda«.59

Zettervall följer Melanders planer men modellerar om det
yttre och sänker det gamla palatsets påbyggnad till fyra
våningar – det vill säga till fem, från gatan räknat.60 På
planerna ser vi delvis Melanders förslag skina igenom de på
skisspapper ritade zettervallska ändringarna. (1460, 1461,
1462) 

Zettervalls grundidé för fasaden mot Strömmen var att
dra intresset från de svår bemästrade skarvarna mellan de
olika höga volymerna genom att placera tre torn över dessa
– ett runt, ett sexkantigt och ett trekantigt. Byggnaden följer
ett trevånigt palatsschema där våning tre och fyra hålls
samman av ett korintiskt pilastermotiv. Våningen tre
trappor är behandlad som huvudvåning och har omväx -
lande rakvinkliga och bågformade fönster överstycken. Den
undre sockelvåningen för vidare det gamla palatsets rund -
bågiga fönster och rusticering, medan den övre är indelad
av pila strarnas plintar i tunn relief. Attikavåningen indelas
av tunna pilastrar som tillåts göra ett avtryck i takfoten som
skjuter upp något över det flacka taket. 

Det runda tornet, mellan det gamla och nya palatset, är
sex våningar högt och följer fasadernas mönster men med
förhöjd detaljering. Huvudvåningen har trekantiga bal -
konger runt om. Pilastrarna har förkroppats till halv runda
kolonner och arkitraven över dem är bruten. På attika -
våningens höjd har de små pilastrarna volutformade plintar.
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Tornets översta våning är indragen bakom en balustrad och
hela pilastertemat avslutas av friskulpturer. Tornkupolen
avslutas med en liten terrass och kröns av en spira i flera
etapper.

Det sexkantiga tornet följer mer troget fasadens mönster
men har även det balkon ger. Detta torn är lägre än det
runda men har en tätare detaljering vid över gången till
kupolen i form av palmetter som springer upp genom
arkitraven. Mot det befintliga huset vid Stallgatan är fasa den
öster om tornet indragen till en skuggficka där mötet sker
mot grannhuset.

Det gamla palatset, påbyggt med en våning, har fått en
helt ny fasadgestaltning där den forna attikavåningen gjorts
till huvudvåning. Murbehandlingen är enklare än ny bygg -
nadens och utan rusticering, men pilastrarna kröns av en
rad friskulpturer – totalt åtta stycken – som mot det flacka
taket skulle teckna sig mot himlen.

Det gamla palatsets hörn mellan Grevgränd och terrassen
accentueras av ett trekantigt torn. 

Fasaden är alltså sammanhållen till en enhet men full av
variationer. Zettervall har tagit fasta på oregelbundenheten
i den veckade fasaden och överdrivit den. Genom att tillföra
nya starka element samlar sig det disparata till en helhet.
Tornen har förstås också betydelse för det inre: Zettervall lät
det stora tornets runda rum tillfalla våning arna i det gamla
palatset. Sörensen, som efter ombyggnaden skulle bo kvar
där, fick med tornet en salong med friare läge närmare
utsikten. På motsvarande sätt fick de stora tiorums -
våningarna i nybygget en sexkantig salong som ett avbrott
mot de i övrigt raka rumsfilerna. 

Melanders föreslagna utformning av fasaden mot Blaise -
holmstorg hade inte avstyrkts, men Zettervall gjorde ändå
en omgestaltning. Staden hade visserligen kritiserat de
dubbla entrépassagerna, men just den lösningen bibehöll
Zettervall. 

Mitt på långsidan av det smala torget föreslår Zettervall
en dramatisk triumffasad utförd med rik plastisk skugg -

1460:  Sörensens hus. Melanders plan med Zettervalls
ändringsförslag 1882.

1461:  Sörensens hus. Fasad mot Strömmen med
sektion genom stora tornet 1882.
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1462:  Sörensens hus. Fasad mot Strömmen genom Grevgränd 1882.
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verkan och med en pretention som knappast hade skådats
för privathus i Stockholm. Man får nästan intrycket att han,
som nyinflyttad från en småstad, ville visa vilken nivå som
borde gälla. Bygglovets ritning är vagt ritad men hans egna
underlags ritningar är mer innehållsrika. En tuschskiss visar
fasadens plastiska verkan med mar kerade skuggor. (1463)
Halva fasaden med profiler finns också ritad i skala 1:33 med
hög detaljering. (1464)

Byggnadens fem våningar är uppdelade i ett trevånings -
tema, men inte enligt palat sens utan snarare enligt stads -
portarnas mönster. Sockelvåningen är massivt och hori -
sontalt betonad. Huvudvåningarna, som hålls samman två
och två, är djupt artiku lerade med risaliter som når till
gatuliv med den övriga muren indragen nästan en meter.
Den lägre huvudvåningen, i jonisk ordning, är den mest
bearbetade. Sidorisa literna har kvadratiska pelare av samma
slag som i mittrisaliten, där de flankerar en ensam jonisk
kolonn i kompositionens mitt. Balkonger är inskjutna
mellan pelarbaserna och i sidorisaliterna. I det egentliga
fasadlivet övergår de kvadratiska pelarna till pilastrar.
Fönster överstyckena är parvis rakvinkliga och bågformade.
Dessa två våningar avslutas av en rikt dekorerad arkitrav på
vilken tre figurskulpturer placerats. 

De övre två våningarna, i korintisk ordning, är också
sammanhållna av pilastrar och, vid sidorisaliterna, helt fria
kolonner. Byggnaden avslutas av en kraftig arkitrav, plintar
över sidorisaliterna och av en rad urnor.

Den grundläggande ordningen och alla element är häm -
tade från den klassiska arki tekturen men samman ställ -
ningen är unik. Lösningen skulle inordna de två portikerna
samt jämka samman grannhusens två olika höjder – ett
femvåningshus mot söder och ett trevåningshus mot norr.
Fasaden skulle berätta att detta var porten till en lång
sekvens av rum som slutade med en utblick över Strömmen.

Varken gårdsfasaderna eller terrassens utformning mot
Strömmen berördes i detta skede av Zettervalls ändringar.

1463:  Sörensens hus. Fasadskiss mot Blasieholmstorg 1882.



Bostadspalats i Stockholm 1155

Förslagets behandling

I maj 1882 lämnar stadsarkitekten Ludvig Hedin ett sju
sidor långt yttrande över Zettervalls omarbetning av bygg -
lovet. Han är mycket positiv: fasaden mot Strömmen är
»onekligen synnerligen prydlig« och särskilt »statyerna
utgör en lyckad förmedling mellan de olika höga delarna av
det i övrigt såsom ett behandlade husen«. Han förstår
tornens roll i kompositionen men påpekar att de är högre
än byggnadsstadgan tillåter. Om fasaden mot Blasieholms -
torg skriver han att frånsett de dubbla inkörsportarna,
»vilka ägaren bestämt förklarat sig icke vilja frångå« så
skulle ritningen »utan tvekan kunna godkännas«. Hedin
påpekade att avstegen från de formella bestämmelserna
dock var så många att han inte vågade – fast yttrandet andas
att han hade velat – tillstyrka utan dispens från Kungl. Maj:t
som Sörensen sökte, och fick, den 26 juli 1882.61

Byggandet

Byggarbetena satte igång direkt efter några förändringar i
förhållande till ritningarna. Bygget, med J. A. Pettersson
som byggmästare, gick snabbt och redan mot slutet av året,
efter fem månaders byggtid, var de stora husen under tak.
Under vintern, fram till mars 1883, levererar Zettervall inte
mindre än 73 blad arbetsritningar i full skala till den
dekora tiva utsmyckningen. Byggnaden hade hög teknisk
standard, som till exempel kopplade inåtgående fönster.

På ett sätt som inte är riktigt klarlagt lyckades Sörensen
hos Kungl. Maj:t få en höjning godkänd på den del av det
gamla palatset som vette mot terrassen. (1465) Påbygg -
naden fick formen av en skärmfasad som kunde ansluta till
nybyggets taklisthöjd. Zettervalls lösning, som Hedin upp -
märk sammat, med en rad skulpturer på det lägre huset för
att visuellt binda samman höjderna, övergavs. Skulpturerna
placerades nu på samma höjd på ömse sidor om tornet.
Bildhuggaren C. J. Dyfverman utförde dessa åtta i zink med

1464:  Sörensens hus. Fasaddetaljer mot Blasieholmstorg 1882. 
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månadsteman. Hans fem skulpturer på det stora tornets
balustradkrön föreställde zo dia ken i barn- och djurfigurer.
Det trekantiga tornet höjdes och kröntes av tre obelisker.
(1466)

I den sista byggnadsetappen uppfördes själva terrassens
fasad mot Strömmen med stora tryckta valvbågar i ett
rusticerat murverk med balustrad. Lokalerna som in rymdes
i terrassen var ganska grunda men gav ändå projektet ett
tillskott av uthyrbar yta. Terrassen är så kraftfullt formgiven
att den ger intryck av att kunna ta emot det stora jordtrycket.
Zettervall antecknar att han i april gjort ändringsritningar
till terrassen, men i vilken grad han är upphovsman till
proportion och detaljformgivning vet vi inte.

Fasaden mot Blasieholmstorg uppfördes troget efter Zetter -
valls ritningar. (1467, 1468) Bildhuggaren Dyfverman
modellerade här de tre skulpturerna som anspelade på
Sörensens verk samhet: Neptunus för sjöfarten, Merkurius
för handeln och Vulkanus för industrin. Fasa  den har en
medveten skärmverkan där motiven intrikat vävts samman
både hori sontalt och vertikalt. Fasadens utspel står i relation
till gården innanför och hela den stora anläggningens
betydelse.62

Kring gården följdes Melanders ritningar men den södra
längan uppfördes bara till fyra våningar trots att fem var
tillåtna. Den palatsfasad som utfördes skiljer sig från den
som redovisats i bygglovsritningarna men det är inte klar -
lagt om Zettervall var upp hovsman till denna medeltids -
fantasi. (1469) Breda fönster flankerar ett mittparti som
våning för våning förändras från den krenelerade portikens
stickbågiga valv, huvudvåning arnas kvadratiska pelare och
spetsvinklade blindering till attikans åttkantiga pelare,
överstyckets krenelering och två spetskrönta tureller.
Palatsfasaden är utformad i medvetet festlig kontrast till
gårdens övriga återhållsamma renässansfasader. Palatset
hade ju en byggnadshistoria åtminstone från 1600-talet.

Efter en mycket kort byggtid var ombyggnaden av det
gamla palatset klar i mars 1883 och det nya huset i slutet av

1465:  Sörensens hus. Fotografi före 1896. 

1466:  Sörensens hus. Fasaddetalj mot Grevgränd. 
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1467:  Sörensens hus. Fasad mot Blasieholmstorg. Fotografi före 1896. 

1468:  Sörensens hus. Fasaddetalj mot Blasieholmstorg.
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samma år, då hade Sörensen bott kvar under hela byggtiden
med kontor i bottenvåningen och bostad en trappa upp.
Hela anläggningen innehöll tjugofyra bostadsvåningar,
delvis mycket stora – med totalt 206 rum.

Den formgivningsmetod Zettervall tillämpade i det Sören -
senska huset har vi mött tidigare. Zettervall absor berar nya
programkrav och krävande yttre förutsättningar genom att
addera nya delar och genom att skruva upp formuttrycket.
Tornen mot sjösidan gav både nya rum och löste ett form -
problem. Terrassen gav han en storskalig form som kunde
samverka med slottets Logårdsterrass på andra sidan
vattnet. Blasie holmstorgsfasaden var både en stads port och
en palatsfasad.63

Palmeska huset

Palmeska huset vid Strömmen och Kungsträdgården,
granne med det nyligen färdig ställda Sörensenska huset,
kom att bli Zettervalls sista byggnad i Stockholm. Bank -
mannen Henrik Palme hade köpt tomten för att där uppföra
ett bostadspalats med butiker och banklokal.64 Palme bad
1883 Helgo Zettervall att ge förslag till byggnadens yttre
form. Läget rakt mot slottet var krävande. Zettervall var av
sitt ämbete hindrad att ta privata uppdrag så han överlät allt
detaljarbete till en av sina favoriter bland de yngre arkitek -
terna, Ludvig Peterson, men Zettervall gjorde skisserna.65

Byggnadens tegelfasader, burna av slanka arkader med
pelare av polerad granit och balustrader, fångar upp både
slottets och grannhusets horisontaler. Florentinskt stramt
mot det Sörensenska husets livfullhet står än idag det
Palmeska huset som en av Zettervalls finaste komposi -
tioner.

1469:  Sörensens hus. Gården. 
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Förutsättningarna

Johan Henrik Palme hade byggt upp sin bankrörelse kring
nya idéer för byggfinan siering.66 Han hade, med bland
andra Jean Bolinder, bildat Stockholms Intecknings garanti -
aktiebolag 1868 och AB Stockholms Byggnads förening
1872. Nu ville han pröva en idé om ägarlägenheter i ett stort
bostadshus där de boende själva investerade och ägde sina
lägenheter genom ett konsortium. 

För detta ändamål köpte ett aktiebolag med Palme i
spetsen den så kallade Ham merska tomten i hörnet Kungs -
trädgården och Blasieholmshamnen. På tomten fanns 
två låga längor som innehöll teater, matsal, mötesrum och
kafé. (1470) Säljare var juveleraren och konsthandlaren
Christian Hammer som köpt tomten 1866, och i anslutning
till den stora konst- och industriutställningen det året
etablerat nöjesverksamhet här. Etablisse manget hade många
namn: Mindre teatern, Hammers salong, Hammerska ladan
eller bara Ladan. Bakom tomten ser vi det Sörensenska
huset, till vänster det stora bostads palats som redan 1859
hade uppförts efter ritningar av Carl Ståhl och Edvard
Medéen. Femvåningshuset var mycket påkostat och ett av
de första bostadshusen i Stockholm i kontinental anda. 

Steg för steg hade raden av hus vid Strömmen mitt emot
slottet ersatts av stads palats: Nationalmuseum, Grand
hotell, Bolinders hus och Sörensens. Samtiden talar om de
Hammerska husen som ruckel och skamfläckar. 

Hammer hade köpt tomten och de gamla husen av
bankiren Carl Benedicks som hade haft stora planer.
Benedicks hade låtit Scholander rita ett privatpalats. (1471)
Byggna den var tänkt att stå på avstånd från grannhuset,
bara förbundet med detta med stallängor. Byggnads -
nämnden hade visserligen ännu inte tagit ställning till
Fersenska terrassens reglering, men det är uppenbart att
den stadsplan som fanns förutsatte att en ny byggnad 
skulle ansluta till raden av hus mot Kungsträdgården och
grann husets brandgavel. Bygg nads nämnden kunde inte
acceptera Benedicks förslag, allra minst tanken på ett stall

1470:  Platsen för Palmeska huset. Mindre teatern. Fotografi kring 1884.



mot Kungsträdgården. Efter avslag hade Benedicks gett upp
idén och sålt.67

Beställningen

Redan när Zettervall var sysselsatt med Bolinders hus hade
Palme vänt sig till honom för att få hjälp med att från Berlin
skaffa skulptural utsmyckning för Palmes första bygg -
projekt: den egna banken vid Gustav Adolfs Torg som Ernst
Jacobsson ritat. 

Palme bör ha känt till att det var Zettervall som till sist
löst utformningsproblemen för det Sörensenska palatset, så
det är inte överraskande att Palme vänder sig till Zetter vall
för att få hjälp med sitt hus nära detta. Zettervall antecknar
i Hufvudconto för augusti 1883 att han gjort skisser, fyra
planer och två fasader, till »nybyggnad å Ham merska
tomten (mindre theatern)«.68 Det tycks som om Palme
redan tidigare hade låtit Axel Kumlien ta fram plan rit -
ningar, men varken dessa eller Zettervalls första skiss har
återfunnits så vi vet inte i vilken mån Zettervall utformat
planerna.69 Den yttre ut formningen – både grundidé,
propor tionering, detaljering och materialval – är dock defi -
ni tivt Zettervalls. Men utarbetandet av de slutliga ritning -
arna var han som över intendent tvungen att lämna från sig.

I sina minnesanteckningar för 1883 skriver han: »Man
unnade mig icke att syssla med arkitektur på min lediga tid
och jag avsade mig så mycket jag kunde. Emellertid var det
mycket jag icke kunde släppa och ge till vem som helst. Jag
hade ännu mycket kvar för Sörensenska och Håvanderska
husen, måste göra Lundbergs hus vid Stureplan, Sörensens
terrass, det så kallade Palmeska huset, en praktsal på
Egeskov m.m.«70

För att ta hand om det Palmeska huset valde Zettervall
en av de yngsta arkitekterna på Överintendentsämbetet –
Ludvig Peterson. Peterson hade redan 1881, som nyligen
klar med studierna, uppmärksammats av Zettervall vid täv -
lingen för Johannes kyrka, där han hade fått ett andra pris.71
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1471:  F. W. Scholander. Förslag till nybyggnad för konsul Benedicks.
Lavering 1860.
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Ludvig Peterson hade 1883 just kommit hem från en tvåårig
studieresa som sträckt sig ända till Spanien där han fångats
av färg prakten och den rika ornamentiken: erfarenheter
som han i sin senare verksamhet skulle komma att utnyttja.
Vi får förmoda att samarbetet med Zettervall gick bra med
det Palmeska huset eftersom Zettervall redan efter ett
halvår ber Peterson ta över även projektet för det Sparreska
palatset och senare förordar honom för inval i Konst -
akademien.

Förslaget

De bygglovritningar som lämnades in i slutet av 1883 inne -
höll sju blad.72 Bottenvåningen hade fem butikslokaler med
entréer från gatan över trapphusens förstugor. (1473)
Våningen en trappa upp hade mot Kungsträdgården en
bank lokal för Sundsvalls en skilda bank samt en elvarums -
lägenhet mot Grevgränd och Strömmen. Våningarna på två
och tre trappor hade motsvarande elvarumslägenheter mot
Grevgränd och Ström men, men mot Kungsträdgården var
våningarna på två och tre trappor internt för bundna bil -
dande en lägenhet om 23 rum. (1472) Rumsanvänd ningen
är noggrant angiven på ritning: en matsal, två salonger, en
sängkammare, tre herrum, tre rum för söner, ett för dotter,
ett för lärarinna, ett gymnastik- och badrum samt där utöver
två tamburer, kök, serveringsrum, strykrum och fyra rum
för domestiker. Fyra trappor upp fanns ytter ligare två
elvarummare. Totalt innehöll bostadspalatset alltså bara sex
lägenheter. De skulle bebos, och ägas, av bland andra
general Silfverstolpe, ministern Sterky och riksmarskalken
Sparre. Henrik Palme själv skulle inte flytta in utan bodde
kvar i Villastaden tills han flyttade till Djursholm.

Fasadutformningen var Zettervalls uppgift. (1474, 1475)
Zettervall har med många medel försökt att samla volymen
till en skarpskuren form. Han tar fasta på den takbalustrad
som grannhuset mot Kungsträdgården introducerat tjugo -
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fem år tidigare. Han låter den omskriva hela byggnaden,
men den får en ny betydelse i läget mot Norrström mitt
emot Kungliga slottet. På samma sätt som slottet avslutas
det Palmeska huset mot himlen med en uppbruten
horisontal. Balustraden upprepas över den andra våningen
med en grund omskrivande balkong. Även för en balustrad
på denna nivå finns referenser i omgivningen: på håll är det
slottets Logårdsnivå, men också Fersenska terrassens.
Fasaden är komponerad efter det klassiska tredelade
palatsschemat, men mycket omformat, och på Zettervalls
vis sammanflätat. Liksom i många andra bygg nader har
Zettervall strävat efter en öppen bottenvåning, med lågt
insteg. Sällan har han tidigare dock gått så långt som här –
bottenvåningens arkader är spänstiga som under ung -
renässansen. Till sammans med våningen över bildar den
ett tvåvånigt parti. Däröver är två sammanhållna våningar
som avslutas av en attikavåning beskug gad av den kraftiga
takfoten med balustrad.

Redan innan bygglovet var klart visades förslaget i Ny
illustrerad tidning med en perspektivteckning och en
mycket positiv kommenterande artikel.73

Stockholms byggnadsstadga föreskrev dock att alla nya
hörnfastigheter skulle vara snett avskurna för trafikens och
siktens skull. Detta hade Zettervall ignorerat: byggna dens
båda hörn har skarpt skurna räta vinklar. Avsikten var
förstås att låta byggnaden tillsammans med kvarterets äldre
hus bilda ett enhetligt block mot Kungsträdgårdens varie -
rade grönska på ena sidan och det Sörensenska husets
livfulla silhuett på den andra. Avsteget från bygg nads -
stadgan, som ju överintendenten ytterst var ansvarig för,
gjorde att Zettervall blev uppkallad till kungen för att
förklara. Zettervall angav sina argument för skarpa och inte
brutna hörn. Kungen, som enligt Zettervall gärna lade sig i
byggnadsdetaljer, förstod motivet och kommenterade: »ja,
det begriper du bättre, gör som du vill«.74

Kungl. Maj:t hade att ta ställning till ytterligare en
avvikelse innan bygglov kunde ges. Byggnaden var en meter
högre än vad reglerna tillät. Motivet var anpassning till 1473:  Palmeska huset. Plan bottenvåningen 1883.

1472:  Palmeska huset. Plan våningen 2 trappor 1883.
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taklisthöjden på grannhuset, som byggts för högt, men
också för att möjliggöra en takuppbyggnad. Zettervall hade
ritat en meterhög mur löpande runt hela byggnadens
taknock. Denna horisontal bidrar ytterligare till att samla
byggnadsmassan till ett fast block. Den 29 februari 1884
biföll byggnadsnämnden förslaget.

Bygget

Med Johan Peter Schonberg som byggmästare satte
arbetena igång i april 1884 och efter bara två byggsäsonger
kunde byggnaden invigas i oktober 1885.75 Grundlägg -
ningen var komplicerad eftersom tomten delvis bestod av
fyllnadsmassor och grund vattnet låg högt. Schonberg
använde ångmaskiner för vattenpumpningen och inte
mindre än 540 pålar behövde han skjuta ner för att få ett
fast fundament. För att bottenvåningen skulle erhålla den
önskade öppenheten utan mellanväggar lades en krans av
järnbalkar från hjärtmuren ut till de ranka pelarna i fasad.
Pelarna utfördes av blankpolerad granit från Graver fors.
Fasaden utfördes av tyskt mörkrött och ljusgrått tegel med
lister och omfattningar av puts och gips. Balustra derna göts
dock av betong, så kallad cementsten. Det var en av Skånska
cementgjuteriets första leveranser. Den över en meter
utspring ande takfoten var förstärkt med inmurade järn -
vägs räl, samtidens vanligaste stålbalksprofil. (1476)

Byggkostnaden var 500 000 kronor, tomten hade kostat
400 000.76

Resultatet

På Stockholmskartan ser vi byggnadens långa fjärrverkan.
(1477) Nära kajen med öppet vatten låg byggnaden i
fonden av Norrström, Saltsjön och Stockholms inlopp.77

Byggnaden har en skala i proportion till den vida vyn där
balustradernas och taksprångets skuggverkan tecknar en

1475:  Palmeska huset. Fasad mot Kungsträdgården 1883.

1474:  Palmeska huset. Fasad mot Norrström 1883.
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enkel och hel volym. (1478) Tillsammans med de övriga
byggnaderna i kvarteret bildas en sammanhållen enhet.
Fasadräckan mot Kungsträdgårdens södra sida ger en stabil
kontrast mot den norra sidans oregelbundenheter.78 Fast -
heten behövs också för att möta det Sörensenska husets
livfulla och måleriskt uppbrutna volymer och dess fram -
springande terrass. Betraktad från kajen utanför National -
museum ser vi hur det Palmeska huset infogar sig i den
raden av byggnader mot slottet. (1479) Den öppna botten -
våningen har det gemensamt med Bolinders hus som vi ser
längst till höger på bilden. 

Det Palmeska huset vilar på en spröd arkad vilket till sam -
mans med de blankpolerade pelarna ger en nästan svävande
effekt av lätthet. De två lägsta våningarna hålls samman av
mörk puts: det är möjligt att se denna parvåning som en
terrass byggnad på vilken resten av byggnaden står. De två
våningarna däröver har en tydlig ytverkan genom tegel -
murningens mönster. Fönsteromfattningarna med sina
omväxlande stickbågiga och raka överstycken, utformade
som grunda balkonger, förstärker detta. Attika vå ningen är
sammanvävd med taksprångets kornischer och de bildar till -
sam mans byggna dens avslutande kröning. Mot dessa
vilande, horisontala element balanserar Zettervall en verti -
kal stapling av fönster och deras omfattningar. Många av
bygg na dens form ele ment kan ses som en kommentar till
Stockholms slott tvärs över Norrström. Det gäller förstås den
fasta blocklika volymen och den vilande horisontali teten,
men också anspelningen på de två terrass nivåerna.

Betraktar vi huset på nära håll möter vi en enveten
upprepningseffekt. (1480, 1481) Betraktade i förkortning
från gatunivån överlagrar sig de serietillverkade arkitektur -
elementen till en måleriskt rik verkan. Den svalt grå putsen
framhäver den glödande tegelkulören.79

1476:  Palmeska huset. Takfotsdetalj 1883.

1477:  Karta över Stockholm. A. R. Lundgren 1885.
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1478:  Palmeska huset. Vy från slottet. Fotografi kring 1900.

1479:  Palmeska huset. Vy från Nationalmuseum. Fotografi kring 1900.
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Slutkommentar

För Bolinders hus vid Blasieholmskajen hade Zettervall
mycket fria händer. Genom beställarens ambition och
resurser blev det ett av de få privata byggnadsverk som
kunde leva upp till idealet om ett helhetskonstverk där
arkitektur, skulptur, dekoration och även måleri samverkade
till en berättelse: det ideal som Scholander så tydligt hade
uttryckt som lärare. 

I Stockholms villastad fick Zettervall vara med om hur en
stadsbyggnadsvision steg för steg krossades under exploa -
teringstrycket. Ingenstans kommenterar Zettervall denna
utveckling, utan bidrar tvärt om till den med sina projekt
för Stockenström, Asp lund och Håvander. Zettervall var
lojal mot beställaren och försökte hitta ett formsvar för varje
situation och exploateringsgrad.

Fram till 1882 hade Zettervall för de stockholmska stads -
palatsen arbetat med en rik putsarkitektur, som i Bolinders,
Håvanders och Sörensens hus. Det var skugg- och
dagerbeskrivande målerisk arkitektur med djupa reliefer
och symboliskt innehåll i en fri tolkning av de klassiska
formerna. Men 1883 är hans byggnader i Stock holm av en
annan art. Med Lundbergs och Palmes hus lämnar
Zettervall den rika putsarkitekturen till förmån för den
större materialitet och must som teglet ger. Men detta gäller
inte de stora offentliga projekten; riksdagshusets alla
versioner, från 1884 till det sista försöket 1893, är alla av
det slag vi mött i det Bolinderska huset och Universitets -
huset i Lund.

För de båda grannhusen för Sörensen och Palme verkar
motsättningen mellan det fasta och det upplösta medvetet
på ett sätt som har med platsen och omgivningen att göra.

1480:  Palmeska huset. Detalj.
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1481:  Palmeska huset. Detalj.

Zettervalls slottsomgivning

Under hela sitt yrkesliv, i trettiofem år, hade Zettervall varit
engagerad i projekt kring Strömmen i Stockholm. Från det
vinnande förslaget för tillbyggnad av Gustav III:s opera för
Teknologiska institutet 1858, till det sista förslaget för nytt
riksdagshus på Helge ands holmen 1893. Kanske kan vi se
alla dessa projekt som Zettervalls slottsomgivning, som ett
motstycke till det som kallats Tessins slottsomgivning.80

Tessins plan växte fram ur arbetet med Stockholms slott
under 1700-talets första år. Planen ordnar trakten kring
Strömmen utgående från slottets axlar, geometri och bety -
delse. Norrbro av slutades av ett torg med två flan kerande
byggnader med den tänkta stora begravnings kyrkan i
fonden; Helgeandsholmen bebyggs längs denna axel. Den
planerade Arsenalen skulle stå på en lätt sockel som en
paviljong i Kungsträdgården. Vi möter barockens stads -
bygg   nads ideal – en övergripande plan som steg för steg
förverkligas. Planen var på detta sätt styrande fram till en
bit in i 1800-talet med Fredrik Bloms regleringsarbeten av
slotts traktens kajer. 

Industrialismens stadsplanering hade andra förutsätt -
ningar. Stadsplanerna regle rade hushöjder och planut -
sträck ning, men varje byggnadsföretag behandlades som
ett enskilt ärende. Byggherrarna och deras arkitekter hade
en helt annan frihet att inom varje projekt tolka de yttre
omständigheterna. Det är en stadsbyggnadskonst som utgår
från det enskilda, men som kan bli bärare av större rumsliga
sammanhang.

I Zettervalls tävlingsförslag för Teknologiska institutet 1858
såg vi hur han – till skill nad från konkurrenterna – vinklade
tillbyggnaden för att få en front parallell med kajen. Det
gamla operahuset kunde då fortfarande utläsas som en
enhet och den nya fronten läsas ihop med den övriga raden
»kajbundna« byggnader. 

Bolinderska huset från 1874 är en medveten formmässig
pendang till det då befintliga Grand hotell, en slutsten som



för vidare Grand hotells horisontaler med förhöjd skugg -
verkan, samtidigt som det lånar in något av National muse -
ums färgverkan.

Vi har sett hur Zettervall 1884 kämpat för bevarandet av
gamla operahuset för att rädda platsbildningen Gustav
Adolfs Torg, medveten om att en ny stor – och symmet riskt
organiserad – volym skulle förrycka slottets dominans.

Inte minst visar alla turerna kring riksdagshuset, från
1884 till 1893, hur Zettervall envist ville se holmen bebyggd
med ett hälften så stort hus.

I detta sammanhang är de nästan samtidiga projekten för de
Sörensenska och Palmeska husen särskilt intressanta. Det är
uppenbart att Zettervall medvetet gett de båda husen helt
motsatta uttryck. Det Sörensenska huset har sin huvud entré,
arrangerad som en stadsport, mot Blasieholmstorg. Därefter
upplöses kompositionen allt mer mot söder och Strömmen.
De inre planförhållandena med en rad befintliga hus som
skulle jämkas samman har Zettervall givit en målerisk och
romantisk silhuett, halvt dold bakom terrassens vegetation.
Själva terrassbyggnaden som kliver fram mot kajen har han
givit en stark och sammanfattande form. 

Det Palmeska huset har han – som vi sett över gränsen
för vad byggnadsstadgan tillät – givit fastast möjliga form
med tydliga enkla konturer. Tillsammans förtydligar
byggnaderna varandras form och bildar en ensemble som
med sina olika terrassteman refererar till slottet.

I denna mening var Zettervall stadsbyggare, men inte av
stadsbyggnadskonst likt den tessinska som arbetar »upp -
ifrån« med en övergripande plan som stegvis ska fyllas på.
Ett sådant synsätt var Zettervall helt främmande, vi har inga
exempel på att han arbetade så. Nej, det var en stads bygg -
nadskonst som utgick från den specifika uppgiftens omstän -
dig heter genom att införliva de stadsbyggnads mässiga
sammanhangen i den enskilda byggnaden.
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Christopher Eichhorn: »Byggnadskonst i Sverige. Bolinderska
huset«, Ny illustrerad tidning, 1875, s. 435; innehåller ett träsnitt av
O. A. Mankell. Christopher Eichhorn: »Bolinderska huset«, Svea,
1878, s. 171. »Bolinderska huset«, Ny illustrerad tidning, 49, 1880;
om Carl Larssons plafonder. Fredrik Ulrik Wrangel: Blasieholmen
och dess inbyggare, 1914. Georg Hesselman: Från skråhantverk till
bygg nads  industri. Om husbyggen i Stockholm 1840–1940, 1945, s.
109. Torsten Gårdlund: Bolinders. En svensk verkstad. Till 100-
årsminnet av J. & C. G. Bolinders mekaniska verkstads grundande,
1945. Staffan Tjerneld: Stockholmsliv. Hur vi bott, arbetat och roat
oss under 100 år, 2 band, 1949. Marianne Nanne-Bråhammar:
»Gotthard Werners fris i Järnkungens palats«, Bilden på muren.
Studier i Arkiv för dekorativ konst i Lund, red. Ragnar Josephson
m.fl., Tidskrift för konstvetenskap 33/34, 1965. Bo Grandien:
Drömmen om renässansen. Fredrik Wilhelm Scholander som
arkitekt och mångfrestare, 1979. Olga Wallenberg: Grand hôtel
Stockholm, 1988. Lennart Jarnhammar: Grand hôtel Stockholm,
1999. Staffan Nilsson och Åsa Nilsson: Blasieholmen 54.
Bolinderska huset. Byggnadshistorisk utredning, opublicerad
rapport, 2003. Staffan Nilsson och Åsa Nilsson: Blasieholmen 54.
Bolinderska huset. Antikvarisk slutredovisning, opublicerad
rapport, 2003.
Jean Bolinder (1813–1899): industriman. Efter långa studieresor och
praktikår, främst i England, bildade han 1845, tillsammans med sin
yngre bror Carl Gerhard, J. & C. G. Bolinders mekaniska verkstad
vars chef han var i trettio år. Bolinders verkstad var konkurrenter
med Samuel Owens Bergsunds verkstäder i Stockholm, Kockums i
Malmö, Holmbergs i Lund och Motala verkstad. 1932 gick J. & C. G.
Bolinders mekaniska verkstad samman med Munktells mekaniska
verkstad i Eskilstuna och bildade AB Bolinder-Munktell vilket 1950
köptes av Volvo och 1973 bytte namn till Volvo BM. Först 1985
försvann Bolinder ur bolagsnamnet i det som blev Volvo Industrial
Equipment.
Bolinders biograf Torsten Gårdlund skriver att umgänget med
konstnärerna och arkitekterna tjänade som en ingång till hovet
och aristokratin, vilket Bolinder, som framgångsrik och av folket,
åstundade. Torsten Gårdlund: Bolinders. En svensk verkstad. Till
100-årsminnet av J. & C. G. Bolinders mekaniska verkstads
grundande, 1945, s. 119. Äktenskap mellan pengar och börd var
vanliga. Scholander var kanske själv erbjuden uppdraget, han var
fortfarande aktiv, men hade nästan avslutat sin arkitektpraktik.
Efter det att hans huvudverk, Stora synagogan i Stockholm, var
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klart 1870 skulle han bara rita Smålands fornsal i Växjö, två
lantkyrkor och komplettera inredningar.
Blasieholmshamnen 6, senare Södra Blasieholmshamnen, kv.
Blasieholmen 16, senare kv. Blasieholmen 54.
Byggnaden hade ursprungligen haft sin entré från landsidan och
hade rötter i 1600-talet, men var många gånger tillbyggd och
ändrad. Efter ägarna kallades den även det Forbusiska huset och
det Pechlinska. År 1863 hade den norska staten köpt huset för att
där hysa ministrar och statsråd. Åbom byggde till en rumsfil mot
hamnen och flyttade entrén till tvärgatan. 1897 uppfördes en ny
byggnad på platsen efter ritningar av Ullrich och Hallquisth.
Ritningar, 7 blad skisser: plan bv (första utkast), plan 1 tr (andra
utkast), plan 2 tr (första utkast), fasad (frihandsskiss), fasad
(»1sta skizzen«), fasadutsnitt (arbetsritning i skala 1:33, 640 x 960
mm), tvärsektion bottenvåningen (påbörjad); HZA i ArkDes.
Ritningar, 6 blad kopior, delvis laverade bygglovsritningar:
stadens tomtkarta, plan bottenvåning/plan 1 trappa, plan 2
trappor/plan 3 trappor, plan källare/plan vind, sektion, fasad
öster/sektion; Stockholms stadsarkiv. Ritning, 1 blad underlags -
skiss: dörrar, Skissbok 2; HZA i ArkDes. Ritning, 2 blad skisser:
detaljer; HSA.
Clara Bolinder skulle 1878 gifta sig med hovjägmästare greve
Adolf Patrik Hamilton.
Stadsarkitekten Ludvig Hedins utlåtande 22 februari 1875;
Stockholms byggnadsnämnd. Hedin citerar nästan ordagrant ur
K. Maj:t:s byggnadsstadga av den 8 maj 1874. 
Christopher Eichhorn: »Byggnadskonst i Sverige. Bolinderska
huset«, Ny illustrerad tidning, 1875, s. 435.
Evald Theodor Thavenius (1823–1898): byggmästare i
Stockholm, ålderman i Murmästareämbetet. Har uppfört Täcka
udden på Djurgården 1870, Järnkontorets hus vid
Kungsträdgården 1875, Håvanderska huset på Östermalmsgatan
1883 och det Thaveniuska huset på Strandvägen 1883. 
Oscar Ericson (1845–1887): arkitekt, kom senare att rita många
bostadshus i Stockholm. 
Bolinder och Zettervall hade också fått i uppdrag av Henrik Palme
att köpa ornament till dennes pågående ombyggnad av
Inteckningsbankens hus. Bolinder och Palme kände varandra väl.
Johan Henrik Palme (1841–1932): finansman, hade 1869 grundat
Stockholms Inteckningsgaranti aktiebolag för att underlätta främst
byggfinansiering. År 1875 pågick ombyggnaden av hans
banklokaler i det Hornska huset vid Gustaf Adolfs Torg efter Ernst
Jacobssons ritningar. Palme önskade skulpturer för dekorering av
en angränsande brandmur: »vill ej gärna att de sju figurerna
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överstiger 2 000 à 2 500 kr«. Palme önskade också förslag på en
dekorationsmålare, varvid Zettervall föreslog Svante Thulin som
senare målade den stora bankhallen. Brev till Zettervall från
Palme, 4 stycken 1875–1876; KB. Under Berlinresan passade
Zettervall också på att studera tegelkyrkor, »gamla och nya«, bl.a.
Nikolaikyrkan i Hamburg vars höga spira just hade blivit klar.
Gilbert Scotts Nikolaikyrka i Hamburg hade varit under byggnad
sedan 1845 och var ett huvudverk för den nya gotiska arkitekturen;
förstörd under andra världskriget. Denna tyska resa genomförs
året innan Zettervall ska rita de stora nya kyrkorna för
Norrköping, Malmö och Lund.
Hufvudconto: »1874, maj, ritningar (6 blad) till nybyggnad å
Blasieholmen i Stockholm åt herr Jean Bolinder (bet. 1876), 3 000
kr. 1877, sept, detaljer till Bolinderska huset (även under
föregående år), 3 000 kr. 1879, juli, ytterligare för Bolinderska
huset, 1 000 kr. 1880 resten för Bolinderska huset, 2 050 kr.« 
Miltonsten från Stoke-on-Trent, England. Georg Hesselman: Från
skråhantverk till bygg nads  industri. Om husbyggen i Stockholm
1840–1940, 1945, s. 109. Staffan Nilsson och Åsa Nilsson:
Blasieholmen 54. Bolinderska huset. Byggnadshistorisk utredning,
opublicerad rapport, 2003.
Senare togs kakelugnen upp i serieproduktion av Rörstrand.
Inredningen kom från Ekmans snickerifabrik.
Mårten Eskil Winge (1825–1896): målare, professor vid
Konstakademien, mest känd för sina monumentala målningar
med fornnordiska motiv som Loke och Sigyn 1863 och Tors strid
med jättarna 1872, en motivkrets som sysselsatte honom hela
livet. Han prövade även dekorativa kompositioner som De fyra
årstiderna för takmedaljonger på Kulla Gunnarstorps slott 1874.
Dessa allegoriska barngrupper har ett tema som återkommer i
målningarna för Bolinderska huset 1881. Har även målat
altartavlor bl.a. för de två Langletkyrkorna i Malmö: Caroli 1880
och Pauli 1882. Hanna Winge, född Tengelin (1838–1896):
målare och textilkonstnär. Målade genrebilder, gärna med
barnmotiv. Bildade och ledde Handarbetets vänners ateljéer från
1872, där hon som mönstertecknare utvecklade stor dekorativ
förmåga. Marianne Nanne-Bråhammar: »Gotthard Werners fris i
Järnkungens palats«, Bilden på muren. Studier i Arkiv för dekorativ
konst i Lund, red. Ragnar Josephson m.fl., Tidskrift för
konstvetenskap 33/34, 1965, s. 62.
Marianne Nanne-Bråhammar: »Gotthard Werners fris i
Järnkungens palats«, Bilden på muren. Studier i Arkiv för dekorativ
konst i Lund, red. Ragnar Josephson m.fl., Tidskrift för
konstvetenskap 33/34, 1965, s. 62.

Gotthard Werner (1837–1903): målare, målade företrädesvis
religiösa motiv, vistades länge i Södern och konverterade till
katolicismen. Betydande verk är Vikingar som kommo från
dopet 1870 och Ansgarius sändning 1871, målade flera
landskapsmotiv från Rom och Pompeji samt altartavlor till
svenska kyrkor. Järnets möte med guldet för Bolinderska huset
1877–1878 är ett av hans huvudverk. Scholander och Zettervall
blev så förtjusta över resultatet att de båda föreslog honom för
målningen i Lunds domkyrkas absid, trots att Zettervall var
orolig för hans »mysticism«, men Domkyrkorådet avstyrkte.
Marianne Nanne-Bråhammar: »Gotthard Werners fris i
Järnkungens palats«, Bilden på muren. Studier i Arkiv för
dekorativ konst i Lund, red. Ragnar Josephson
m.fl., Tidskrift för konstvetenskap 33/34, 1965, s. 64. 
Karl Theodor Staaff (1816–1880): målare. Många altartavlor och
porträtt, intima genrebilder, plafonden till Järnkontorets hus.
Han hade ett mycket gott anseende men var också känd för att
inte färdigställa det han åtagit sig. Marianne Nanne-Bråhammar:
»Gotthard Werners fris i Järnkungens palats«, Bilden på muren.
Studier i Arkiv för dekorativ konst i Lund, red. Ragnar Josephson
m.fl., Tidskrift för konstvetenskap 33/34, 1965, s. 60.
Målningarna visades vid en minnesutställning på
Konstföreningen i Stockholm 1903. Sviten flyttades sedan till
Järnkontorets hus vid Kungsträdgården och kom senare till
Skissernas museum i Lund, där den nu är. Marianne Nanne-
Bråhammar: »Gotthard Werners fris i Järnkungens palats«, Bilden
på muren. Studier i Arkiv för dekorativ konst i Lund, red. Ragnar
Josephson m.fl., Tidskrift för konstvetenskap 33/34, 1965, s. 64.
De elva bilderna är: Stenåldersjakt, Kristning, Tornerspel,
Gästabud, Lutspelare, Slädparti, Stormaktstidsbal, Husförhör,
Maskerad, Industriutställning och Middagskalas. Sviten var klar
1876 då den ställdes ut separat innan den sattes upp. Bilderna har
varit uppsatta i Wikanderska villan på Djurgården (Institutionen
för folklivsforskning) men flyttades tillbaka till Bolinderska huset
till det nya rum som bildades vid 1929 års ombyggnad för
Kungliga Automobilklubben, KAK. Marianne Nanne-
Bråhammar: »Gotthard Werners fris i Järnkungens palats«, Bilden
på muren. Studier i Arkiv för dekorativ konst i Lund, red. Ragnar
Josephson m.fl., Tidskrift för konstvetenskap 33/34, 1965, s. 60.
Sannolikt inte sedan Johan Gustaf Sandberg dekorerade
Vasakoret i Uppsala domkyrka på 1830-talet.
Den andra föreställer en fjättrad naken man som förödmjukas av
en påklädd kvinna som har en hand på ett lejon, medan dock en
faun vill mannen väl. 
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I brev citerat av Marianne Nanne-Bråhammar. Efter Albertus
Frederici: Werner pictor rosicrucianus, 1935. Marianne Nanne-
Bråhammar: »Gotthard Werners fris i Järnkungens palats«, Bilden
på muren. Studier i Arkiv för dekorativ konst i Lund, red. Ragnar
Josephson m.fl., Tidskrift för konstvetenskap 33/34, 1965, s. 64.
Fritz von Dardel: Dagboksanteckningar 1877-1880, 1918. s. 104.
Sanningen håller en spegel åt Skönheten medan Godheten matar
en sparv med korn. Maneret ansluter till rokokons
plafondmålningar som exempelvis de på Stockholms slott.
Marianne Nanne-Bråhammar: »Gotthard Werners fris i
Järnkungens palats«, Bilden på muren. Studier i Arkiv för dekorativ
konst i Lund, red. Ragnar Josephson m.fl., Tidskrift för
konstvetenskap 33/34, 1965, s. 60.
Ny illustrerad tidning, december 1880. Staffan Nilsson och Åsa
Nilsson: Blasieholmen 54. Bolinderska huset. Byggnadshistorisk
utredning, opublicerad rapport, 2003. 
Carl Johan Dyfverman (1844–1892): ornamentbildhuggare, se
Kapitel 7. I Carl Johan Dyfvermans minnesanteckningar för 1880
står »Bolinders hus: 4 sköna konsterna, 13 byster: jordens olika
folktyper«. Martin Dyfverman tackas för upplysningar.
Bolinderska husets relationer till omgivande byggnader
förrycktes när Norska ministerhotellet 1897 ersattes av en ny
byggnad med två kraftiga symmetriska torn och en större skala,
ritat av Ullrich och Hallquisth; samt 1899 då Grand hotell
byggdes på med en våning och fick nya fasader.
Fritz von Dardel: Minnen, här citerad ur Torsten Gårdlund:
Bolinders. En svensk verkstad. Till 100-årsminnet av J. & C. G.
Bolinders mekaniska verkstads grundande, 1945, s. 124. L. O.
Smith flyttade från Stockholm 1885 efter en konflikt med sin
familj, vilken avslutades med en offentlig auktion på inredningen.
1888 avled Bolinders dotter Clara Hamilton i lungsot, blott trettio
år gammal och mor till fyra. Bolinder orkade inte bo kvar utan
flyttade; efter ett halvår sålde han 1889 sitt hus till Grand hotells
ägare Regis Cadier, som flyttade in i Smiths gamla våning. Det
kom därefter att ännu i tio år tjäna som ett rent bostadshus.
Cadiers änka sålde 1898 till det nybildade AB Nya Grand Hotel
som lät inreda ett kafé i gatuplanet. På våningen en trappa slogs
det inre herrummet samman med sängkammaren till en stor
salong: hela våningsplanet blev en del av Grand hotells
festvåning. Motsvarande förändringar gjordes även på våningen
två trappor, arkitekter var Ture Stenberg och Ludvig Peterson.
1907 byggdes vindsvåningen om till gästrum. Hiss installerades
1910 och ombyggnader gjordes för klubblokaler på våningen två
trappor. 1929 köptes huset av Kungliga Automobilklubben, KAK,
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som genomförde genomgripande ombyggnader för resebyrå,
kontor, klubblokaler och bibliotek varvid mycket av dekoren
förenklades och kakelugnar revs. Mindre ombyggnader
genomfördes 1935, 1942, 1946, 1948, 1954 och 1969. År 1970
återköpte Grand hotell huset och förband det internt med
hotellet, mindre ombyggnader genomfördes 1981 och 1984. År
2003 restaurerades fasaden, den under 1960-talet påsprutade
glimmerputsen togs bort, utsmyckningen skärptes och fasaden
oljemålades ljust grå. Den ursprungligen ljusbruna kulören
bekräftades vid den antikvariska undersökningen men
återställdes inte. Interiört rekonstruerades dekormåleriet i
våningen en trappa och delvis i våningen två trappor. Staffan
Nilsson och Åsa Nilsson: Blasieholmen 54. Bolinderska huset.
Byggnadshistorisk utredning, opublicerad rapport, 2003. Staffan
Nilsson och Åsa Nilsson: Blasieholmen 54. Bolinderska huset.
Antikvarisk slutredovisning, opublicerad rapport, 2003.
Förgårdarne i Villastaden. Ett par ord i en för hufvudstaden viktig
fråga, 1890; troligen författad av Håkan Olsson Håvander. Georg
Hesselman: Från skråhantverk till byggnadsindustri. Om
husbyggen i Stockholm 1840–1940, 1945. Gösta Selling:
»Byggnadsbolag i brytningstid«, Studier och handlingar rörande
Stockholms historia 4, 1975. Tarras Blom: Arkitekterna Kumlien
och Villastaden norr om Humlegården, uppsats Stockholms
universitet, 1974. Tarras Blom: Villastaden vid Humlegården,
Stadsvandringar 6, Stockholms stadsmuseum, 1983. Ludvig
Broomé: Minnesanteckningar, opublicerade; Krigsarkivet.
Hufvudconto: »1875, 3ne villor åt Stockholms Byggnadsförening,
3 blad skiss, 300 kr.« 
Brev till Zettervall från Broomé 1875; KB.
Då hade bolaget i april 1875 sålt en hel rad tomter på Villagatans
västra sida till ett konsortium där bland andra arkitektbröderna
Kumlien ingick; i maj hade man sålt dess östra sida till bland
andra Palme, stadens byggnadschef Knös och till Gellerstedt och
snart också tomter längs Karlavägen och Engelbrektsgatan.
Henrik Albrekt von Stockenström (1842–1914): kapten vid Svea
artilleri, kammarherre.
Kv. Lönnen 8.
Brev till Zettervall från Stockenström 30 augusti 1876; KB. Totalt
8 brev från Stockenström 1876; KB.
Brev till Zettervall från Stockenström, april 1877; KB. Ritningar, 2
blad skisser (med en ritning på två sidor): fasad »Alternativ 2«,
plan »Alternativ 2«, fasad »Alternativ 1«; privat ägo. Ritningar 7
blad (av totalt 9): plan källare, plan bottenvåning, plan 1 tr, plan
vinden, fasad mot Biblioteksgatan, gårds fasader, ritning
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stall/staket (fasad mot Norra Humlegårdsgatan och sektioner har
inte återfunnits); privat ägo. Ritningar, 3 blad: plan, fasad,
sektion; HSA. Johan Ankarcrona tackas för hjälpen.
Brev till Zettervall från Asplund 5 februari 1880; KB. Totalt 12
brev från Asplund 1880; KB. Harald Asplund (1831–1904):
civilingenjör vid Kristinehamns mekaniska verkstad.
Ritning, 5 blad: källarvåning/bottenvåning, våningsplan/takplan,
huvudfasad, sidofasader, sektion; Stockholms stadsarkiv. Ritning,
3 blad: laverad huvudfasad, sidofasader, sektion; HZA i ArkDes.
Zettervall antecknar att han för de två bladen med fasader och
detaljer fått 500 kr.
Möjligen finns fler projekt som Zettervall lät övergå till sonen,
kanske tillsammans med anvisningar. Det har inte undersökts.
Henrik Palme sålde snart sitt hus, tio år senare genomförde han
sin idé med bättre resultat i Djursholms villastad. Ny illustrerad
tidning, 1884, annons. Förgårdarne i Villastaden. Ett par ord i en
för hufvudstaden viktig fråga, 1890, troligen författad av Håkan
Olsson Håvander. Georg Hesselman: Från skråhantverk till
byggnadsindustri. Om husbyggen i Stockholm 1840–1940, 1945.
Gösta Selling: »Byggnadsbolag i brytningstid«, Studier och
handlingar rörande Stockholms historia 4, 1975. Tarras Blom:
Arkitekterna Kumlien och Villastaden norr om Humlegården,
uppsats i konstvetenskap vid Stockholms universitet, 1974. Tarras
Blom: Villastaden vid Humlegården, Stadsvandringar 6,
Stockholms stadsmuseum, 1983. Ludvig Broomé:
Minnesanteckningar, opublicerade; Krigsarkivet. 
Östermalmsgatan 45, förr Ladugårdslandsgatan; kv. Granen 20,
förr kv. Granen 9. 
Håkan Olsson Håvander (f. 1841), handlande. Håvander ägde
många hyreshus i Stockholm, 1885 bland annat Stadsgården 8,
Hornsgatan 58 och Besvärsgatan 14A. 
Ritningar, 4 blad, signerade av Håvander: två planer, sektioner,
huvudfasad/sidofasad; Stockholms stadsarkiv. Hufvudconto:
»1881, juli 27, ritningar 2 stycken blad och ett blad profiler till
fasader för nybyggnad å Ladugårdsgatan i Stockholm, 500 kr.«
samt »1883, detaljer för Hovanders hus å Ladugårdslandet, 200
kr.« Brev till Zettervall från Håvander, 2 stycken 1881; KB.
Här citerat ur Gösta Selling: »Byggnadsbolag i brytningstid«,
Studier och handlingar rörande Stockholms historia 4, 1975, s. 227. 
Här citerat ur Gösta Selling: »Byggnadsbolag i brytningstid«,
Studier och handlingar rörande Stockholms historia 4, 1975, s. 228. 
Konstnären Reinhold von Rosen kom senare att bo i huset, som
då kom att kallas det von Rosenska. Dennes lägenhet, delvis i två
plan med invändig förbindelse genom en hall, hade mycket

bearbetade interiörer med snickerier och dekorerade tak. Vid
husets rivning 1958 var det yttre i gott skick. 
Gösta Selling: Esplanadsystemet och Albert Lindhagen.
Stadsplanering i Stockholm åren 1857–1887, 1970.
Carl Oscar Lundberg (1837–1900), byggmästare, tomtspekulant.
Byggde hörnhuset Sturegatan/Karlavägen 1881, år 1880 hade han
köpt Sveasalen där han lät Zettervall lämna förslag till
ombyggnad.
Enligt Hufvudconto var Zettervalls arvode 3 500 kr, det högsta
arvode han erhållit för enbart fasadritningar. 
Ritning, 1 blad laverad fasad; KB.
1906 byggdes huset om genomgripande invändigt och det yttre
putsades enhetligt ljust. Huset, och hela kvarteret, revs 1952 för
att lämna plats åt kontorshus och ett nytt Hotell Anglais. 
Kv. Fersenska terrassen 1 (f.d. Blasieholmen 31 och 33). »F. d.
Fersenska palatset«, Dagens Nyheter, 9 oktober 1883.
»Sörensenska huset«, Ny illustrerad tidning, 24 november 1883.
Anna von Ajkay: Fersenska palatset. Tradition och förnyelse på
Blasieholmen, 1977. Anna von Ajkay: »Fersenska Palatsets och
Sörensenska husets byggnadshistoria«, Fersenska Palatset.
Renovering och tillbyggnad, 1977.
Johan Andersson (1823–1897): byggmästare, elev vid
Konstakademiens byggnadsskola till 1854, under trettio år
medlem av stadsfullmäktige, gjorde ett stort antal tomtaffärer och
ledde också uppförandet av många större byggen som
Konradsbergs hospital och gamla Tekniska högskolan.
Andersson hade 1865 förvärvat hela kvarteret Fersenska
terrassen och hade planer att riva det Fersenska palatset för att
uppföra en konsertlokal på den nedre terrassen. Han styckade
dock senare kvarteret i mindre delar och sålde av dessa. 1872
sålde han kvarterets mitt till Sörensen.
Adolf Emil Melander (1845–1933): arkitekt, utbildad vid
Slöjdskolan, praktik i Aberdeen och Edinburgh 1865–1871 och i
USA 1871–1875, där han bland annat fick andra pris i den
internationella arkitekttävlingen för ett nytt kongressbibliotek i
Washington. Melander flyttade till Stockholm 1875 och arbetade
då på bröderna Kumliens kontor tills han 1880 öppnade egen
praktik. Bland Melanders tidiga arbeten märks: första pris i
tävlingen om Johanneskyrkan i Helsingfors 1878, Åtvids kyrka
1879 (den som Scholander med Zettervall som ritare hade gjort
åtta olika förslag till på 1850-talet) samt ritningar till två
bostadshus på Karlavägen. Efter det Sörensenska huset skulle
följa en jämn ström av projekt, bland andra: Skridskopaviljongen
på Kastellholmen 1882, Bångska huset vid Stureplan 1883 samt
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många bostadshus i Stockholm, Östersund, Göteborg och
Sundsvall. Melander ritade Sörensens herrgård Torreby vid
Munkedal i Bohuslän 1886, Luleå domkyrka 1888, herrgården
Mänttä i Finland 1891, Spårvägshallarna i Stockholm 1903.
Melander var inte en av Överintendentsämbetets arkitekter
eftersom han inte hade utbildning från Konstakademien.
Litteratur: Anna von Ajkay: »A. E. Melander. En arkitekt under
stilsökandets period 1875–1909«, Stenstadens arkitekter, red.
Thomas Hall, 1981.
Handlingar rörande Kv. Fersenska Terrassen 1, Stockholms
byggnadsnämnd.
Handlingar rörande Kv. Fersenska Terrassen 1, Stockholms
byggnadsnämnd.
Handlingar rörande Kv. Fersenska Terrassen 1, Stockholms
byggnadsnämnd.
De inlämnade bygglovritningarna var inte konsistenta (Sörensen
hade lämnat flera alternativ). Sektionen genom det gamla palatset
visar fortfarande tvåvåningspåbyggnaden, planerna är påklistrade
och Zettervalls tre fasader kallas »PR.II«. I Hufvudconto uppger
Zettervall: »1882 maj, 3 blad, till fasader jämte detaljer; 1882, 6
blad i större skala; 1883 jan 34 blad detaljer i naturlig skala; 1883
mars, 39 blad detaljer i naturlig skala.« För dessa uppger han
arvode 4 225 kr. Vidare antecknar han: »1883 april, terrass,
ändring, 300 kr.« Ritningar, 8 blad 1882: 5 planer, 3 fasader,
sektion; Stockholms byggnadsnämnd. Ritning, 1893, ändringar
(vidi HZ); Stockholms byggnadsnämnd. Ritningar, 8 blad skisser:
situationsplan, planer, fasader, detaljer; HZA i ArkDes. Ritningar,
2 blad 1882, Melanders tomtkartor; Stockholms byggnadsnämnd.
I presentationen i Dagens Nyheter anges noga alla entreprenörer,
inklusive de som arbetat med dekorationerna: gipsorneringar av
bildhuggaren R. A. Sundell; järnbalkonger, tornorneringar, lyktor,
kandelabrar, järnportar m.m. från firman Funcke i Düsseldorf.
En nogrann redogörelse för planerings- byggskedet ges i Anna
von Ajkay: Fersenska palatset. Tradition och förnyelse på
Blasieholmen, 1977, och Anna von Ajkay: »Fersenska Palatsets
och Sörensenska husets byggnadshistoria«, Fersenska Palatset.
Renovering och tillbyggnad, 1977.
Kungl. Maj:t:s nådiga tillstånd 12 juni 1882. Byggnadsnämndens
resolution 27 juli 1882.
Den ursprungliga lägre utformningen var den som presenterades
så sent som i Ny illustrerad tidning, 24 november 1883.
Redan 1893 byggdes ett rum mellan det stora tornet och
terrasshuset för att få bättre ljusförhållanden. Melander gjorde
ritningen men den synades av Zettervall. Året efter Sörensens

död 1916 övergick fastigheten till hans företag Säfveåns AB; efter
hans änkas död 1924 flyttade familjen från palatset och de övriga
lägenheterna fylldes stegvis av kontor. Till följd av ett olycks -
tillbud på 1920-talet avlägsnades samtliga Dyfvermans skulpturer
på fasaden mot Strömmen och är sedan dess spårlöst försvunna;
1935 övergick fastigheten till Försäkrings AB Skandia Freja för
att 1966 köpas av Svenska Handelsbanken. Efter förfall och
rivningshot restaurerades huset 1974–1976, arkitekter Torsten
Attarp och Karl-Erik Hjalmarsson; fastigheten mot Stallgatan
ersattes då med en ny byggnad, arkitekt Carl Nyrén. Detta var
den första stora restaureringen som genomfördes av ett 1800-
talshus i Stockholm i enskild regi. Det Sörensenska huset
förklarades som byggnadsminne 24 juni 1976. 2003 putsades
byggnaderna om i en mycket ljusare kulör än den ursprungliga.
Kungsträdgårdsgatan 2, Kv. Näckebro (3) 1. F.d. Östra
Trädgårdsgatan 2A, Kv. Blasieholmen 26. 
Ludvig Peterson, se kapitel 12.
Johan Henrik Palme (1841–1932): bankman. Grundade 1868
Stockholms Inteckningsgarantiaktiebolag – SIGAB (från 1943
Inteckningsbanken och 1955 fusionerat med Svenska
Handelsbanken). Palme var en av initiativtagarna till AB
Stockholms Byggnadsförening för att initiera byggprojekt i
Stockholm. Litteratur: Torsten Gårdlund: Bolinders – en svensk
verkstad, 1945. Gordon Stiernstedt: Henrik Palme, 2003. 
Byggherre var konditorn och restauratören Wilhelm Davidson,
Hasselbackens skapare. Arkitekter var Carl Ståhl (1803–1884),
arkitekt som bl.a. ritat synagogan i Norrköping 1858 och
Tekniska skolan i Stockholm 1868 samt författat Sveriges första
byggnadslära: Utkast till allmän byggnadslära, 1854. Edvard
Medéen, arkitekt. Se Fredric Bedoire: »Den judiska
emancipationen och industrialismens metropoler. Judiskt
byggande i 1800-talets Wien, Göteborg och Stockholm«,
Bebyggelsehistorisk tidskrift, nr 20, 1990.
Hufvudconto: Arvode 1 000 kr. Skisserna har inte återfunnits.
Ny illustrerad tidning, 1 mars 1884 anger Axel Kumlien som
upphovsman till planerna.
Något om mig sjelf, s. 148.
Tävlingen, där Zettervall satt i juryn, hade vunnits av en annan
ännu yngre arkitekt, Carl Möller, som Zettervall också kom att
protegera.
Ritningar, 7 blad: I fasad Norrström, II fasad Karl XII:s Torg, III
fasad Grevgränd, IV planer bv/1 tr, V planer 2 tr/3 tr, VI 4tr/
vinden, VII källarplan, VIII sektion, samt takfotsdetalj;
Stockholms byggnadsnämnd i SSA.
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Ny illustrerad tidning, 1 mars 1884. Perspektivet var tecknat av
tidningens illustratör O. A. Mankell.
Något om mig sjelf, s. 159.
Johan Peter Schonberg, född 1845, Konstakademien 1864–1869,
gymnastiklärare, ritlärare och byggmästare i Stockholm. Byggde
utöver Palmeska huset även Ladugårdslands folkskola och
Saltsjöbadens hotell. Litteratur: Georg Hesselman: Från
skråhantverk till byggnadsindustri, 1945, s. 125, 152, 180.
Hesselman skriver att betongbalustraden besiktigades 1920, efter
35 år, och att den då hade få skador trots att den varit utan
plåtbetäckning: »Hade den varit utförd i natursten hade den
säkert ej stått sig bättre.« Georg Hesselman: Något om husbyggen
i Stockholm 1860–1920, 1941, s. 29.
Strömbron skär sedan 1946 av denna öppna vy.
Längst till vänster i kvarteret ser vi det Hamiltonska bostadshuset
ritat av J. E. Söderlund 1864. Det byggdes på med en våning och
en avslutande balustrad 1894 men revs 1921 för att ersättas med
en ny byggnad ritad av Erik Josephson. Palmeska husets granne
på bilden är bostadspalatset som Ståhl och Medéen ritade 1859,
det ersattes 1905 med en bankbyggnad av Erik Josephson. År
1923 byggdes vinden om till arkiv och bostäder. 
Handelsbanken, som slagits samman med Inteckningsbanken,
köpte det Palmeska huset i början av 1930-talet. 1936 inreddes
våningen på 4 trappor för kontor. 1941 byggdes vinden om till
kontor, det flacka taket med den uppspringande hjärtmuren revs
och ett brant tak med fönsterkupor byggdes. Under 1940-talet
genomgick huset en genomgripande inre ombyggnad. Kring år
2000 putsades huset om i ljusa och varmare kulörer än de
ursprungliga. 
Ragnar Josephson: Tessins slottsomgivning, 1925.
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1482:  Helgo och Ida Zettervall på Hamndalens veranda. Fotografi kring 1895.



Efter 1884 tog sig Zettervall inte an några fler privata
uppdrag. Hans sista privata arbeten blev restau -
reringarna av Egeskov och Penningby slott. Just 1884

satte emel lertid arbetet med riksdagshuset och Kungliga
Teatern igång på allvar med mycket ritarbete, särskilt de
fem åren från 1888 till 1892, det år då Zettervall avsäger sig
allt arbete i Riksdagshuskommittén. Under dessa år hade
han också mycket arbete med kyrkorna. Allmänna anvis -
ningar rörande kyrkobyggnader skrev han 1886.1 Men
framför allt var det tusentals detaljritningar som behövdes
för kyrkores tau re ringarna: Linköping och Klara var inte
färdigritade förrän 1886, Uppsala 1893 och Skara 1894. Till
detta kommer ritningar med detaljer för de nya stora
kyrkorna: Lund var klar 1891, Norrköping 1892 och
Göteborg 1893. 

I Något om mig sjelf upprepar Zettervall många gånger
att hans uppgifter på Överintendentsämbetet inte var
betungande, men det var ändå en lång rad projekt som
Zettervall hade att personbesätta och övervaka. Kyrko -
projekten har vi behandlat i kapitlet Överintendenten, till
detta kan vi lägga raden av profan byggnader: restaureringar
av slotten i Stockholm, Nykö ping, Örebro, Svartsjö, Läckö,
Gripsholm, Kalmar och Vadstena; residens och lantstatshus
i Jönköping, Umeå, Mariestad och Luleå; Riks- och
landsarkiv i Stockholm, Uppsala, Lund och Vadstena;
många universitets- och hög skole byggnader i Uppsala,
Lund och Stockholm; sjukhus och asyler i Stockholm och
Lund; utställnings bygg nader i Stockholm och Chicago samt
i Stockholm Blind institutet, Strömsborgs bebyggande,
Hovstallet, Konst akade miens nybyggnad, Nordiska museet,
Kungshuset, Gymnastiska centralinstitutet, Nya Elementar -
skolan, Kanslihuset och den segdragna frågan om National -
museums fresker samt till detta den rad stadsplaner som
Överintendentsämbetet hade att granska.2 Hur mycket
Zettervall var engagerad i de olika projekten har inte
undersökts på djupet, men åtmin stone för Nordiska
museet, som har detaljstuderats, hade Zettervall en rad
synpunkter med krav på ändringar.3
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Zettervall gör sina sista byggnadsritningar 1893, för
Skara domkyrka och, på eget initiativ, förslaget för riks -
dagshus på Helgeandsholmen utan riksbank. Den sista
ritningen han över huvud taget gör är monumentet över
Duncker i Umeå 1895.4 Zetter vall avgår med pension 1897
och avsäger sig uppdraget som domkyrkoarkitekt i Lund
1901.

Kring 1893 är Zettervall helt utarbetad och uppgiven inför
omvärldens bristande förståelse för vad han ville. Det gällde
både riksdagshuset och kyrkorestaureringarna. Inte minst
gäller det kollegernas kritiska inställning. I Något om mig
sjelf blir Zettervalls beskrivning av de sista yrkes verk samma
åren och de tio som pensionär sorgsen och bitter. Glädje -
ämnena är familjen och sommarstället Hamndalen som
han köpte 1886. 

Hamndalen

När Zettervall flyttade till Stockholm 1881 bodde han först
på Västra Trädgårdsgatan 19; 1887 flyttade han till ett ny -
byggt hus på Kungsgatan i hörnet av Vasagatan, och när han
slutat som över in ten dent 1893 flyttade han till Drottning -
gatan nära Norra Latin.

De första åren i Stockholm hyrde han om somrarna
olika hus i Stockholms närhet, men 1886 köpte han ett eget
sommar hus: Hamndalen vid Saltsjön på Ormingelandet i
Nacka mitt emot Lidingö.5 Hamndalen kom att bli ett älskat
sommarställe och en fast punkt för familjen i tjugo år. Allt
längre perioder tillbringande han och hustrun Ida där. Det
blev en samlingspunkt för familj och umgängeskrets.
Zettervall ägnade stor möda åt förbättringar av huset, men
framförallt av trädgården. Huset finns kvar idag och är i gott
skick.

Säteriet Kummelnäs hade på 1860-talet styckat delar av sina
ägor för sommar hus tomter. Längs Halvkakssundet mellan
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1483:  Hamndalen. Fotografi före 1896. 

1484:  Hamndalen. Badhus och brygga. Fotografi före 1896.



Lidingö och Nacka bildades sex sjötomter söderut från den
etablerade bryggan Hasseludden, från vilken Stockholm
kunde nås med ångbåt på en halvtimme. Tomterna hade
bebyggts med mindre hus, många med monteringsfärdiga
hus från Ekmans snickerifabrik.6 Det södra och yttersta av
huset i raden hade byggts 1864, men var 1886 till salu efter
en konkurs. Zettervall lät sonen Sune på auktion ropa in
huset som såldes med möbler och inventarier.7 Året efter
gjorde Zettervall en hel del ritningar till Hamndalen:
»Pergolan, inre förändringar och lite tillbyggnad, luckor för
alla fönster mm gjordes, trädgårdsanläggning, vägar mm.
En vacker polerad granitvas som jag fått i arbetsbyte med
Kullgrens stensliperi blev uppsatt, […] – alltför präktig för
den enkla byggnaden av träd, vars förplats den pryder.«8

Byggnaden var T-formad och asymmetrisk, en grundtyp
som Zettervall själv använt för många byggnader. (1483,
1484, 1485) Den lilla tillbyggnad som han nämner avser
troligen utvidg ningen av köket. Pergolan skymtar på bilden
mot husets västra sida. Fönster luckorna kom till för att för -
hindra fler inbrott än det som inträffade första vintern. Av
de äldre fotografierna framgår att byggnaden ursprung ligen
var enhetligt ljust målad, bara fönsterluckornas ribb verk var
mörkare.

Det mesta livet levdes ute i husets närhet, på verandor,
under pergolor, i bersåer, på bryggan. »Jag gjorde inte annat
än drömde på rygg i en hängmatta, med en bok i handen
och en cigarrstump i munnen emellanåt, och särskilt blås -
dagarna kändes det ljuvt att ligga så där i lä och lyss på suset
omkring sig och över sig i trädtopparna.«9 Några foto grafier
finns som visar det lata livet. (1482, 1486) Så obenägen att
lämna lugnet i Hamndalen var han att han till och med för -
lade startmötet för Oscar Fredrikskyrkan där. Entreprenörer
och beställare fick åka upp från Göteborg.

Mest var han och Ida ensamma, ibland med sönerna,
men år 1900 styckade han av en udde och där byggde Folke
sin sommarvilla. Zettervall nämner enstaka gäster, bland
arkitekterna Edelsvärd och Gellerstedt, som hade köpt
grann tomten och där byggt sig hus. Ibland kom gäster från

Epilog i Hamndalen 1179

1485:  Hamndalen. Den stora tallen. Fotografi före 1896.

1486:  Hamndalen. Helgo Zettervall. Fotografi före 1896.
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stan – som kunde sova över i det stora gästrummet. Stock -
holms stadsarkitekt Ludvig Hedin ingick i den kretsen.
Zettervall minns särskilt ett besök av Hedin när sonen Sven
var med, just hemkommen från en av sina Asien resor med
mycket att berätta.

Om vi, med Zettervalls tillägg till detta typhus, möjligen
skulle kunna kalla Hamndalen för Zettervalls sista projekt
så är det slående hur likt det är hans allra första: huset för
föräldrarna i Lidköping från 1849. Nästan fyrtio år, och 250
projekt, senare hade inte föreställningen om den goda
bostaden förändrats i grunden. (1487, 1488)

Jac. Ahrenbergs besök

En av dem som besökte Zettervall på Hamndalen var den
finske arkitekten Jac. Ahrenberg.10 Han var tio år yngre än
Zettervall och hade gått på Konstakademien i Stockholm
för Scholander som en av Scholanders omhuldade finska
elever. Ahrenberg hade reagerat kraftfullt på en mot
Zettervall nedlåtande och kritisk artikel i Helsingfors -
tidningen »Nya Pressen« som författats av tidningens
Stockholmskor respondent. Ahrenberg hade skrivit en
försvarande och förklarande protest mot denna kritik, en
protest som också Decker och Höijer skrivit under.
Zettervall hade blivit så tacksam att han omedelbart
skickade Ahrenberg ett tack brev och efter det fortsatte
korre spondensen. De blev vänner och Ahrenberg blev gäst
i det zettervallska hemmet, både inne i Stockholm och på
Hamndalen. Utöver en omfattande praktisk verksamhet,
som också innefattade försök att få igång restaureringar av
de finska minnes märkena – bland annat Åbo domkyrka
och borgarna i Viborg och Åbo – var Ahrenberg också en
flitig litteratör. 

I sina minnen, Människor som jag känt, ger Ahrenberg
minnesbilder från några av sina möten med Zettervall
under 1890-talets slut. Han beskriver Hamndalens vackra

1487:  Hamndalen.

1488:  Hamndalen.
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läge »i en grönskande skreva av Södra bergen«. Där »under
det stora trädet, i solsken och värme, Saltsjöns plask mot
stranden och måsarnas skri i det blå« berättar Zettervall för
Ahrenberg detaljerat de stora domkyrko restau reringarnas
historia.11

Zettervalls berättelse, som den relateras av Ahrenberg,
skiljer sig inte mycket från den redovisning som Zettervall
senare kom att göra i sina minnesanteckningar. Zettervall
understryker att om danskarna, det vill säga Höyen, hade
fått hållas så skulle Lunds domkyrka blivit lika livlös som
Viborgs, där denne hade fått fria händer: »varje tecken till
spetsig båge skulle bort«. Ahrenberg påminner sig också att
i denna berättelse aldrig hördes ett ont ord om Brunius.12

När Zettervall berättade om Uppsala domkyrka under -
strök han hela tiden att det helt var ärkebiskop Sundbergs
förtjänst att restaureringen blev av. Inför ett troligt nederlag
i riksdagen hade Sundberg sökt upp de skånska riksdags -
männen, som sagt att de skulle rösta mot en statsfinan s iering
av Uppsala domkyrka. Lunds domkyrka hade en finansiell
särställning, med ett årligt direkt anslag på 80 000 kronor.
Sundberg sa dem nu att om de röstade mot den halva
miljonen i engångsanslag till Uppsala så skulle han bli man
för att Lunds partikulära ställning för alltid skulle upphöra
och att alla de kyrk liga medlen skulle fördelas från en
central kassa. De skånska riksdagsmännen röstade sedan,
till de flestas förvåning, för ett anlag till Uppsalas restau -
rering.13

Ahrenberg försökte, då han formulerade sig i sin minnes -
 bok 1909, sätta in Zetter valls arbeten i ett sammanhang.
Han såg Zettervalls insatser som ett steg i en utveck ling.
Ahrenberg skriver: »Teorierna skifta, i går gällde i dessa
frågor den puristiska läran; i dag skriver den arkeologiskt-
historiska sina stränga paragrafer; i morgon är det måhända
den estetiska med fordran på nyttighet som vill komma till
sin rätt. Det är den sista jag för min del omfattar för vårt
lands vidkommande, ty att hålla forn minnen som åskåd -
ningsmaterial är allt för dyrbart.«14

Zettervall berättar för Ahrenberg att han som tids fördriv



skriver sonetter och läser upp några. Han säger att han är
utmanad av sonettens stränga formkrav som kräver mycket
tid och energi. Ahrenberg vill genast publi cera några i en
finsk tidskrift, men Zettervall säger nej.15

Ahrenberg verkar tagen av Zettervalls bitterhet, och
minns att han sa: »att ha hatats, det kan man finna sig i, ty
oftast hatas man för att man är man, men att själv en tid ha
hyst den känslan, det är tungt att minnas«. Vidare skriver
Ahrenberg att Zettervall hade »ett tungt temperament; han
talade långsamt, var ordknapp, men vad han sade var precist
i sin korthet, lyste i form och färg«.16

*

Helgo Zettervall avled den 17 mars 1907 vid 76 års ålder.
Han är gravsatt på Stockholms Norra begravningsplats
under ett gravmonument av täljsten och granit i tungt
romanska former som sonen Folke ritat.17 (1489)
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1489:  Folke Zettervall. Helgo Zettervalls gravvård på Norra
begravningsplatsen i Solna.



NOTER: EPILOG I HAMNDALEN

Allmänna anvisningar rörande kyrkobyggnader på nådig
befallning sammanfattade af Kongl. Öfverintendents-Embetet,
[Helgo Zettervall], 1887. 
Zettervall tillträder som förste intendent 3 juni 1881, som
överintendent 25 mars 1882 och avgår 17 december 1897. Detta
är en förteckning över de profana »ämbetsmål« som han nämner
i Något om mig sjelf. I olika stadier av beredning förekommer
ärendena flera gånger i förteckningen. När ingen ort anges avses
Stockholm, sådan är förteckningens språkbruk. De ansvariga
arkitekterna nämns här inom parantes i den mån Zettervall
angett dem. 1882: Kalmar slott (Zettervall). 1883: Residenset i
Jönköping (Holmgren), Carolinska Institutet, Fysikum i Lund
(Sjöström) och Patologen i Lund (Zettervall). 1884: Riksarkivet
(Nyström), Blindinstitutet (Eriksson), Uppsala universitet
förändringar, Länslasarett i Lund. 1885: Serafimerlasarettet
(Kumlien), Riksarkivet (Nyström), Nyköpings slotts restaurering
och Örebro slotts restaurering. 1886: Strömsborgs bebyggande
(Grundström), Carolina Rediviva till bibliotek. 1887: Hovstallet
(Peterson och Eckert). 1888: Svartsjö slotts ändring och
Konstakademiens nybyggnad. 1889: Hovstallet. 1891:
Lantstatshuset i Umeå, Lantstatshuset i Mariestad, Lantstatshuset
i Luleå, Biskopshus i Härnösand, Fysiologicum i Lund, Nordiska
museet (Clason), Läckö slott, Konstakademiens nybyggnad
(Lallerstedt), Vaktstall vid slottet och Gripsholms restaurering
(Lilljekvist). 1892: Nordiska museet (Clason),
Utställningsbyggnad i Chicago (Wickman), Kungshusets
restaurering (Holmgren), Gymnastiska centralinstitutet, Nya
Elementarskolan, Anatomikum i Lund och Vadstena slott
(Pettersson). 1893: Länsarkiv i Uppsala, Länsarkiv i Vadstena,
Kalmar slotts restaurering, Carolinska Institutets tillbyggnad,
Asyl för sinnessjuka i Uppsala (Kumlien) och Gränna kyrkas
restaurering. 1894: Stadsplaner och Lantstatshuset i Mariestad.
1895: Nytt kanslihus, Kalmar slott, Tekniska högskolans kemi och
mineralogi och Örebro slott. 1896: Kungshuset på Riddarholmen,
Stockholms slotts yttre, Nationalmuseums fresker samt
Skandinaviska konst- och industriutställningen (Möller). 1897:
Landsarkiv i Lund (Möller), Landsarkiv i Uppsala och Örebro
slotts restaurering.
Johan Mårtelius: Göra arkitekturen historisk, Diss., 1987, s. 137. I
boken behandlas Zettervalls synpunkter på Clasons
konstruktioner för Nordiska museet, bland annat balustradens
fuktsäkring och fönstrens övre avslutningar.
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pseudonym: Sammanräfsade blad. Af Nicola, 1905. En som fått
samlingen var målaren Julius Kronberg som i ett tackbrev menar
att den är »den finaste och intimaste autobiografi i
sammanträngd form«. Brev till Zettervall från Julius Kronberg
1890; KB. Redan 1899 hade Zettervall skrivit ett versdrama:
Håkan Röde.
Jac. Ahrenberg: Människor som jag känt. Personliga minnen,
utdrag ur bref och anteckningar, 4, 1909, s. 131. Kanske var det
samtalen med Ahrenberg, en av den svenska interna
arkitektvärlden opåverkad lyssnare, som gjorde att Zettervall
bestämde sig för att skriva sina minnen till det som blev Något
om mig sjelf, slutförd i december 1903.
I familjegraven vilar utöver Helgo Zettervall (1831–1907)
hustrun Ida, född Lagergren (1840–1921), Folke Zettervall
(1862–1955), Folkes första hustru Emma, född Berlin (1871–
1896), Folkes andra hustru Ellen, född Bergman (1872–1944),
sonen Sunes och hans hustru Delis fosterdotter Greta (1899–
1929) samt Helgo och Ida Zettervalls fosterdotter Lotten (1858–
1944). Sonen Sune (1864–1918) dog i koma under en tjänsteresa i
Tyskland. Helgo och Ida Zettervalls dotter Helga (1865–1866) är
begravd i Lund. Helgo Zettervalls bror Fredrik (1834–1898) dog
barnlös. När Folke Zettervall avled 1955 var garvare Petter och
hans hustru Maria Zettervalls släkt från Mariestad utslocknad.
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Monumentet skulle resas till minne av överstelöjtnant Joakim
Zakarias Duncker som dog i slaget vid Hörnefors 5 juli 1809, det
svensk-ryska krigets vändpunkt.
Ulf Linde: Anteckningar om Schweitzerstilen, 1959, även omtryckt
i Efter hand, 1985. Hans Eklund och Göran A. Sjöberg:
Skärgården förr, 1969. Per Wästberg: Sommaröarna, 1973. Alf
Nordström och Göran A. Sjöberg: Vägvisare till skärgården i
Stockholms län, 1982. Ann Katrin Pihl Atmer: Sommarnöjet i
skärgården, Diss., 1987, s. 383.  Ritning, 1 blad: plan; HZA i
ArkDes. 
Pehr Johan Ekman (1816–1873): arkitekt. Se kapitel 2 not 10.
Köpesumman var 14 050 kr. År 1894 friköpte Zettervall tomten
för 9 000 kr, den hade tidigare bara arrenderats. På tomten fanns
också ett torp från 1700-talet. 
Något om mig sjelf, s. 159.
Något om mig sjelf, s. 175.
Anna Ripatti, arkitekturhistoriker vid Helsingfors universitet,
som forskar kring Ahrenberg tackas för upplysningar. Jac. (Johan
Jakob) Ahrenberg (1846–1914): finsk arkitekt och författare,
Konstakademien i Stockholm 1875; 1884–1885 länsarkitekt i
Uleåborgs län; 1885–1886 länsarkitekt i Viborgs län; 1886
arkitekt vid Överstyrelsen för de allmänna byggnaderna. Han
ivrade för restaurering av slotten i Åbo och Viborg och
domkyrkan i Åbo för vilka han gjorde restaureringsförslag. Han
har ritat många nya offentliga byggnader: kyrkorna för Hangö
och Kajana 1892 samt Kristinestad 1897, Länsstyrelsen i
Uleåborg 1887, Reallyceet i Tammerfors 1890, Reservofficers -
skolan i Fredrikshamn 1898, Flicklyceet i Uleåborg 1901, Lyceet i
Mariehamn 1903, Normallyceet i Helsingfors 1905, Finska
flickskolan i Viborg 1906, Helsingfors synagoga 1906, Flickskolan
i Sordavala 1911 och Posthuset i Viborg 1914. Ahrenberg har
skrivit en rad romaner, bland annat Stockjunkarn 1892 samt de
livfulla minnesböckerna Människor som jag känt. Personliga
minnen, utdrag ur bref och anteckningar i sex delar utgivna 1904–
1914.
Jac. Ahrenberg: Människor som jag känt. Personliga minnen,
utdrag ur bref och anteckningar, 4, 1909, s. 134.

Jac. Ahrenberg: Människor som jag känt. Personliga minnen,
utdrag ur bref och anteckningar, 4, 1909, s. 108, 132.
Jac. Ahrenberg: Människor som jag känt. Personliga minnen,
utdrag ur bref och anteckningar, 4, 1909, s. 144.
Jac. Ahrenberg: Människor som jag känt. Personliga minnen,
utdrag ur bref och anteckningar, 4, 1909, s. 139.
Senare lät Zettervall dock publicera 100 av sina sonetter under
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Helgo Zettervall (1831–1907) was one of Sweden’s
principal architects and design talents. He was
professionally active for 40 years, from the late

1850s to the mid-1890s – a period of intensive building
activity in Sweden. For the first twenty years of his career, he
had his practice in Lund, and in the subsequent twenty
years he lived in Stockholm as head of Sweden’s state autho -
ri ty for public buildings. Zettervall was very productive. His
portfolio contains 281 projects, of which 160 were executed,
ranging from large cathedral restorations with thousands
of detailed drawings and large public buildings to porch
extensions and smaller residences. He never said no to an
assignment, and he seems to have worked conti nu ously. If
we take a look at his entire production, it is easy to be
overwhelmed by the multitude and diversity of his projects.
For Zettervall, each assignment was a challenge to investi -
gate new design principles and new spatial ideas. He was an
outspoken opponent of repetition and standardi sation.

Helgo Zettervall belonged to the first generation of
architects who could receive a well-planned and broad
training in Sweden, including courses in drawing, model -
ling, geometry, layout and history as well as civil enginee -
ring, construction management and cost evaluation. All of
this training took place against a backdrop of what a specific
assignment demanded in terms of responsiveness and
understanding. Zettervall developed a special talent for
utilizing new construction methods and materials in order
to create architectural space.

The population increase in Sweden resulted in the need
for more churches; the new bourgeois institutions needed
space; the new class of landowners wished to demonstrate
their position. Everywhere we encounter the notion that
this is a new era, an era that sought its own expression.
Architecture gathered many of these aspirations. 

With some exceptions, Zettervall’s endeavours have
been severely criticized. His restorations have been
condemned, and his new buildings have been shown little
interest. And thus the background of this dissertation is
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Sources

Zettervall kept a detailed and reliable listing of his own
works. He also had his archive of drawings and letters in
good order. As a gift on his 65th birthday his sons put
together two albums of photographs of their father’s work.
All this material is now in public archives. In 1903 Zettervall
wrote an outspoken autobiography, printed in 1981. 

The main source of understanding is perhaps the
buildings themselves. Of Zettervall’s 160 built projects 22
are demolished. The others are often rebuilt to an extent
that makes it hard to understand their original state. There
are only few buildings that can give us a direct experience
of what Zettervall wanted: the churches for Sjörup, Räng,
Hästveda, Västra Vram, Allhelgonakyrkan in Lund, and
Matteuskyrkan in Norrköping, together with the main
building of Lund University and Kalmar Castle.

Limitations

The project descriptions end with the projects being
completed and received. An analysis of how the building
has been taken care of after that is beyond the scope of this
work. The interesting question of how Zettervall’s archi -
tecture is valued, and revalued in the 1900s, also lies outside
of this work. My hope is that the work still contains a basis
for future discussion of the “zeitgeist” and “architectural
conjunctures”. I have avoided letting Zettervall serve as an
example or an illustration to a story about phenomena
other than the architectural chain of need, situation,
solution, effects, and reception.

The dissertation is divided into four parts. First, as a back -
ground, a brief description is given of the architectural
milieus that formed him. The three parts that follow are
devoted to churches, public buildings and residential
buildings. In order to be able to navigate through the project

actually disclosed. The aim of this dissertation is to high -
light Zettervall’s works by putting them in a context and by
trying to analyse their qualitative aspects. In doing so, the
investigation shows that every project was unique for
Zettervall, and that his various solutions for each case
depended on the specific situation, regarding site and
program.

Methods 

The framework for the dissertation is the monograph:
“time, person, work”. In this dissertation, however, the work
is in primary focus while the time and the person are only
processed to the extent necessary to understand the work.
The individual architectural projects are the core of the
presentation. The method is leaning towards that of an
oeuvre complète raisonné – a critical catalogue, but with the
hope that each project description is told as a readable story. 

My intention is that the structure of the thesis should be
so clear that it encourages a spontaneous reading. The
intention is that one, just as in a catalogue, can dive into a
section that captures one’s attention and then expand the
reading forward, backward, or sideways. 

The projects are described from the assignment’s point
of view. First, there is a description of the purpose of the
building task; then the conditions offered by the site are
described along with the prevailing typology. This is
followed by a description and analysis of Zettervall’s
proposal and its reception. Finally, where applicable, there
is a description of the construction work and an analysis of
the result. This process includes three distinct approaches:
a factual accounting of docu ments and drawings, a context-
setting frame story that provides the conditions, and an
architectural analysis of structure, functions, and effect.
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descriptions, this summary is strictly structured by the
book’s chapters.

Volume I, BACKGROUND

Chapter 1 
Lidköping 

Helgo Zettervall was born in the market town of Lidköping
on Lake Vänern in the south-west of Sweden on 21
November 1831 as the first son of a newly bankrupted
tanner. The home was not poor but economical, as he later
put it in his autobiography. Helgo Zettervall received the
schooling that the small town could offer and was then,
quite without any real thought, put into different trades.
When he was eighteen years old, the wooden town burned
to the ground. This was not unusual – on average one
Swedish town burnt down every other year. The society was
well prepared, however, and a new town plan was drawn up
within a week. At the time, groups of travelling engineers
and architects moved from town to town to quickly design
new buildings. Zettervall was drawn into this whirlpool,
working as a draughtsman. He also designed some smaller
buildings and managed constructions. He had found his
destiny: architecture. 

Chapter 2
Stockholm

Zettervall knew that the best education would be received
at the Royal Academy of Fine Arts in Stockholm, a city that
was set to explode in a building boom after stagnation
during the first half of the century. In 1853, Zettervall
moved to a Stockholm that had just seen three elaborate
buildings completed: the technically advanced jail by

Nyström, the thoroughly designed Barclay residence by
Scholander, and the Citadel by Blom who, thereby,
introduced an associative rich medievalism into Swedish
architecture. Three architectural institutions were of great
importance: the society of Stockholm’s architects and
building contractors who held meetings and published a
journal; Överintendentsämbetet, the state authority for
public buildings, where Scholander was for the coming
twenty years head architect; and the School of Architecture,
where the same Scholander was head. 

Chapter 3 
Studies and Practice 

With a poorer theoretical education but with more practice
than his fellow students, Zettervall had to take extra courses
in algebra and geometry before he could gain full
acceptance to the School of Architecture at the Royal
Academy. By international standards it was a small college,
with only five to ten students in each year of the six to
seven-year education programme. The school had only
some years earlier undergone a total reformation. The
reorganization of the school rested on a combination of the
German polytechnic tradition where each subject was
taught systematically, and the French Beaux-Arts tradition,
with its emphasis on synthesis, comprehensiveness and
relevance. Military-trained engineers taught the technical
subjects at the cutting edge of contemporary knowledge.
The Head of the School of Architecture was the young
Professor Scholander. 

The core of the architectural training was a set of
recurring internal competitions where new tasks were
given, and criticized, every month, every semester, and
every year. The school was only open from October to
March – for the remaining part of the year the student was
to be a construction manager on building projects that
became more demanding for every year of the student’s
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education. Zettervall was soon known for his lavishly
drawn projects, and for some years he also worked as
Scholander’s private assistant. Though his designs were
highly acclaimed, Zettervall never managed to obtain the
two-year travelling grant that was every student’s goal.
Zettervall’s deepest skills – structural design, innovation,
and medieval architecture – were not something that the
school rewarded at that time. Zettervall was just about to
compete for the travelling grant one last time in 1860 when,
as a total surprise, he was appointed chief architect at the
Lund Cathedral. It was his successful management of the
restoration work at the Cathedral of Västerås that had been
noticed by Scholander at Överintendentsämbetet.

Chapter 4
Lund

Lund was a small academic town in Skåne – Sweden’s
southernmost county that up to 1658 had been a part of
Denmark. Lund was completely dominated by three
institutions: the university, the cathedral, and the grammar
school. The town of Lund had only a few buildings more
than two stories high, so the great Romanesque cathedral
totally dominated the town. In the 1840s and 1850s, the
architect Brunius had designed a handful of prominent
brick buildings in a rational kind of medievalism. In 1860,
however, when Zettervall arrived in Lund, the architectural
scene was dominated by local master builders and by
Danish architects for the few more demanding projects. 

Chapter 5
Denmark

With the recently opened steamship line, it was possible
from Lund to go to and from Copenhagen in one day. This
led to many cultural connections between Skåne and

Denmark. Though it had been harmed by war and
epidemics, much was built in Copenhagen at this time.
Denmark had developed a brick building culture with both
classical and medievalist tendencies. Zettervall was to be a
frequent visitor, and Danish architecture was to influence
him more than Swedish.

Volume II, CHURCHES

Chapter 6
The First Churches

After only a few months in Lund, Zettervall was asked to
make a proposal for a new church in Lund for 2,000
worshippers. His proposal was a fully elaborated Gothic
basilica and illustrates the ideas that Zettervall had as early
as 1861. It would take more than twenty years for Swedish
society to be able to realize such grand ambitions.

Chapter 7 
The Lund Cathedral

The renovation of Lund Cathedral was under the direction
of Brunius for twenty-five years without being finished. The
western part and the towers were in urgent need of
stabilization. Zettervall was, after Brunius’ retire ment, sent
to Lund to complete the renovation. 

The cathedral of Lund was founded around 1100 as the
first masonry building in Skåne. It was heavily damaged by
fire in 1234, and when it was renovated it was vaulted. The
three most important renovations of the church after
medieval times are: around 1520 with the addition of the
buttresses, 1760–1810 when the roof was lowered and the
towers rebuilt, and in the 1830s when the medieval
partition wall in the chancellery was replaced by a broad
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flight of stairs. After some half-hearted attempts to partially
restore only the towers, Zettervall presented the idea of a
complete restoration. Scholander and the diocese were all in
favour, all except Brunius, who was, and was to remain,
fiercely against the idea. 

It was decided that Zettervall was to take a four-month
study trip to related Romanesque churches in Germany,
France, and Italy. His sketchbook is full of details and
comments on fifty churches and their relation to Lund. His
conclusion was that there was no single prototype for Lund
Cathedral – it was an original work of art. He underscored
the relation of the ornamentation in Lund to that of the
cathedrals of Santa Maria Maggiore and San’Ambrogio in
Lombardy. On his travels, he visited many churches under -
going restoration and made contact with many young and
enthusiastic restoration architects. He especially singled out
the cathedral in Mainz for how the interior was treated. He
stayed for a week at the restoration works for Cologne
Cathedral and thoroughly studied the methods and
organization. 

Five months after his return, in 1862, Zettervall delivered
a proposal for the complete restoration of Lund Cathedral
presented on fourteen lavishly drawn washed canvases. This
proposal addressed all the points where structural strength -
ening was needed, including the west façade, the chancellery
and the roof. In this proposal, the towers would almost all be
new, all the buttresses would be gone and the roof would be
raised. The only unconven tional novelty was the central
tower over the crossing. Zettervall knew that Lund had
never had one, though many of its sister churches had. It is
easy to believe that the reason for including it was to provide
an interior lighting balance that could match the broad
staircase introduced in 1830. In the interior, all the plaster
was to be taken away and the stone was to be exposed.

In his description of the project, Zettervall stated that
his proposal was not a restoration in the “higher meaning
of the concept”. The church in itself was composed of
different medieval systems, and these should be visible.

The Danish experts Meldahl and Höyen were called in, and
they protested. “More profound solutions are needed”, they
said. They wished to see the church transformed to its
founding period, and Zettervall made a new proposal in
1864 that followed the Danish wishes. All the vaults were
to be pulled down and replaced with a flat wooden ceiling;
the design for the towers was new, and the tower at the
crossing was gone. The first proposal had never been
shown officially, but this second proposal was made public.
Brunius raged, and the project faltered when its strong
promoter, Bishop Thomander, passed away. The state
authorities along with Scholander finally said no.

Zettervall now wrote: “Here I stood, as it seemed to all
my opponents, completely defeated; though alone against
a whole country’s unreason and indifference in this matter
I had the victory in my hand, and for some time I had been
preparing a new plan, which was better and safer than the
two former plans and could lead to my goal of the complete
restoration of the cathedral”. From 1868 to 1876, Zettervall
received approval for his yearly plans that step-by-step
approached his first proposal for the interior and his second
proposal for the exterior. 

The Cathedral was Lund’s biggest workplace during
these years, and the sounds of hammering filled the town.
Zettervall was on hand every day to provide instructions to
the many masons. As the different parts were finished,
admiration for the building rose. Scholander was very
positive and so was the diocese. This was an important step
for the recognition of Zettervall himself and of what archi -
tecture could do. 

Chapter 8 
Rebuilt Parish Churches

The population in rural Skåne more than doubled during
the second half of the 1800s. The parish churches inevitably
became too small, and the diocese pushed hard for
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enlargement and renovations, but it was the parishes
themselves that had to manage, finance, and organize the
works. Of the 370 churches in Skåne, nine out of ten were
medieval in origin, all in some relation to Lund Cathedral.
Now many of them of were renovated once again in relation
to the works at Lund Cathedral. 

Between 1861 and 1878, Zettervall carried out eighteen
projects for enlargement and renovation according to the
churches’ special conditions: a new tower with space under -
neath could be added to the west, new chancelleries could
be added to the east, and new transepts could be added. The
goal was to end up with a coherent space where everyone
could see, hear, and take part in the services. For the new
parts, he reused formal elements from the church at hand.
However, the goal was never to reconstruct the appearance,
medieval atmosphere or lighting. Instead, the interior
should be light, graspable, and contemporary. 

Chapter 9
New Parish Churches 

In some cases, the old churches were too small to be
extended, the site had become too far away from where
people lived, or the parish wished to demonstrate its
capacity and wealth. In these cases, a new church was
demanded. The decision to build a new church had always
already been made when Zettervall got the commission. 

If we look at his nineteen proposals for new churches, it
is striking how different they all are, not only in their
“looks”, but also in their entire structural system. Zettervall
used every commission as an opportunity to explore new
spatial and structural possibilities. He was an enemy of
standardization and repetition. 

Half of Zettervall’s new smaller churches were never
built, and this was always because the parishes found them
too expensive. In spite of this, there was no tendency for
Zettervall to try to make them less ambitious; rather the

opposite is true. He could often present drawings within a
couple of months, but the time for the parish’s decisions and
financing was long, sometimes more than ten years. On the
other hand, construction was rapid, generally requiring one
construction season for structure and roof and one season
for the interior works. 

Chapter 10
Rebuilt Large Churches

When Lund Cathedral was completed, or just about, three
other dioceses wrote to Zettervall and wished him to make
complete restoration plans for their cathedrals too. All in
all, Zettervall made plans for seven large churches, of which
two were carried out in full, Uppsala and Skara, while three
were only partly executed, and two not at all. 

The south tower at Uppsala Cathedral had some sub -
sidence, but generally speaking the church had no major
technical problems. The cathedral was built in 1270–1435,
but the exterior was the result of a thorough restoration
after the great Uppsala fire of 1702, when everything that
could be was transformed in a horizontal classicist manner,
including the flying buttresses, the roof and its foot, and the
crowning of the towers. The interior, on the other hand, was
pure Gothic. This lack of coherence was seen as a problem.
In Zettervall’s proposal from 1873, the interior walls were
relieved of their plaster so that the stone was exposed. On
the exterior, almost everything over nine metres was rebuilt,
including a new system of buttresses, new window framing,
a new high-sloped roof and new towers, all in a highly
decorated Gothic design. To secure the intense amount of
detailing, Zettervall proposed that all the masonry above
the roof foot be made of moulded concrete blocks; for this
he was later much criticized. The presentation, on thirteen
big canvases, contains probably the most lavish architec -
tural drawings made in Sweden. The project was much
acclaimed locally, but rejected by the central authorities,
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that is Scholander. (The Lund project had met the opposite
reaction.) Ten years later, in 1883, Zettervall revised his
project, and after these changes, the works were carried out
from 1886 to 1893. 

The conditions for the other complete restoration, the
Cathedral in Skara, were very different from those in
Uppsala. In Skara, one of the towers had recently been
pulled down for safety reasons. Zettervall was asked to
make a proposal for just the towers, but he also presented a
sketch of how the whole church could be renewed. This
sketch was so acclaimed that he was asked to make it a full
design. Skara Cathedral was laid out in the 1300s according
to one great plan as a Gothic basilica, but collapses, fires,
and poor economy had halted the full execution. In 1756, a
restoration started in order to remake the cathedral into a
Baroque church, but the construction works ended when
only one new gable had been built. With references to
English building types and to findings in the church itself,
Zettervall proposed a totally new construction above the
springing, including a clerestory with a dwarf gallery. On
the exterior, this resulted in a new buttress system –
everything above the lower aisles in Skara was to be new,
including the two towers. Skara Cathedral, and the churches
in its tradition, was much less detailed than Uppsala, but
Zettervall had proposed that concrete be used here also.
The contractor could show, though, that natural stone was
just a little more expensive so Zettervall gladly accepted this
change. During the construction works, more findings
made Zettervall make some alterations in the plan.
Zettervall was now living in Stockholm, and hundreds of
drawings that Zettervall made were sent to the contractor.
Skara Cathedral remains the project where Zettervall made
his greatest impact, and it was also the most acclaimed –
this time both locally and by the central authorities.

Including Lund, Zettervall made restoration plans for
eight cathedrals, and we can see how he used different
approaches depending on their respective origins. Uppsala,
Skara, and Klara church in Stockholm were originally

founded according to great overall plans, and they were to
be restored in corre spondence with those principles. All the
other churches were additions of many, sometimes con -
tradictory, principles – Zettervall then treated them as that,
making a pragmatic addition of the new necessities with the
goal to create a convincing whole. We can sum up what
Zettervall’s restorations tried to achieve for the internal
spaces: a complete spatial totality, the structural order
emphasized, the existing masonry laid bare, a vividness in
detailing, a quiet intensity in the furnishing, and modern
comfort. For the exterior, he strove for the church to be the
best cared for building in the community, a complete
totality, with new additions designed in accordance with
the building itself, and consequent detailing. 

Chapter 11
The New Cathedrals

In 1868, Zettervall entered the international competition
for the new cathedral in Berlin. This was his first ex -
periment in trying to combine an oblong church with a
centralized plan. His very dramatic proposal was left without
a prize.

In the 1870s, the largest Swedish cities had grown so
much that the need for new churches was acute. Cities with
old cathedrals could handle this need through renovations,
but for the growing industrial cities such as Norrköping,
Malmö, and later Göteborg, new church buildings were
needed. In Lund, the cathedral was too small for the
growing city, and the garrison in Karlskrona was in need of
a new church. All of these cities asked Zettervall for
proposals, and three of these were built: Lund, Norr köping,
and Göteborg. They were all Gothic structures, but they
were very different from each other. 

A fully vaulted church was always Zettervall’s ambition.
The first projects for Malmö and Norrköping were the most
conventional, but the church for Lund, Allhelgona, had a
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continuous section directly connected to the apse and
radiating chapels. The church for Göteborg, Oscar Fredrik,
was again of another kind. It had a nave and transverse arms
of the same height, but the connecting aisles created a
central room. When the parishes wished to cut costs,
Zettervall made new projects with wooden ceilings.
Zettervall always wanted internal walls of brick – but, for
economic reasons, this was only executed in Göteborg. He
also always proposed cast iron pillars, but in all cases the
parishes wanted these changed to stone in spite of the costs.
He used modern materials – always concrete for window
frames and fittings, but this was never criticized as it was in
the restorations. Part of the task was to fit these new
churches into the existing city fabric. The churches for
Karlskrona and Norrköping were not oriented towards the
east according to traditional arrangement, but instead
townscape motifs determined the orientation of the church.
These projects were built with efficiency: they kept to their
time plan and, in most cases, to their budget, which was
unusual at the time. 

Buildings like these are often labelled neo-Gothic and
in a general sense, in terms of detailing and appea rance,
they are, but they are far from the role models of the style.
Zettervall developed rooms of a kind never before seen:
architectural spaces with a flickering and airy light.

Chapter 12 
Överintendentsämbetet and the Churches

Överintendentsämbetet, the state authority for public
buildings, had to review all church projects in Sweden. In
the 1880s, the dioceses were tired of having so many of their
projects refused, so they requested guidelines from the
state. Zettervall, since 1882 head of Överintendentsämbetet,
wrote them himself. In contrast to other official guidelines
such as for schools, Zettervall’s guidelines for the churches
had no examples and no drawings. Instead, the text was a

deep analysis of the different ecclesiastical functions and
their backgrounds. This was a conscious decision: examples
can lead to an undesired uniformity, he wrote. Zettervall’s
guidelines relied on the lectures he gave when he spent a
year as a professor at the School of Architecture, which in
their turn relied on a treatise by the diocese of Lund in 1870.
These ideas were in turn influenced by the Eisenach
directive from 1861 that called for monumental con -
struction modes and established the medieval era as the
golden age of all Christian architecture. 

When Zettervall began his career in the 1860s, churches
were a low priority task for architects. When he ended his
career in the 1890s, however, churches were the most
prestigious assignments, and architectural competitions
were held for all important projects. 

Beginning in the middle of the 1890s, Sweden’s ideals in
architecture began to focus on solidity, while Zettervall
tended to favour more resolved structures. While the times
favoured more traditional and heavy structures, Zettervall
strove for more advanced and light structures; and when
the times favoured more conventional building materials,
Zettervall experimented with new materials. Zettervall’s
path in Sweden had no followers. On the continent, however,
Domenèch in Barcelona, Horta in Brussels, and Guillmard
in Paris had all started out in the neo-Gothic, and out of the
Gothic construction principles they developed a new
architecture.

Volume III, PUBLIC BUILDINGS

Chapter 13
The First Public Buildings

Zettervall completed 62 projects for public buildings. This
chapter deals with those buildings he completed during his
time at the Academy and shortly thereafter. 
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He won the first architectural competition he partici -
pated in, competing with Sweden’s most established
architects. The competition was for the façades to the
Stockholm Institute of Technology in a demanding location
facing the Royal Palace. With his proposal, Zettervall
introduced a rich plastic architecture. Even as a student, he
eclipsed the established architects and – what is remarkable
– his contemporaries saw and appreciated the qualities of
his proposal, even though the plasticity and richness
Zettervall portrayed would not really have a breakthrough
in Stockholm until much later. In this project, we see for
the first time how Zettervall worked in a real situation and
how he used a given location. Zettervall showed an urban
design principle to which he would remain faithful. When
he was again working, thirty-two years later, on the Royal
Theatre and the surroundings of the Royal Palace, he again
emphasized the independence of the individual building in
order to clarify the larger urban context. 

The form of the competition was close to the approach
that was practised at the Academy, which was the ability to
capture an assignment in a comprehensive approach.
Zettervall henceforth came to be a diligent competitor, but
without the success he had in the first competition. Later,
he would win some awards, but usually his proposals were
completely sidelined in the assessment. The many projects
for Skara City Hall, with its numerous programme
changes and much redrafting, show a design method that
suited him better. Zettervall willingly incorporated new
requests and demands. Sometimes, he resolved the new
require ments by additions, but more often by putting
together a new proposal based on the new conditions. In
the new proposals, we can still trace remnants of the
previous ones.

The project for the Secondary School in Helsingborg
was Zettervall’s first meeting with the realities of construc -
tion and was, therefore, a kind of educational project. He
based his plan on the useful parts of an older proposal, but
he rearranged them and made the disposition more general.

He gave the volumes balanced proportions, but with a trend
that focused on the conditions of the site. Above all,
however, he introduced – with the vast over-lit assembly
hall – a peculiarity beyond what was requested. Zettervall
raised his ambition to a level that would still take some time
for him to achieve in practice. During the construction,
Zettervall was remarkably submissive and allowed many
changes that detracted from the project. Later on in his
career, he would want full control, and would always strive
to arrange to have himself appointed as the responsible
construction manager on site. 

Chapter 14 
1860s in Lund

Zettervall’s position as the cathedral’s architect gave him
many assignments for other public buildings. From the
mid-1860s, he was involved in almost everything that was
planned and built in the city. 

The diocese were the principals of the grammar school
and the training college in Lund, which made it natural to
direct any building issues to the cathedral architect. Later
on, Zettervall also received commissions from the city and
the university. On the map of Lund in 1875 where all the
public buildings are marked in black, we see the buildings
designed by Zettervall. Furthest to the north, we see the
building cluster of the Training College; south of it, the new
Surgical Hospital at an angle to the old one; farther south,
there is the Botanical Gardens, whose northwest corner was
the site of the planned gymnasium; on the main square, we
see the Town Hall to which Zettervall made the extension
proposal; and farthest south, we see the secondary school’s
group of buildings and finally the Observatory. Together,
these buildings form a rather unified group. The façade
material is always yellow brick with highly detailed masonry
work and touches of red brick. The Surgical Hospi tal, with
its advanced technical and spatial arrangement, is the group’s



main work. In all the projects we can see how deliberately
Zettervall worked with the movements and directions of the
city space.

In the interiors, we find complex interwoven plans and
consciously shaped patterns of movement. With the flow of
light and activity, Zettervall created rhythmical and internal
spatial relationships. However, these basic architectural
qualities were never commented on by his contemporaries,
or by Zettervall himself. He talks about his works in general
terms: as “attempts to make art in humble circumstances”.
The intricate town hall proposals were not built, but the
most advanced project of this era was built – Villa Thuna,
which will be discussed among the residences. If we com -
pare Zettervall’s projects from this period designed for
locations other than Lund, we notice how uniform the
buildings for Lund were. 

Chapter 15
1860s Outside of Lund

Most of Zettervall’s large public commissions outside of
Lund during the 1860s were renovation and extension
projects, including Malmö Town Hall, and the grammar
schools in Lidköping and Skara. The question, then, is how
he related to the existing buildings.

Malmö Town Hall had the most complex history.
Zettervall based his proposal on the shape the building had
had the longest, from 1556 to 1813. However, he accepted,
for practical and economic reasons, those changes made
later such as the large windows, room divisions, and
extensions. The patterns of movement, the accuracy of
detail and the technical system he introduced followed
contemporary ideals, however. Zettervall’s proposal was a
free interpretation of the Renaissance forms, which he
adjusted to the existing circumstances. In Lidköping and
Skara, the buildings were only fifteen years old when they
were to be rebuilt. In Lidköping, Zettervall articulated some
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parts of the variety of the existing building. In Skara, how -
ever, the design was completely new and used the existent
build ing mostly as a backbone. He modelled the new build -
ing in a way that gave it an associative relationship with the
cathedral.

The two all-new projects of this period, the grammar
school in Malmö and the training college for Linköping, are
related to the school in Skara. These projects – in red brick
with some plastered detailing – had strong and muscular
forms that distinguished them significantly from Zettervall’s
buildings in Lund, which were more brittle and additive. 

The buildings we have studied contain some remarkable
inner spaces. The two assembly rooms in Malmö Town Hall
– where the volume was set – Zettervall made into formal
opposites. The strongest of the newly created rooms are the
auditoriums in the schools in Skara and Malmö – one
linear, the other semicircular – but both are brittle and
transparent structures with a minimal use of materials. All
these buildings contain clear and dynamically shaped
internal communication systems which most clearly show
their modernity. In all these projects, Zettervall was the
responsible supervisor with full control over workmanship
and materials. Modifications with respect to the drawings
were very few. 

The competition for Vienna Town Hall clearly show -
cased Zettervall’s working method: he incorporated
complex demands and created partial schemes within the
larger scheme. This is not the approach of the successful
competitors: to succeed it is important to make generali -
zations and to ignore details. 

Chapter 16
1870s

The Surgical Hospital in Lund was finished in 1868, Malmö
Town Hall in 1870, and Skara Secondary School the
following year. Around 1870 the first parts of Lund
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Cathedral were also completed. At this time, Zettervall had
clearly become established as one of Sweden’s leading
architects. Only Scholander had demonstrated the same
wayward freedom and ease as Zettervall in his handling of
various tasks. The 1860s had ended with difficult years for
the Swedish economy, but around 1872 the wheels started
spinning again, and with a speed that Sweden had not seen
before. Zettervall could look back on a successful first
decade as an architect, but for him the 1870s became even
more intense. 

Simrishamn Elementary School is Zettervall’s first
public building designed in a classical vocabulary with
plastered façades. Zettervall does not mention it, but
probably it was the impressions from the study trip he made
in 1869 to Italy, Paris, Vienna, and Berlin that affected this
shift in ideals. The rich stucco architecture was to be his
medium for his most important secular buildings of the
1870s: the Bolinder House in Stockholm and the main
building for Lund University, both designed in 1874. 

Of all the projects that Zettervall delivered – schools,
hotels, and residences – the one for Lund University had a
unique ambition. The main buildning for the University
was the most classicistic that Zettervall had designed since
his time at the Academy; it was organized with the clarity of
an academic project. The building can be seen as a part of
a large family of public buildings that could have been
located virtually anywhere in the world. It clearly marked
that it was much more “University” than it was “Lund”.
Once the drawings were approved, very little was changed
during construction. Implementation-wise, the building
was quite a feat in the small town of Lund. The University
was involved in both construction manage ment and manu -
facturing. It even started its own plaster workshop in order
to provide the building with the wealth of detailing that
Zettervall had designed. Some hundred drawings from the
project have been preserved. During the project, an idea
about the design of the entire campus began to take shape.
This resulted in a rearran gement of the buildings that

surrounded the site. Zettervall deliberately gave them brick
shells so that the main building would appear that much
more important. 

Zettervall was also commissioned to design university
institutions for anatomy and physics. The lay-outs were
governed entirely by functional requirements. The subjects’
professors were those who had travelled the most and had
the most reference examples from other universities, so the
architect’s task was to interpret their requirements into a
buildable form. Even for the most modest assignments,
Zettervall always tried to add something unique and
memorable. Parkskolan’s spiral staircase with twin flights
was an experience for the time that it existed. For the Town
Hall in Landskrona, Zettervall suggested expanding the
building through a mirrored construction of the existing
volume with a new unifying brick shell. 

In May 1881, Scholander unexpectedly died, and Zettervall
was soon to be appointed as his successor. Zettervall moved
to Stockholm, and after a year he was named as överintendent
– superintendent of the state authority for public works.

Chapter 17 
Buildings for Stockholm

In 1874, Zettervall had attracted a lot of attention for his
work on Jean Bolinder’s luxurious private palace across
from the Royal Palace. It was probably on those merits that
he was asked to make a proposal for Stockholm’s largest
secondary school, Norra Latin, a great municipal venture.
Zettervall’s project was highly acclaimed, and his most
important project in Stockholm. The building was dense
and economically organized around a large atrium. The two
intricately intertwined stairwells lead you in and out of the
atrium with constantly new spatial experiences.

The planning of new buildings for the Parliament and
the Central Bank, Riksdag and Riksbank, on Helgeands -
holmen Island in Stockholm occupied Helgo Zettervall for
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ten years – from the first assignment in 1883 until 1893
when he resigned from all his obligations. In total,
Zettervall came to make six different proposals, all situated
on Helgeandsholmen. With his work, Zettervall laid the
foundation for what was later to be built. A large portion of
the public – including many architects – wanted the little
island as a park and the Parliament elsewhere, but Zettervall
was firmly convinced that this place in the heart of the city
and in balance with the Royal Palace was the only possible
place for the people’s representatives. 

In many of Zettervall’s projects, we can see a gradual
change from the dissolved to the more firm. This was not
just Zettervall’s own development, but a tendency in all
Swedish architecture in the 1880s and 1890s. It was a
development from the Hellenic to the Baroque. In the
studies of Zettervall’s churches, we have seen him move in
the opposite direction. 

It is probably a correct observation when Zettervall
himself said that it was the Parliament projects that gave
him an “irretrievable unpopularity”. Zettervall was not good
at arguing, and he shied away from the wordy Stockholm
debate.

Stockholm’s Royal Opera House from the late 1700s was
a fire hazard and was too small. With many sketches,
Zettervall showed that it was possible to preserve the old
Opera House by adding extensions. After many rounds, the
whole endeavour went against Zettervall’s will. King Gustav
III’s Opera House was demolished without any major
objections in 1892, and it was replaced with a new opera
building on the same site. Zettervall’s attempts to solve both
problems were overlooked by his contemporaries.

The design suggestions he made for the Parliament and
Central Bank building and the Opera were the greatest
efforts in his career. But they were also the saddest. Nothing
was built according to his plans, and the opposition against
him grew until he bitterly resigned from all his duties.

Volume IV, RESIDENTIAL

Chapter 18
Villas and Residences

Zettervall designed private homes throughout his nearly
forty years as a professional – the first in 1849, for his
parents, and the last in 1886, an extension to his own
summer home. It is difficult to trace any profound stylistic
development during this period – the first project could
have been the last. In this chapter, we can see projects based
on traditional symmetrical six-part plans, but above all we
see free asymmetrically composed buildings. At the time of
Zettervall’s entry into the profession, his senior colleagues
promoted this free building type. Zettervall’s first villas were
also to be widely publicized; they were uniquely designed
for the specific site conditions: winds, sun, garden, and
views. Their residential functions, such as the relation
between rooms, and their proportions were rigidly static at
this time. Zettervall showed skill in melding the static brief
with the dynamics he wanted. The free plan villa had been
introduced as a summer residence, but could now be ac -
cepted as a primary residence. As in the projects for public
buildings, we can see how Zettervall affirmed programme
changes and specific requirements, and incorporated them
into his designs. 

Zettervall delivered quickly, and it rarely took more than
a couple of weeks from order to finished design, which was
usually in the scale of 1:200. The major exception is Villa
Thuna in Lund, where Zettervall also designed all the
rooms’ detailing and decoration. 

Zettervall himself and his contemporaries would
probably highlight the same works as we do among the
thirty projects for villas and residences: the tight volume of
Almnäs, the rich shadows of the galleries in Gleerup’s
house, Villa Quennerstedt’s balanced volumes, Råbyholm’s
elegance, and Oretorp’s richness. Most attention would
probably be given to the two, now demolished, buildings of
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Villa Thörn and, especially, Villa Thuna. Thuna’s stunningly
castle-like appearance, the rich and evocative interiors
combined with the building’s high technical standard and
comfort, gave Zettervall, the architect who not only had
interpreted the complex requirements but also kept the
project together, a prestigious reputation. It is difficult to
overestimate Villa Thuna’s importance for Zettervall’s career
in Skåne among private clients. Villa Thuna was, to most, a
model home – a building as an assembly of places with
different lights and moods. 

Chapter 19 
Town Houses

Zettervall received many commissions concerning only
façades. Many clients wanted something more than the
local builder could offer, such as the Mayor of Växjö who
bluntly wrote that he: “does not want to hear that the mayor
disfigures the town with an ugly house”. Zettervall never
said no to an assignment, and he responded quickly with
drawings that, within the given framework, went far in their
ambition.

Beginning with his own house in Lund, Zettervall
worked in a classical vocabulary for houses within towns.
This chapter shows that they were all different. Zettervall
pushed proportions, made the big bigger and the small
smaller. The façades often have a deep relief, clearly viewed
along narrow streets. When the task concerned complete
drawings, as for Hedman’s and Skarstedt’s houses in Malmö
or Wahlberg’s in Kristianstad, Zettervall used conventional
layouts within contemporary typology; however, he often
succeeded in completing the building volume with more
usable space than expected.

In this chapter, we can see that Zettervall – even in the
less glamorous tasks of façade designs and minor additions
to existing buildings – was always doing something new.
He never reused a drawing or a solution. If we look at the

buildings as a group, we see some recurring themes, but
they are always stretched and altered for the specific task. 

Chapter 20 
Castles and Manors

Towards the end of the 1860s, Zettervall had acquired a
wide network of contacts with Skåne’s landowning nobility
and he was the most sought after architect in the province.
We know that the extravagant drawings for the Lund
Surgical Hospital in 1865 made a great impression on
representatives from the entire county. Before and after
Zettervall’s years of practice in Skåne, it was mostly Danish
architects who received assignments for work on the
country estates, but as long as Zettervall was available, he
was asked to do most of the projects. The building pattern
was fairly uniform: until the 1860s, investments mainly
concerned the farm buildings, then came the turn of the
manors. 

Who were the clients? Most of them had inherited, or
married into, their estates. They were about the same age
as Zettervall; most were well educated civil servants or were
politically involved in rural issues. Zettervall’s clients
belonged to the energetic elite. 

What needs and desires should be satisfied? It was
invariably about making manors more functional and more
comfortable for a modern lifestyle. The kitchens and their
surrounding areas, the relations between rooms, and the
division between private and more public parts were
changed. Sometimes comfort merged into pure luxury. It is
likely that Zettervall quite freely interpreted the clients’
unspoken dreams. 

In what state were the existing buildings? Some were in
such poor condition that they were not habitable. Some had
parts that needed to be repaired. Most of the buildings were
in good technical condition, but were too small and with
ungainly room functions. 



How did Zettervall approach the design work? For the
estates that clearly had a long and complex history– Borgeby
and Bosjökloster – Zettervall reinforced this image through
further additions. For the more unified Renaissance
buildings – Egeskov in Denmark, Kalmar, and Penningby –
Zettervall repaired damaged elements, and completed with
new parts as new interpretations of the building’s own
forms. Even when he met solidly documented objects,
Zettervall made interpre tations with the help of general
sources. 

Häckeberga and Kronovall were diametrically different,
not in comfort, but in design. Häckeberga was balanced,
symmetrical, solid, and “reasonable” whilst Kronovall was
scattered, asymmetrical, open, and extravagant. Häckeberga
was a massive stone house with elements from the French
1500s. Kronovall was based on a pillar system referring to
the English late Gothic examples. Both projects had the
clarity of an academic project. It is not likely that the clients
had any pronounced “style preferences”. Kronovall’s Gothic
associations could possibly be seen as a reflection on the
client’s Irish Catholic roots, but it is more likely that the
choice was an interpretation of the highly different sites:
Häckeberga stood alone and exposed on a peninsula, and
Kronovall was in a clearing in a dense beech forest. 

Chapter 21
Residential Palaces in Stockholm

For the Bolinder House in Stockholm, Zettervall had a very
free hand. Through the client’s ambition and resources, it
became one of the few private buildings that could live up
to the ideal of a work where architecture, sculpture, decor -
ation, and even figurative painting combined into a unity.
This was the ideal that Scholander had expressed as a
teacher. 

In Stockholm’s new villa district, Zettervall got to
experience how an urban planning vision was gradually
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crushed under the pressure of exploitation. Zettervall did
not comment on this development, but actually contributed
to it with his projects. Zettervall was loyal to the client,
trying to find an answer for every situation.

Until 1882, Zettervall had worked with a rich stucco
architecture for Stockholm’s urban palaces. It was a descrip -
tive plastic architecture with deep reliefs and with a symbolic
content as a free interpretation of the classical vocabulary.
But later his buildings in Stockholm were of a different
nature. With the houses for Lundberg and Palme, Zettervall
left the rich stucco architecture in favour of the materiality
and texture that brick provided. However, this did not apply
to his public projects designed at the same time, such as all
versions of the Parliament building. For the two neigh -
bouring houses for Sörensen and Palme, the contradiction
between the solid and the dissolved seems conscious and
has to do with the location and its sur roundings. 

Throughout his professional life, for thirty-five years,
Zettervall had been involved in projects in the proximity of
the Royal Palace in Stockholm. Maybe we can view all these
projects as Zettervall’s Palace surroundings, as a coun -
terpart to what has been called Tessin’s Palace surroundings.
Tessin’s plan grew out of the work on the Royal Palace
during the first years of the 1700s. The plan organized the
area starting from the Palace’s axes, geometry, and meaning.
Here we see the ideals of Baroque city planning – an overall
plan that is realized step by step. In this way, the plan
dominated until well into the 1800s. Industrialism led to
different conditions for urban planning. The urban plans
regulated building heights and extent, but every building
project was treated as an individual case. The developers
and their architects had a freedom within each project to
interpret the external circumstances. This was an urban
architecture that was based on the individual, but that
became a carrier of the larger spatial context. 

The projects for the Sörensen and Palme houses are
particularly interesting. Zettervall deliberately gave the
houses completely opposite expressions. Sörensen’s house
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has its main entrance arranged like a city gate towards
Blasieholmen Square. The composition then increasingly
dissolves towards the south and Strömmen, the watercourse
in Stockholm linking Lake Mälaren to the Baltic Sea.
Zettervall has given a romantic silhouette to the relation -
ships among a number of existing houses, half hidden
behind the terrace’s vegetation. To Palme’s house he has
given the firmest possible form with clear and block like
contours. Together, the buildings clarify each other and
create an ensemble with various terraces reminiscent of
those of the Royal Palace. This was urban planning based
on the specific circumstances of the task by incorporating
the urban related contexts in the individual building. 

Chapter 22
Epilogue in Hamndalen

After 1884, Zettervall did not undertake any more private
commissions as his position as superintendent did not
allow it. His last private projects were the restoration works
of the castles of Egeskov and Penningby. However, in 1884
the projects of the Parliament building started in full 
with a great deal of design work, especially during the five 
years from 1888 to 1892, the year in which Zettervall
resigned from the Parliament building committee. During
these years, he was also heavily engaged in his demanding
church projects. He wrote guidelines for church buildings,
Allmänna anvisningar rörande kyrkobyggnader, in 1886.
But, above all, he made thousands of detailed drawings
needed for church restorations: the designs for Linköping
and Klara in Stockholm were not finished until 1886,
Uppsala in 1893, and Skara in 1894. In addition to this
came the drawings with details for new large churches:
Lund was completed in 1891, Norrköping in 1892, and
Göteborg in 1893. Around the year 1893, Zettervall was
worn out and bitter about the lack of under standing for
his work, especially among his colleagues.

In his autobiography from 1903 Något om mig sjelf
(Something about Myself) Zettervall repeats many times
that the duties of the Superintendent’s Office were not
burdensome, but there was still a long line of projects and
urban plans that Zettervall had to supervise. How much
Zettervall was engaged in these projects has not been
studied in depth. Zettervall made his own last drawing for
the Duncker monument in Umeå in 1895. Zettervall
retired in 1897 and resigned as cathedral architect in Lund
in 1901. In his autobiography Zettervall’s description of 
his last professional years and the ten years as a retiree
provides sad reading. The happy subjects are his Finnish
colleagues, his family and the gardening at his summer
home Hamndalen. 

Helgo Zettervall died on 17 March 1907 and is buried
at Stockholm’s Northern cemetery in a grave that his son
Folke designed.
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Landskrona: Landskrona stadsmuseum. Lidköping: Lidköpings
byggnadsnämnd. London: British Library, Moniteur d’architecture.
Lund: Akademiska Föreningens Arkiv. Allhelgona församlingsarkiv.
Konstvetenskapliga institutionen, Lunds universitet. Kulturen i Lund.
Landsarkivet i Lund (LLA). Lasarettet i Lunds arkiv i Regionarkivet i
Skåne län. Lunds byggnadsnämnd. Lunds domkapitels arkiv. Lunds
domkyrkoarkiv. Lunds domkyrkomuseum. Lunds fastighetsarkiv.
Lunds universitets arkiv (LUA). Lunds universitets konstsamlingar.
Lunds universitets bibliotek (LUB). Skissernas museum.
Stadsantikvarien i Lund. Stadsarkivet i Lund. Mainz: Dom- und
Diözesanmuseum. Malmö: Byggnadsnämnden i Malmö. Malmö
läroverks arkiv. Malmö rådhus. Malmö stadsarkiv. S:t Pauli
församlingsarkiv. Norrköping: Matteus församling. Privat ägo: Henrik
Sjöströms arkiv (HSA). Simrishamn: Simrishamns kommun. Skara:
Domkyrkoarkivet. Västergötlands museum. Stockholm: Antikvarisk-
topografiska arkivet. (ATA). Helgo Zettervalls arkiv i Centrum för
arkitektur och design (f.d. Arkitekturmuseum); deposition från
Konstakademien (HZA i ArkDes). Klara kyrkoarkiv i Stockholms
domkyrkoarkiv. Krigsarkivet. Konstakademien, Scholanders
arkitekturprogram. Konstakademiens arkiv i Centrum för arkitektur
och design (f.d. Arkitekturmuseum) (KA i ArkDes). Kungliga
biblioteket, Handskriftsamlingen (KB). Kungliga Konsthögskolan,
arkitekturskolan (KKH). Kungliga teatrarnas arkiv. Nationalmuseum.
Nordiska museets arkiv. Norra Latins museum. Riksbankens arkiv i
Riksarkivet. Riksdagens arkiv. Stockholms slottsarkiv, Sofieros åtkomst -
handlingar. Stockholms stadsarkiv (SSA). Stockholms stadsmuseum
(SSM). Statens fastighetsverks arkiv. Statens järnvägars arkiv i
Riksarkivet. Överintendentsämbetets arkiv i Riksarkivet (ÖIÄA i RA).
Strängnäs: Domkyrkoarkivet. Söderhamn: Byggnadsnämnden i
Söderhamn. Trelleborg: Byggnadsnämnden Trelleborg.
Församlingsarkivet. Uppsala: Jäders kyrkoarkiv i Landsarkivet i
Uppsala. Landsarkivet i Uppsala (ULA). Upplandsmuseet. Uppsala
domkyrkoarkiv i ULA. Uppsala universitets arkiv. Uppsala
universitetsbibliotek. Vadstena: Kristine församlingsarkiv i
Landsarkivet i Vadstena. Västerås: Domkyrkoarkivet. Växjö: Sankta
Annas gille. Åtvidaberg: Brukskontorets arkiv.
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Förkortningar

Album Fotografialbum 1896 i Konstakademiens bibliotek, Stockholm.
ATA Antikvarisk-topografiska arkivet, Stockholm.
F Fotograf författaren.
GLA Landsarkivet i Göteborg.
HSA Henrik Sjöströms arkiv, privat ägo.
HZA i ArkDes Helgo Zettervalls arkiv i Centrum för arkitektur och

design, Stockholm. (f.d. Arkitekturmuseum). Deposition från
Konstakademien.

KA i ArkDes Konstakademiens arkiv i Centrum för arkitektur och
design, Stockholm. (f.d. Arkitekturmuseum). Deposition från
Konstakademien.

KB Kungliga biblioteket, Stockholm. Handskriftssamlingen.
KKH Kungliga Konsthögskolan, arkitekturskolan, Stockholm.
LLA Landsarkivet i Lund.
LUA Lunds universitets arkiv.
LUB Lunds universitetsbibliotek.
SSA Stockholms stadsarkiv.
SSM Stockholms stadsmuseum.
ULA Landsarkivet i Uppsala.
ÖIÄA i RA Överintendentsämbetets arkiv i Riksarkivet.

Arkivförteckning 
Arkivförteckningen omfattar de arkiv som anförs i huvudtext,
bildförteckning och noter samt i verkförteckningen.

Almnäs: Godsarkivet. Borrby: Församlingsarkivet. Egeskov:
Slottsarkivet. Eslöv: Eslövs kommun. Församlingsarkivet. Gåvetorp:
Gårdsarkivet. Göteborg: Göteborgs stadsarkiv. Göteborgs
stadsfullmäktige. Landsarkivet i Göteborg (GLA). Regionarkivet i
Göteborg. Helsingborg: Helsingborgs museum. Helsingborgs stad,
Drätselkammarens arkiv, Handlingar rörande fastigheter samt
handlingar rörande Elementarläroverket. Hällaryd: Församlings -
arkivet. Höllviken: Håslövs kyrkoarkiv i Höllvikens kyrkoarkiv.
Jönköping: Jönköpings läns museum. Kalmar: Kalmar museum.
Karlshamn: Byggnadsnämnden i Karlshamn. Karlskrona: Blekinge
museum. Kristianstad: Byggnadsnämnden i Kristianstad. Regionmuseet.
Köpenhamn: Kunstakademiets bibliotek. Köbenhavns museum.



Utförde arbeten av undertecknad
(Kallad Hufvudconto) Under denna rubrik förde Zettervall en
noggrann kassabok över alla uppdrag. Uppgifterna före 1865 är
införda i efterhand men efter dess kontinuerligt förd med angivande av
beställare, antal ritningsblad och arvode. Det är mycket noggranna
anteckningar med bara enstaka fel. De arbeten som utfördes i tjänsten
och under de första yrkesverksamma åren är dock knapphändigt
redovisade.

Övriga texter 
Redogörelse för undertecknads verksamhet – och de arbeten som under
min ledning blifvit verkställda – vid den större reparationen af Westerås
Domkyrka under åren 1858 och 1859, manuskript daterat Västerås 10
september 1859; Västerås domkyrkoarkiv.
Byggnadsjournal för Lunds domkyrka 1860–1901; Lunds domkapitels
arkiv. 
Reseberättelse 1862; KB.
Skissbok från resan 1862; KA.
Reseberättelse 1868; KB.
Manuskript till föreläsningar 1882, tio föreläsningar över medeltidens
byggnadskonst; KB.
Beskrivning till restaureringen av Skara domkyrka, koncept, KB.
Tjänsteutlåtanden som överintendent 1880–-1897, RA.
Något om mig sjelf, självbiografiska anteckningar 1903, utgiven 1981.
Sammanräfsade blad. Af Nicola, 1905. Innehåller 100 sonetter.
Håkan Röde, historiskt drama i fem akter.

Brev
Från Helgo Zettervall till familjen, KB.
Från Helgo Zettervall till Scholander och Gellerstedt. I dessas
samlingar, KB.
Till Helgo Zettervall, 1 892 brev från 339 brevskrivare, KB.
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Källor till Zettervalls arkiv

Ritningar i offentliga arkiv
Byggnadsritningar är byggherrens egendom och finns oftast kvar hos
denna. I några fall har de överförts till centrala arkiv. För de statliga
byggnaderna, som inkluderade kyrkorna, gjordes en kopia som
arkiverades hos den granskande myndigheten, Överintendents -
ämbetet, vars arkiv nu finns i Riksarkivet. Originalritningarna finns
ofta kvar hos de lokala beställarna med avsikt att överföras till
respektive landsarkiv. För byggnadsärenden i städer med byggnads -
nämnd krävdes en kopia som oftast finns kvar i kommunens arkiv.
Ritningarna till de privata beställarna är kvar hos dessa eller förkomna. 

Zettervalls efterlämnade ritningar
Zettervall sparade i sitt eget arkiv returnerade ritningar från tävlingar
och projekt samt underlagsritningar och skisser. Sonen Folke höll
arkivet till sin död 1955 då det testamentariskt tillföll Konstakademien
som deponerat dem i dåvarande Sveriges arkitekturmuseum, nu
ArkDes, där de förvaras i 20 mappar. Ritningarna till
akademiprojekten är akademins egendom men är deponerade i
ArkDes. Bland Zettervalls efterlämnade ritningar finns också två
skissböcker. Skissbok 1 innehåller cirka 40 uppmätningar, kopior av
egna och andras arbeten. Några akademiprojekt, också kamraternas,
och andra tidiga arbeten finns bara här. Skissbok 2 är mer systematiskt
upplagd efter rubrikerna Antik- och renässansstilar respektive
Medeltidsstilar. Under dessa rubriker har Zettervall, lite nyckfullt,
samlat skisser och kopior av ritningar av samtida arkitektur, men även
skisser till egna projekt som bara finns här.

Henrik Sjöströms album
Zettervalls mångårige medarbetare Henrik Sjöström hade en skissbok i
vilken hade inte bara förde in egna projekt utan också mycket från
Zettervall. Några Zettervallprojekt är kända bara genom de skisser som
Sjöström lagt in i sitt album. Albumet förvaltas av Lars-Eric Jönsson,
Höganäs.

Fotografialbum 1896
(I texten kallat Album.) Till Helgo Zettervalls 65-årsdag 1896 lät
sönerna Sune och Folke beställa fotografier av nästan samtliga av
faderns byggnader. Dessa samlades i två vackert utstyrda album med
sammanlagt 193 fotografier. Albumen finns nu i Konstakademiens
bibliotek i Stockholm. 
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Tryckta källor och anförd litteratur

För att underlätta sökning upptar litteraturförteckningen även
opublicerade texter som uppsatser och stenciler, vilket anges i
förteckningen. Av samma skäl har några källor förtecknats både efter
författare och titel. 

A
Agri, Janne: »Västra Skrävlinge i gamla dagar«, Malmö 

fornminnesförenings årsskrift 1940, 1940. 
Ahlström, Carl Gustaf: »Patologisk anatomi i Lund 1668–1962«, 

Sydsvenska patologiska sällskapets årsskrift, supplementum 2, 1983.
Ahrenberg, Jac.: Människor som jag känt. Personliga minnen, utdrag ur

bref och anteckningar, 4, 1909.
von Ajkay, Anna: »Sörensenska huset«, Konsthistorisk tidskrift, 1976.
von Ajkay, Anna: Fersenska palatset, 1977.
von Ajkay, Anna: »A. E. Melander. En arkitekt under stilsökandets 

period«, Stenstadens arkitekter. Sju studier över arkitekternas
verksamhet och betydelse vid utbyggnaden av Stockholms innerstad
1850–1930, red. Thomas Hall, 1981.
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vol., 1884–1885. 
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tider«, Den allmänna undervisningens gynnare och vänner inbjudes
härmed att bevista invigningen af Skara högre elementarläroverks
nya lärohus tisdagen den 26 september 1871, 1871.
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Alén, Johan: »Stadens undervisningsväsen«, Lidköpings kommunala 
historia. Från mitten av 1800-talet till nuvarande tid, 1951.

»Allhelgonakyrkan i Lund«, Ny illustrerad tidning, 1891.
Allmänna anvisningar rörande kyrkobyggnader på nådig befallning 

sammanfattade af Kongl. Öfverintendents-Embetet, 1887. [Helgo
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484 Linköpings domkyrka, 3 vol., Sveriges kyrkor, 1986 och 1987. 485–
487 LLA. 488 Förr och nu, 1874. 489–490 HZA i ArkDes. 491 Album.
492–493 F. 494 ATA. 495–496 F. 497 Märkligare svenska kyrkor, 1874.
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upprättad åren 1875 och 76, i sammandrag utgifven år 1878, 1878. 722–
724 ÖIÄA i RA. 725–726 F. 727–729 HZA i ArkDes. 730 Album. 731–
732 F. 733–735 HZA i ArkDes. 736–737 HZA i ArkDes. 738–741
ÖIÄA i RA. 742 HSA. 743–744 Kulturen i Lund. 745 Gustaf Lindeberg:
Folkskoleseminariet i Lund 1839–1939. Minnesskrift, 1938. 746 Tidskrift
för byggnadskonst och ingeniörvetenskap, 1870. 747–748 Lasarettet i
Lunds arkiv i Regionarkivet i Skåne län. 749 HZA i ArkDes. 750
Lasarettet i Lunds arkiv i Regionarkivet i Skåne län. 751–752 Tidskrift
för byggnadskonst och ingeniörvetenskap, 1870. 753 Lasarettet i Lunds
arkiv i Regionarkivet i Skåne län. 754–755 Album. 756–758 F. 759
Lasarettet i Lunds arkiv i Regionarkivet i Skåne län. 760–765
Stadsarkivet i Lund. 766 HZA i ArkDes. 767 Album. 768–769 F. 770–
773 LUA. 774 Malmö rådhus. 775 Hans Edestrand: »Malmö rådhus.
Studier i ombyggnaden 1864–1869«, Malmö fornminnesförenings
årsskrift, 1946. 776 C. A. Hellborg och J. B. Westenius: Malmö kalender
för 1868. 777–778 Malmö stadsarkiv. 779 Hans Edestrand: »Malmö
rådhus. Studier i ombyggnaden 1864–1869«, Malmö fornminnes -
förenings årsskrift, 1946. 780–781 Tidskrift för byggnadskonst och
ingeniörvetenskap, 1869. 782–783 Fotokopia i Malmö stadsarkiv. 784
Malmö rådhus. 785 Hans Edestrand: »Malmö rådhus. Studier i
ombyggnaden 1864–1869«, Malmö fornminnesförenings årsskrift, 1946.
786 Fotokopia i Malmö stadsarkiv. 787–792 F. 793–794 Foto Anders
Rising. 795 F. 796 Album. 797–799 F. 800–801 HZA i ArkDes. 802
Album. 803 Gunnar Richardson: »Skara läroverk«, Skara, 2, 1700–
1970. Staden i länet, red. Bo Andersson, 1975. 804–806 ÖIÄA i RA.
807–809 GLA. 810 Album. 811–817 F. 818 Västergötlands museum.
819 F. 820–825 Fotografi från Malmö läroverks arkiv. 826–828 HZA i
ArkDes. 829 GLA. 830 Lidköpings byggnadsnämnd, F. 831–832
Album. 833 Statens järnvägars arkiv i RA. 834 Album. 835 Helsing -
borgs museum. 836 Statens järnvägars arkiv i RA. 837 Kortfattad
beskrivning över den historiska och tekniska utvecklingen av vissa större
statsbanestationer, I och II, 1938. 838 Bevarandeplan Eslöv, 1984, foto
Föjer. 839 Eslövs kommun. 840 Album. 841–842 Malmö centralstation,
dess historiska utveckling och ombyggnad under åren 1913–1933, 1934.
843 Die Wiener Ringstrasse, red. Renate Wagner-Rieger, band 8:2, 1978;
band 3, 1980. 844–849 HZA i ArkDes. 850 Fotografi i KKH. 851–853
HZA i ArkDes. 854–855 Die Wiener Ringstrasse, red. Renate Wagner-
Rieger, band 8:2, 1978; band 3, 1980. 856 LUA. 857 Simrishamns
kommun, F. 858–860 F. 861 Stadsingenjörskontoret i Växjö. 862
Smålands museum, foto troligen J. Jaeger. 863 Album. 864 F. 865 HSA.
866–870 ÖIÄA i RA. 871–880 LUA. 881 HZA i ArkDes. 882–898 LUA.
899–900 HZA i ArkDes. 901–904 LUA. 905 Foto Anders Rising. 906–
908 Album. 909–912 F. 913–915 Album. 916–920 F. 921 LUA. 922
Lunds universitets konstsamlingar. 923 F. 924–926 LUA. 927 Statens

498 Erik Bohrn: Strängnäs domkyrka, Sveriges kyrkor, 1968. 499–501
ATA. 502–505 Strängnäs domkyrkoarkiv. 506 ATA, foto G.V. Hofling.
507 GLA. 508–511 ATA. 512 Skara domkyrkoarkiv. 513–515 GLA. 516
HZA i ArkDes. 517 Skara domkyrkoarkiv. 518 F. 519–522 GLA. 523
Västergötlands museum, foto F. Thesslund. 524 ATA, foto F.
Thesslund. 525 Skara domkyrkoarkiv. 526 Västergötlands museum.
527–528 GLA. 529 Ny illustrerad tidning, 1894. 530–531 ATA. 532
ATA, foto Alfred Dahlgren. 533 ATA. 534–543 F. 544 ATA. 545–546 F.
547 KB, foto Kreuger och Ebeling. 548 ATA. 549 Kalmar läns museum.
550–551 ÖIÄA i RA. 552–553 F. 554 HZA i ArkDes. 555 ÖIÄA i RA.
556 Kalmar läns museum. 557 Märkligare svenska kyrkor, 1874. 558
Klara kyrkoarkiv i Stockholms domkyrkoarkiv. 559 ATA. 560–562
HZA i ArkDes. 563 ÖIÄA i RA. 564 Ny illustrerad tidning, 1886. 565
Klara kyrkoarkiv i Stockholms domkyrkoarkiv. 566 ATA. 567 Klara
kyrkoarkiv i Stockholms domkyrkoarkiv. 568 Nils Staf: S. Klara kyrka,
Sveriges kyrkor, 1927. 569–570 ATA. 571–574 F. 575 GLA. 576–577
HZA i ArkDes. 578 Carl-Wolfgang Schümann: »Der Berliner Dom in
19. Jahrhundert«, Die Bauwerke und Kunst denkmäler von Berlin, 1980.
579 Karl-Heinz Klingenburg: Der Berliner Dom, 1987. 580 Carl-
Wolfgang Schümann: »Der Berliner Dom in 19. Jahrhundert«, Die
Bauwerke und Kunst denkmäler von Berlin, 1980. 581–585 HZA i
ArkDes. 586 Karl-Heinz Klingenburg: Der Berliner Dom, 1987 och
Carl-Wolfgang Schümann: »Der Berliner Dom in 19. Jahrhundert«,
Die Bauwerke und Kunst denkmäler von Berlin, 1980. 587–591
Krigsarkivet. 592 Wermings atlas, 1813. 593 Blekinge museum. 594–
595 Krigsarkivet. 596–602 Matteus församling. 603–606 HZA i
ArkDes. 607–618 Matteus församling. 619 Album. 620–621 F. 622
Album. 623–627 F. 628–634 ÖIÄA i RA. 635–645 Allhelgona
församlingsarkiv. 646–648 Kulturen i Lund. 649–651 F. 652 Stads -
antikvarien i Lund, foto Otto Ryding. 653 F. 654–655 Foto Malin
Gezelius. 656–659 F. 660 Kulturen i Lund. 661 Album. 662 Malmö
1862–1962, Byggnadsnämnden 100 år, 1962. 663–668 Malmö S:t Pauli
församlingsarkiv. 669 HZA i ArkDes. 670–680 GLA. 681 HZA i
ArkDes. 682–683 Album. 684 F. 685–686 Album. 687–694 F. 695 HZA i
ArkDes.

Volym 3
696 HZA i ArkDes. 697 SSM. 698 ÖIÄA i RA. 699–700 Pontus
Henriques: Skildringar ur Kungl. Tekniska Högskolans historia I, 1917.
701 HZA i ArkDes. 702 ÖIÄA i RA. 703–710 HZA i ArkDes. 711 J. M.
Larsson: Skåne och Blekinge. På grund af Topografiska karteverket och
offentliga handlingar utarbetad 1870, 1870. 712–715 ÖIÄA i RA. 716
Helsingborgs museum. 717 F. 718–720 HZA i ArkDes. 721 V. Palm -
crantz: Karta öfver staden Lund med närmast omgifvande jordar,
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Volym 4
1093 LLA. 1094–1097 HZA i ArkDes. 1098 Kopia i KKH. 1099 Karta
öfver Malmö upprättad år 1871 af Georg Gustafsson. 1100 HZA i
ArkDes. 1101 Album. 1102 Ny illustrerad tidning, 1869. 1103–1106
HZA i ArkDes. 1107 Privat ägo, Torvald Colliander. 1108 HZA i
ArkDes. 1109–1111 Kulturen i Lund. 1112 LUA. 1113–1117 Kulturen i
Lund. 1118 KKH. 1119 Kulturen i Lund. 1120 KKH. 1121–1124
Kulturen i Lund. 1125 Kulturen i Lund, foto Lina John. 1126–1128
Kulturen i Lund. 1129 HSA. 1130 Tidskrift för byggnadskonst och
ingeniörvetenskap, 1869. 1131 HZA i ArkDes. 1132–1136 LLA. 1137
Album. 1138 F. 1139–1140 Ritning i villan. 1141 Album. 1142–1143
Gåvetorps gårdsarkiv. 1144 HZA i ArkDes. 1145 F. 1146 Album. 1147
Sankta Annas gille, Åhus. 1148 Fotografi i privat ägo. 1149 HZA i
ArkDes. 1150–1151 Lunds byggnadsnämnd. 1152 Album. 1153–1154
F. 1155 HSA. 1156–1158 Kulturen i Lund. 1159 HSA. 1160 Almnäs
arkiv. 1161 HSA. 1162 Album. 1163 F. 1164 Album. 1165–1166 HZA i
ArkDes. 1167 HSA. 1168 Blekinge museum. 1169 Hugo Larsson:
»Karlskrona«, Sveriges städer nu och fordom, red. Albin Roosval, 1915.
1170 Album. 1171 Maltesholms godsförvaltning. 1172 Album. 1173–
1175 Lunds byggnadsnämnd. 1176–1177 Album. 1178 HSA. 1179–
1180 KB. 1181 Stockholms slottsarkiv. 1182 Helsingborgs museum.
1183 Album. 1184 HZA i ArkDes. 1185–1186 F. 1187 HZA i ArkDes.
1188 HSA. 1189 Album. 1190 F. 1191 Album. 1192 F. 1193 Album. 1194
Fotokopia Konstvetenskapliga institutionen, Lunds universitet. 1195
HSA. 1196 Kulturen i Lund. 1197 Byggnadsnämnden i Lund. 1198
Kulturen i Lund. 1199 HSA, F. 1200–1205 Byggnadsnämnden i Lund.
1206 Kulturen i Lund. 1207 F. 1208 Byggnadsnämnden i Malmö, F.
1209 Album. 1210–1211 F. 1212 Byggnadsnämnden i Malmö, F. 1213–
2014 Album. 1215 F. 1216 J. M. Larsson: Skåne och Blekinge. På grund
af Topografiska karteverket och offentliga handlingar utarbetad 1870,
1870. 1217–1220 Byggnadsnämnden i Kristianstad. 1221 Album.
1222–1223 F. 1224–1225 Kristianstads museum. 1226
Byggnadsnämnden i Kristianstad. 1227–1228 Album. 1229 F. 1230 Karl
Enghoff: »Halmstad«, Sveriges städer nu och fordom, red. Albin
Roosval, 1916. 1231–1232 Album. 1233 Byggnadsnämnden Trelleborg,
F. 1234 Album. 1235 Byggnadsnämnden i Karlshamn, F. 1236 HSA.
1237 Fotografi hos Albert Malmros, Karlshamn. 1238 Alf Grandien:
»Söderhamn«, Sveriges städer nu och fordom, red. Albin Roosval, 1924.
1239–1244 Byggnadsnämnden i Söderhamn. 1245 Alf Grandien:
»Söderhamn«, Sveriges städer nu och fordom, red. Albin Roosval, 1924.
1246 Album. 1247 HSA. 1248 Byggnadsnämnden i Växjö. 1249–1250 F.
1251 ÖIÄA i RA. 1252 Gustaf Ljunggren: Skånska herrgårdar, 1852–
1863. 1253–1255 Fotokopia Konstvetenskapliga institutionen Lunds
universitet. Original på gården. 1256 Original på gården. 1257
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fastighetsverk, F. 928–930 LUB. 931–933 F. 934 Akademiska
Föreningens Arkiv. 935 Lunds byggnadsnämnd. 936 Album. 937
Uppsala universitets arkiv. 938 Om ett nytt universitetshus i Upsala:
Skrifvelse från akademiska konsistoriet till universitetets kansler, 1877.
939–946 Uppsala universitets arkiv. 947 Ola Ehn: Uppsalas stadsbild.
Stadens begynnande omvandling 1809–1867, Uppsala stads historia, 8,
1991. 948–950 Uppsala universitets arkiv. 951–954 LUA. 955 Alfred
Flaum: Lasarettet i Lund 1768–1968, 1968. 956 Carl Gustaf Ahlström:
»Patologisk anatomi i Lund 1668–1962«, Sydsvenska patologiska
sällskapets årsskrift, supplementum 2, 1983. 957 F. 958 Ahlström, Carl
Gustaf: »Patologisk anatomi i Lund 1668–1962«, Sydsvenska
patologiska sällskapets årsskrift, supplementum 2, 1983. 959–964 LUA.
965 F. 966–968 Byggnadsnämnden i Lund. 969 Kulturen i Lund, foto
Grothén. 970 Album. 971 F. 972 Hjalmar O. Nathorst: Alnarps
landtbruksinstitut. Beskrifning, 1881. 973 Skiss i brev från Nathorst, KB.
974–976 Hjalmar O. Nathorst: Alnarps landtbruksinstitut. Beskrifning,
1881. 977–978 F. 979 Album. 980 F. 981 KB. 982 Album. 983 Karl
Enghoff: »Landskrona«, Sveriges städer nu och fordom, red. Albin
Roosval, 1918. 984–986 Landskrona stadsmuseum. 987 HZA i ArkDes.
988 Stadsarkivet i Lund. 989 Album. 990 HZA i ArkDes. 991 HZA i
ArkDes. 992–997 SSA. 998–999 HZA i ArkDes. 1000–1001 SSA. 
1002–1003 Teknisk tidskrift, 1880. 1004–1005 SSA. 1006–1007 HZA i
ArkDes. 1008 Norra Latins museum. 1009–1011 SSM. 1012–1017
Norra Latins museum. 1018 Album. 1019 SSM. 1020 F. 1021 KB. 1022–
1023 HZA i ArkDes. 1024 SSM. 1025–1026 Tidskrift för byggnadskonst
och ingeniörvetenskap, 1868. 1027 Riksdagens arkiv. 1028–1029 ÖIÄA i
RA. 1030–1031 HZA i ArkDes. 1032 Kopia i KKH. 1033–1034 HZA i
ArkDes. 1035 David Joseph: Geschichte der baukunst vom altertum bis
zur neuzeit, 1912. 1036 Le Parlement autrichien, 1975. 1037 HZA i
ArkDes. 1038 ÖIÄA i RA. 1039–1051 HZA i ArkDes. 1052–1061
Förslag till riksdags- och riksbankshus på Helgeandsholmen, red. P. Em.
Lithander, 1890. 1062 HZA i ArkDes. 1063–1066 Förslag till riksdags-
och riksbankshus på Helgeandsholmen, red. P. Em. Lithander, 1890.
1067–1068 HZA i ArkDes. 1069 Josef Linck: Historik över statens
byggnadsföretag å Helgeandsholmen, 1900. 1070 HZA i ArkDes. 1071
Josef Linck: Historik över statens byggnadsföretag å Helgeandsholmen,
1900. 1072 Riksdagens hus. Återflyttningen till Helgeandsholmen, 1983.
1073–1075 HZA i ArkDes. 1076 Uppsala universitetsbibliotek. 1077
SSM. 1078–1079 ÖIÄA i RA. 1080 SSM. 1081–1082 ÖIÄA i RA. 1083
Riksdagens arkiv. 1084 Barbro Stribolt: Stockholms 1800-talsteatrar,
1982. 1085 Kungliga teatrarnas arkiv. 1086–1088 Barbro Stribolt:
Stockholms 1800-talsteatrar, 1982. 1089 Kungliga teatrarnas arkiv. 1090
SSM, foto Oscar Ellqvist. 1091 SSM, F. 1092 SSA.



Nordiska museets arkiv, foto K. Bagge. 1258 F. 1259 Gustaf Ljunggren:
Skånska herrgårdar, 1852–1863. 1260 H. H. von Schwerin: Skånska
herrgårdar under svensk tid. 1934. 1261 F. 1262 Gerhard von Burman
och Abraham Fischer: Prospecter…, 1756. 1263 Gustaf Ljunggren:
Skånska herrgårdar, 1852–1863. 1264 Ulric Thersner: Fordna och
närvarande Sverige, 91 häften, 1817–1867. 1265 HZA i ArkDes. 1266
Album. 1267 F. 1268 Gustaf Ljunggren: Skånska herrgårdar, 1852–
1863. 1269–1270 Fotokopia i KKH. 1271–1274 HZA i ArkDes. 1275–
1279 Fotokopia i KKH. 1280–1282 August Hahr: »Häckeberga«,
Svenska slott och herresäten vid 1900-talets början, 1909. 1283–1284
Album. 1285–1289 F. 1290 Ulric Thersner: Fordna och närvarande
Sverige, 91 häften, 1817–1867. 1291 Gustaf Ljunggren: Skånska
herrgårdar, 1852–1863. 1292–1293 Original på gården. Fotokopia
Konstvetenskapliga institutionen, Lunds universitet. 1294 August
Hahr: »Bosjökloster«, Svenska slott och herresäten vid 1900-talets
början, 1909. 1295 Album. 1296–1299 F. 1300 Album. 1301 Gunnar
Persson: »Västerstadsgården«, Min hemsocken Västerstad, 1960. 1302 F.
1303 Sven T. Kjellberg: »Skabersjö«, Slott och herresäten i Sverige, 1966.
1304 Gustaf Ljunggren: Skånska herrgårdar, 1852–1863. 1305–1310
Original på gården. Fotokopia Konstvetenskapliga institutionen, Lunds
universitet. 1311 Gerhard von Burman och Abraham Fischer:
Prospecter…, 1756. 1312–1313 Original på gården. Fotokopia
Konsvetenskapliga institutionen, Lunds universitet. 1314–1315 F. 1316
August Hahr: »Kronovall«, Svenska slott och herresäten vid 1900-talets
början, 1909. 1317 HZA i ArkDes. 1318–1323 Original på gården.
Fotokopia Konstvetenskapliga institutionen, Lunds universitet. 1324
Gustaf Ljunggren: Skånska herrgårdar, 1852–1863. 1325–1330
Råbelöfs arkiv. 1331 F. 1332 Original i Bulltoftaarkivet. Gunhild
Eriksdotter: Bellevue och Bulltofta, två 1800-talsgårdar i utkanten av det
dåtida Malmö, uppsats i konstvetenskap vid Lunds universitet, 1987.
1333–1337 HZA i ArkDes. 1338 Sten Åke Nilsson: »Dyra nöjen. Om
Helgo Zettervall som slottsarkitekt«, Lundabygdens sparbank.
Årsredovisning 1988, 1989. 1339 HSA. 1340 HZA i ArkDes. 1341 Kajsa
Bjurklint Rosenblad: Scenografi för ett ståndsmässigt liv. Adelns
slottsbyggande i Skåne 1840–1900, Diss., 2005. 1342 Album. 1343 Ulric
Thersner: Fordna och närvarande Sverige, 91 häften, 1817–1867. 1344
HZA i ArkDes. 1345 Album. 1346–1347 F. 1348 Ulric Thersner:
Fordna och närvarande Sverige, 91 häften, 1817–1867. 1349 F. 1350
Album. 1351–1352 F. 1353–1359 HZA i ArkDes. 1360 Egeskovs
slottsarkiv. 1361–1362 Album. 1363–1364 F. 1365–1367 ÖIÄA i RA.
1368 Kalmar läns museum, foto John Drysselius. 1369–1376 ÖIÄA i
RA. 1377 Album. 1378 Carl Axel Klingspor: »Penningby«, Uplands
herregårdar med beskrifvande text, 1877–1881. 1379 Original i privat
ägo. 1380 Erik Dahlbergh: Svecia antiqua et hodierna, 1694. 1381
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Original i privat ägo. 1382–1387 HZA i ArkDes. 1388 Original på
slottet. 1389 Nordiska Museet, foto Karl Karlsson, Karlskrona. 1390 F.
1391 KB. 1392 Karta öfver Stockholm. Uprättad och utgifven af A.R.
Lundgren år 1885. 1393 SSM. 1394 HZA i ArkDes. 1395–1400 SSA.
1401–1405 HZA i ArkDes. 1406–1407 SSA. 1408 HZA i ArkDes. 1409
F. 1410 SSM. 1411 Foto Staffan Nilsson. 1412–1413 SSM. 1414–1416 F.
1417 SSM. 1418 F. 1419 Foto Staffan Nilsson. 1420 Skissernas museum,
Lund. 1421–1424 F. 1425 Fotografi i KKH. 1426 Album. 1427–1437 F.
1438 Karta öfver Stockholm. Uprättad och utgifven af A.R. Lundgren år
1885. 1439–1442 Privat ägo. 1443 SSA. 1444 HZA i ArkDes. 1445 SSM.
1446 Album. 1447–1449 SSA. 1450 Album. 1451 SSM, foto Lennart af
Petersens. 1452 Karta öfver Stockholm. Uprättad och utgifven af A.R.
Lundgren år 1885. 1453 KB. 1454 Album. 1455 SSM. 1456 SSA. 1457
SSM. 1458 SSA. 1459 SSM. 1460–1462 SSA. 1463–1464 HZA i ArkDes.
1465 Album. 1466 F. 1467 Album. 1468–1469 F. 1470 SSM. 1471
Fotografi i SSM. 1472–1476 SSA. 1477 Karta öfver Stockholm. Uprättad
och utgifven af A.R. Lundgren år 1885. 1478–1479 SSM. 1480–1481 F.
1482–1486 Album. 1487–1489 F.
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A
A. Svensson & son   III 775 not 115
AB Förenade bryggerierna   IV 937, 956 not 71, 74
AB Stockholms Byggnadsförening   IV 1136, 1141,

1159, 1171 not 32; 1173 not 66
Acking, Carl-Axel   II 309 not 42
Adelcrantz, Carl Fredrik   I 35, 36 II 406, 409, 414,

424 not 2; 524 III 549, 552, 859-862, 865, 868,
871, 879 not 135, 138

Adelsköld, Claes Adolf   III 652, 674 not 58
Adelswärd, Jan Carl   II 117 not 7
Adlercreutz, Axel Gustaf   III 685, 759, 771 not 18
Agardh, Jacob Georg   I 81, 88 III 595, 609 

not 55, 56; 690
Agardh, John Mortimer   I 81 III 602, 603, 609 

not 56, 57
Ahlberg, Kristianstad   IV 998 
Ahlefeldt-Laurvig-Bille, Julius Ludvig 

IV 1078, 1105 not 102, 103
Ahrenberg, Johan Jakob (Jac.)   III 851, 879 not

118, 119 IV 1180–1182, 1184 not 10, 11, 13
Akademiska Föreningen   I 79, 87, 88 III 675 not

73; 679, 724, 731–733, 770, 774 not 84, 86 IV
978, 979, 981, 1012 not 22, 25

Alander, Per Gustaf   II 378, 383 III 634–636, 638,
672 not 25, 26; 673 not 30

Alberti, Leon Battista   III 800
Allhelgonakyrkan i Lund   II 194, 198 not 126, 

136; 302, 474–490, 493, 501, 510–512, 514 not 
21; 516 not 60, 67, 69, 75; 518 not 115 III 598,
770 IV 928, 933

Allmänna anvisningar rörande kyrkobyggnader   
II 305, 430 not 164; 514 not 20; 528–532, 536 
not 29–34, 37 IV 1177, 1183 not 1

Allmänna Barnhuset i Stockholm   I 64, 73 not 14
Almnäs   IV 894, 934–937, 952, 956 not 62, 64; 

1020, 1096, 1107 not 149
Almqvist, Per Vilhelm   II 173, 197 not 112, 113
Alnarp   I 81, 88, 97 II 133, 309 not 39 III 585,

679, 758–763, 776 not 142, 144, 146, 151 IV
1013 not 47; 1023, 1101 not 16; 1104 not 78

Alnarp, Hovbeslagsskolan   III 679, 758–762, 776 
not 146

Alnarp, Mejeriföreståndarens bostad  III 679, 763,
776 not 151

Alnarp, Mejeriskolan   III 758, 763, 776 not 142
Alnarp, Trädgårdsskolan   III 679, 758, 759, 761,

776 not 143
Altes Museum i Berlin   II 440
Altes Nationalgalerie i Berlin   II 440 
Althin, Caleb   II 345, 426 not 60; 427 not 81
Amalienborg i Köpenhamn   I 93
Améen, Gustaf   III 608 not 23

Amiralitetskyrkan i Karlskrona   II 435, 445–450,
514 not 14

Amundsson, Albert   III 850, 875 not 31
Anchert, John   III 776 not 141
Anckarsvärd, Gustaf Michael   I 25 IV 1105 

not 111
Anckarsvärd, eodor   III 682
Anderberg, Axel   III 870, 871, 877 not 87; 

880 not 151
Andernach    II 136, 196 not 67
Andersson, kakelugnsmakare   III 564
Andersson, stenhuggare   III 564
Andersson, C. J.   II 515 not 48
Andersson, J. A. G. (Acke)   II 345, 358, 426 

not 60; 427 not 81
Andersson, Johan   IV 1149, 1172 not 55
Angerstein, Ada Ingeborg   IV 995 not 40
Anshelm, Klas   III 609 not 45; 776 not 130
Anshelmgruppen   III 774 not 83
arbetarbostäder, Bulltoa   IV 894, 927, 928, 1063 
arkitekttaxan   III 874 not 9
arkitektutbildning   I 22, 23, 26, 27, 35–41, 66, 67
Arnqvist, M.   IV 1072
Arsenalen i Köpenhamn   I 93
Arsenalsgatan i Stockholm   I 73 not 9 III 860, 

862, 863, 869 
Artilleriläroverket i Marieberg   I 27, 29 not 20, 21
Artilleriplanen i Stockholm   III 809, 810, 819,

820, 862, 867, 870, 876 not 52; 878 not 102; 
880 not 150

Arvfurstens palats i Stockholm  III 803, 806, 814, 
818, 823, 859

arvode   I 68 II 251, 262, 302, 308 not 15; 311
not 82; 427 not 99; 477, 516 not 66; 526 
III 564, 584, 609 not 40; 610 not 65; 638, 652, 
654, 672 not 14; 673 not 36, 41, 52; 682, 771 
not 16; 772 not 23; 784, 824, 880 not 143 
IV 913, 949, 971, 1028, 1069, 1078, 1122, 1138, 
1172 not 51, 60; 1173 not 68

Aschaffenburg   II 139
Ask, Carl Jacob   III 585, 690 IV 978–980, 1010, 

1012 not 19–22, 24, 25
Ask, Johan   IV 979
Asks hus i Lund   IV 978–981, 1010, 1012 not 25
Asplund, Erik Gunnar   II 536 not 40 III 875 

not 30
Asplund, Harald   IV 1166, 1171 not 39
Asplunds hus i Stockholm   IV 1111, 1140, 1141
Attarp, Torsten   IV 1173 not 63
Augustinerkyrkan i Mainz   II 196 not 56
aula   I 53, 54 II 387 III 571 not 38; 575, 580, 583–

585, 636, 638, 642–644, 646–648, 672 not 24; 
673 not 33, 36; 690, 694, 697, 698, 702, 705–
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708, 710–713, 715–717, 720, 733–735, 737, 
739, 741, 743, 772 not 27, 31; 773 not 62, 69;
783, 785, 789, 792, 793, 798, 874 not 19, 20

aulatillbyggnad Lund   III 575, 580, 583, 584
Axelvold   IV 1100 not 3

B
badhus i Lund   III 679, 768, 769, 777 not 162–164
Bager, Lorens Isak   III 672 not 9
Bamberg   II 139, 196 not 71; 536 not 35
Bankohuset i Stockholm   III 804, 831, 848
Barclayska huset i Stockholm   I 19, 23–25
Barnekow, Adolf Fredrik   IV 1049, 1052, 1098, 

1102 not 53
barnsjukhus i Göteborg   I 72, 75 not 58 III 548, 

555–558
Barry, Charles   III 772 not 32
Barsebäck   IV 1100 not 9
Baudrys, Ambrosie   III 675 not 95
Beck-Friis, Corfitz   II 244 not 71 IV 1102 not 37
Beck-Friis, Lave Gustaf   IV 1042, 1044, 1045, 

1102 not 37, 39–41
Beckman, A. F.   II 383
Beijer, Carl Gottreich   I 27, 82, 83, 89 not 9 

III 822
Benda, Julius   III 669, 675 not 95
Benedicks, Carl   IV 1159, 1160
Benestad   II 128, III 771 not 7 IV 954 not 24; 

1020, 1094, 1100 not 11; 1107 not 133, 134
Bennet, C. S.   I 17
Benz, Olof Pehrsson   III 759, 776 not 146
Bergamo, Sankta Maria Maggiore   II 139
Bergendahl, Laurentius (Lars)   I 67, 68 
Bergh, Edvard August   II 345, 426 not 59
Bergh, Oskar   II 167, 169
Bergström, F. D.   II 251, 307 not 7; 377, 380
Bergsunds mekaniska verkstad   II 342, 410, 430 

not 155 IV 1169 not 2
Berlin   I 9, 12 not 13; 18, 23, 30 not 22; 85 II 140, 

344, 404, 435, 436, 438–445, 534 III 667, 675 
not 94; 681, 707, 773 not 56; 850, 876 not 62 
IV 940, 1029, 1122, 1136, 1160

Berlin, Altes Musem   II 440 
Berlin, Altes Nationalgalerie   II 440   
Berlin, Charlottenhof   IV 940
Berlin, Diakonissenkrankenhaus Bethanien   

III 590
Berlin, domkyrkan   II 407, 429 not 149; 435, 439–

445, 447, 514 not 5, 10 III 615, 657
Berlin, kungliga slottet   II 439, 440, 443
Berlin, Neues Museum   I 23 II 440
Berlin, Nils Johan   I 81, 89 not 8 II 122, 133 

III 585, 591, 608 not 26

Berling, Elisabeth   IV 1107 not 141
Berns salonger i Stockholm I 28 not 4; 74 not 35
Beskowska kyrkan (Blasieholmskyrkan) i

Stockholm   I 74 not 35 II 437, 478, 516 not 65
Beskowska skolan i Stockholm  I 74 not 35
betong   I 38 II 162, 175, 192, 195 not 17; 276, 285,

288, 291, 318–320, 328, 330, 332, 340–342, 
344, 350, 354, 360, 368, 384, 385, 410, 416–
418, 420, 423, 426 not 70, 73; 430 not 164, 166 
452, 456, 466, 470, 473, 479, 480, 485, 488, 490,
498, 507, 509, 511, 515 not 54; 516 not 77; 518 
not 112; 530 III 706, 708, 757, 776 not 141 
IV 936, 1130, 1163, 1173 not 76

bibliotek   I 39, 46, 58–65, 68, 73 not 14; 74 not 35;
87, 95 III 553, 576, 617, 633, 636, 648, 679,
696, 724, 728, 745, 750, 759, 785, 795, 814,
836, 838, 846 IV 901, 902, 904, 908, 912, 921,
948, 1025, 1034, 1037, 1038; 1049, 1050, 1056,
1057, 1060, 1066, 1072, 1090, 1091, 1094,
1098

Bildt, Gillis   IV 1136
Bilehotz, A. W.   II 198 not 126
Bille-Brahe, Frantz Preben   IV 1074, 1075, 1078, 

1105 not 102, 103
Billeberga   III 565, 652 IV 957 not 98
Billeberga kyrka   II 311 not 87 III 565, 566
Billeberga sockenstuga   III 549, 565, 566
Billing, Johan Emil   II 501–503, 518 not 104; 528
Billinge kyrka   II 249, 256, 257, 262, 264, 268, 

300, 305, 307 not 8; 308 not 13, 15; 311 not 82 
IV 912

Billström, Lars   I 80 II 122 III 595
Bindesböll, Martin Gottlieb   I 94–97, 98 not 2, 12 

IV 1023, 1100 not 5
Biskopshuset i Lund   I 22, 30 not 22; 79, 86, 87 

IV 902
Bjersjöholm   IV 1023
Björketorps kyrka   II 111–113
Björna kyrka   I 73 not 9
Björnsen, Björnstjerne   I 30 not 22
Björnstjerna, Johan Magnus   III 808–810, 876 

not 54
Björnstorp    IV 954 not 24; 1020, 1024–1028, 

1092, 1094, 1098, 1100 not 10, 12–14; 1105 
not 94

blanch clair   III 708
Blank, Nils   II 310 not 70
Blasieholmen i Stockholm   I 23 IV 1113, 1148, 

1169 not 1, 4; 1170 not 13; 1172 not 54; 1173 
not 64

Blasieholmskyrkan (Beskowska kyrkan) i 
Stockholm   I 74 not 35 II 437, 478, 516 not 65

Blasieholmshamnen i Stockholm   IV 1112, 1159, 

1169 not 4
Blasieholmskajen i Stockholm   I 29 not 10 III

781, 839 IV 116
Blasieholmstorg i Stockholm   IV 1148, 1149, 

1154–1158, 1168
Blindeinstitutet i Köpenhamn   I 95, 96
Blindinstitutet i Stockholm   IV 1177, 1183 not 2
Blix, Abraham   II 445, 450, 514 not 15, 21 III 684,

771 not 14
Blom, Fredrik   I 19, 20, 24–27, 29 not 9; 36, 56 

II 436, 524 III 875 not 33 IV 1167
Blom-Carlsson, Carl Gustaf   I 20, 25, 29 not 10; 

38, II 372 III 879 not 136
Blombergh, Fredrik   II 462, 515 not 46
Blomé, Börje   II 518 not 112, 114
Bluntschli, A.   III 675 not 95
Boberg, Ferdinand   II 242 not 23; 288, 289, 310 

not 59; 526, 534, 537 not 46 III 876 not 61; 877
not 87; 878 not 114; 879 not 132 IV 1107 not 
130

Bogesunds slott   I 74 not 30
Boisen, Peter   I 98 II 308 not 20 IV 1100 not 7; 

1104 not 82
Bolinder, Carl Gerhard   IV 1112, 1169 not 2
Bolinder, Clara   IV 1117, 1123, 1169 not 7; 1170 

not 31
Bolinder, Jean   III 773 not 56; 781 IV 1111–1114, 

1117, 1120, 1122, 1123, 1126–1129, 1134, 
1136, 1159, 1169 not 2, 3, 12; 1170 not 13, 
18, 31

Bolinder, Selma   IV 1134
Bolinders mekaniska verkstad   II 342, 419 III 713

IV 1112, 1122, 1123, 1127, 1129, 1169 not 1, 2;
1173 not 66

Bolinders hus i Stockholm   II 198 not 126, 130, 
132, 136; 426 not 71; 535 not 5 III 681, 770, 
773 not 56, 59; 781, 784, 879 not 118 IV 1002, 
1111–1136, 1143, 1147, 1159, 1160, 1164, 
1166, 1167, 1169 not 1; 1170 not 13, 17, 19,
22, 30

Bondeska huset i Stockholm   III 803, 818, 
876 not 61

Bondeska palatset i Stockholm   I 21
Bonn   II 136, 139, 196 not 56
Bonn, Münstern   II 196 not 56
Boppart   II 196 not 56
Borg, Carl Otto   I 80 IV 916, 919, 954 not 31, 32, 

34; 1094
Borgeby   IV 1020, 1029–1032, 1095, 1098, 1101 

not 18, 21, 23
Borgestig, Bengt   III 773 not 69
Borggrén, målerifirma   III 624
Borggård   IV 1020, 1094
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Borghamn   II 362, 367
Borlunda kyrka   II 311 not 87
Borrby kyrka   II 198 not 129; 203, 236, 244 not 

66
Borreby se Borgeby
Bosjökloster   II 244 not 71; IV 1020, 1042–1047, 

1098, 1102 not 36, 37, 43
bostadshus i Trelleborg   IV 964, 1000, 1010, 1014 

not 78; 1015 not 79, 80
bostadshus i Västerås   I 71 IV 894, 949, 964
boställshus i Eslöv   III 615, 655, 656, 674 

not 67–69
Botaniska trädgården i Lund   I 79, 88, 89 III 575, 

591, 604, 609 not 55; 638, 689, 690, 724, 725, 
729, 768

Boxholms bruk   III 775 not 115
Boy, Wilhelm   II 405
Bramante, Donato   I 45, 54 III 800 
Braunschweig   I 30 not 22 II 140, 196 not 72
Bring, Ebbe Gustaf   II 122, 311 not 89; 362, 364
Broomé, Gustaf   III 704 
Broomé, Ludvig   IV 1136, 1137, 1171 not 32, 33, 

42
Brunius, Carl Georg   I 27, 30 not 22; 79, 83  –88, 

89 not 14; 97 II 115, 117, 121–128, 130, 132,
133, 139, 142, 159, 167, 169, 171, 174, 175,
182, 192, 194 not 2, 8; 195 not 13; 196 not 57,
68, 70, 76; 197 not 82, 85, 88, 89; 198 not 118;
204, 218, 227, 241, 243 not 46; 249, 260, 264,
308 not 21, 24; 311 not 87; 317, 363–365, 372,
377, 415, 424 not 5; 427 not 89; 428 not 103;
437, 516 not 62; 525, 528 III 559, 560, 576,
577, 594, 595, 606, 607 not 2; 725, 732, 773
not 73; 799 IV 902, 915, 1022, 1042, 1044,
1046, 1100 not 1, 2; 1181

Brunkebergstorg i Stockholm   I 18 III 811
Bruzelius, löjtnant   IV 933 
Bruzelius, Jacob Cornelius   IV 956 not 61
Bruzelius, Otto Ludwig    III 777 not 160
Bräkne-Hoby kyrka   II 198 not 126; 249, 250–254,

282, 283, 299, 300, 307 not 2; 311 not 82
Bulltoa   IV 894, 927, 955 not 54, 55; 1020, 

1063–1065, 1067, 1098, 1099, 1104 not 77, 82
Bulltoa arbetarbostäder   IV 894, 927, 928, 1063
Burchardt, arkitekt, byggmästare   I 9, 12 not 14
Burenstam, Carl Johan Reinhold   III 675 not 92
Burman, Gerhard von   IV 1029, 1030, 1032, 1052,

1098, 1100 not 1; 1101 not 18; 1102 not 36, 43, 
52; 1103 not 55, 69

Bury, Blois   IV 1034, 1101 not 28
Bussert, Morten   IV 1105 not 104
Byggnadsskolan   I 9, 11, 12 not 16; 24–27, 35–39,

41, 42, 45, 46, 50, 64, 73 not 1, 4 II 523, 535

not 2, 10 III 874 not 3, 17 IV 1172 not 55
Bülow, Christian   III 610 not 66
Bülow, Waldemar   III 610 not 66
Byström, Johan   II 363, 366
Byström, Johan omas   II 121, 122, 128, 133, 

159, 160, 194 not 3, 4
Bångska huset i Stockholm   IV 1147, 1172 not 56
Bååth, Ludvig Magnus   III 875 not 31; 878 not 

104
Bååth, Per   IV 932
Börjes torn, Borgeby   IV 1029–1032, 1101 not 21, 

22
Börjeson, John   II 176, 178, 198 not 122
Börringe   IV 1100 not 9
Börringe tegel   II 464, 479, 503
Börsen i Göteborg   I 29 not 10
Börsen i Köpenhamn   I 93 IV 1052

C
C. G. Svenssons mekaniska snickerifabrik   II 467
Cadier, Regis   IV 1112, 1113, 1170 not 31
Callmander, Karl Reinhold   II 350, 503, 507, 518 

not 109
Cardon, Carl Oscar   I 37
Cardon, Ernst   III 675 not 95
Carl Holmbergs gjuteri och mekaniska verkstad   

II 161, 163, 174 III 713, 773 IV 954 not 32; 
976, 977, 1010, 1012 not 13, 14; 1169 not 2

Carlé och Kaufman   III 652
Carlheim-Gyllensköld, Adolf eodor   II 243 not 

48 IV 1107 not 148
Carlsson, bleckslagare   III 564
Carlstein, P. A .   II 467
Carolinasalen i Lundagårdshuset   III 725
Cedergren, O.   II 270
Cederström, Gustaf   III 672 not 18
cementbruk   II 127, 129, 162, 193, 195 not 17; 198

not 137, 241, 318, 319, 342, 343, 417, 418, 430 
not 168

Chalmers slöjdskola i Göteborg   I 27, 30 not 22
III 877 not 87, 93

Chardon och Lambert   III 669
Charlottenhof i Berlin   IV 940
Charlottenlund   IV 894, 915, 954 not 28; 1100 

not 4
Chiewitz, Georg eodor Polychron   I 18, 19, 27, 

28 not 3; 30 not 23 IV 899
Christiansborg i Köpenhamn   I 93
Christiansen, H.   III 609 not 57
Clason, Isak Gustaf   II 429 not 146; 514 not 22; 

526, 533, 534, 536 not 23 III 573 not 41; 853, 
856, 871, 878 not 114; 860 not 153 IV 1013 not
30; 1100 not 9; 1103 not 68; 1106 not 122; 1107

not 146; 1183 not 2, 3
Collin, C. J.   II 243 not 52; 754, 776 not 132
Corén (Korén), Axel   IV 964, 1008–1010, 1015 

not 93–96
Clunymuseet i Paris   II 531
Cornelius, Peter von   II 196 not 44
Cortona, Pietro da   I 73 not 21
Croix, Otto de la   III 790, 874 not 17
Cronstedt, Carl Johan   II 377, 381, 390, 448, 

449
Curmanska villan i Stockholm   IV 1141
Cuypers, Pierre   II 195 not 43

D
Dagsnäs   IV 1020, 1068, 1070, 1072–1074, 1105 

not 97–100
Dahl, David   III 875 not 30
Dahl, Frans Gustaf Abraham   I 45, 54, 59, 64, 65, 

73 not 14 II 409, 410, 416, 424 not 13; 430 not 
154; 435, 
514 not 22; 518 not 104; 524, 526, 528, 532, 
535 not 10; 536 not 41 III 679, 774 not 90; 
824, 852, 853, 856, 868, 869

Dahlerup, Jens Wilhelm   I 97
Dahlgren, Carl Johan   I 65
Dahlgren, Sven   II 383, 428 not 112, 125; 429 

not 127, 129, 133 III 570 not 9; 672 not 25
Dahlgren, Vilhelm   II 338
Dalby tingshus   III 679, 689, 772 not 24–26
Daly, César   I 28 not 3
Damanquet, E.   III 675 not 95
Danmark   I 84, 93–97 II 115, 133, 158, 194 

not 11; 303, 523, 529 III 616, 731, 1019, 1020, 
1074, 1105 not 101

Dansjö   IV 894, 922, 923, 955 not 43
Dardel, Fritz von   I 26 II 524 IV 1082, 1112, 1129,

1136, 1170 not 26, 31
Davidson, Wilhelm   IV 1173 not 67
Decker, eodor   I 65, 74 not 35 III 630, 672 

not 19; 851, 879 not 118 IV 1180
dekormåleri    I 137 II 178, 195 not 42; 229, 252, 

253, 270, 282, 283, 310 not 68; 420, 430 not 
172; 467 III 579, 624, 712, 714, 715, 757, 770 
IV 1125, 1126, 1171 not 31

Diakonissenkrankenhaus Bethanien i Berlin   
III 590

Dickson, Charles   III 555, 557, 570 not 15, 19
Dickson, Robert   IV 1011 not 8
Djurberg   II 517 not 91
domen i Köln   II 115, 135, 136, 158, 173, 195 

not 35, 36; 333, 418, 440, 443–445 III 667, 675 
not 94

domkyrka för Berlin   II 407, 429 not 149; 435, 
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439–445, 447, 514 not 5, 10 III 615, 657
domkyrkan i Härnösand   I 29 not 5
domkyrkan i Kalmar   II 315, 400–405, 414, 415, 

418–422, 429 not 140; 528
domkyrkan i Linköping   II 194 not 11; 315, 339, 

362–370, 375, 384, 414–416, 418, 419, 421–
423, 427 not 85, 89, 93; 430 not 171, 435, 436, 
450, 462, 526, 531 III 770 IV 1040, 1177

domkyrkan i Luleå   II 533, 534, 536 not 4 III 877 
not 87 IV 1172 not 56

domkyrkan i Lund   I 79, 83, 85–88 II 115–117, 
119–199, 203, 205, 243 not 52; 249, 258, 273, 
315, 325, 328, 334, 362, 368, 414, 415, 423,
424 not 16; 426 not 71; 438, 516 not 60, 62;
517 not 80; 523, 524, 531 III 602, 635, 657, 
679, 722, 775 not 129; 799, 843 IV 912, 982, 
1012 not 26; 1170 not 19; 1181

domkyrkan i Skara   II 297, 311 not 80; 315, 316, 
339, 376–399, 414–423, 428 not 112–125; 429 
not 127 –129, 133–139; 430 not 171, 172; 435, 
436, 464, 479, 523, 524, 526, 531, 534 III 736, 
770 IV 1122, 1177, 1178

domkyrkan i Strängnäs   II 315, 339, 371–375,
399, 414, 415, 418, 419, 422, 428 not 103, 109; 
435, 436, 527, 528, 531 III 770 IV 1040

domkyrkan i Uppsala   I 29 not 11 II 197 not 94;
198 not 136; 294, 314–316, 321–361, 362, 368,
375, 378, 383, 410, 414, 422, 423, 424 not 14–
16; 425 not 18, 22, 26; 426 not 52, 62, 71, 73,
74; 427 not 77, 100; 430 not 171, 172; 435,
436, 462, 464, 476, 477, 479, 518 not 109; 523,
524, 526–528, 531 III 697, 736, 740, 772 not
41, 44; 774 not 100; 784, 789, 799, 802, 879
not 141 IV 1040, 1112, 1170 not 23; 1177,
1181

domkyrkan i Viborg   I 97, 98 II 198 not 135 
IV 1181

domkyrkan i Visby   II 528
domkyrkan i Västerås   I 48, 50, 56, 68–71, 74 not

47, 53; 75 not 55 II 111, 115, 122, 236, 367, 
428 not 104, 106; 528 III 549, 533

Domenèch, Lluis   II 527 not 48 
Dramatiska teatern i Stockholm   I 18 III 861, 871
Dringbergska gården i Malmö   III 643
Drottninggatan i Stockholm   II 405, 527 III 552, 

782, 783, 787, 795, 803, 805, 811, 812, 814,
817, 818, 820, 823, 824, 826–829, 831, 832,
834–836, 838, 841, 842, 845, 846, 851–854,
859, 878 not 95 IV 1178

Du Cerceau, Jacques Androuet   IV 1034, 
1101 not 28 

Dubac   II 195 not 34
Duban, Félix   II 443

Duncker, Joakim Zakarias   IV 1178, 1184 not 4
Dunckermonumentet i Umeå   IV 1178, 

1184 not 4
Dunér, Nils   III 609 not 59
Dyfverman, Carl Johan   II 184, 198 not 136; 354, 

426 not 71; 467, 473, 488, 517 not 80 IV 1134, 
1155, 1156, 1170 not 29; 1173 not 63

Düren, Adam van   II 123–125, 127, 129, 142, 175,
194 not 11; 196 not 68

E
Ebe, Gustaf   II 669, 675 not 95
Eckert, Fritz   II 526, 528, 534 IV 1141, 1183 not 2
Edelstam, Gustaf Jakob   II 404 IV 1082
Edelsvärd, A. W.   I 12 not 16; 19, 26, 27, 29 not 6; 

30 not 23; 66, 67, 74 not 41 II 308 not 18; 514 
not 21; 517 not 96; 524 III 551, 557, 566, 567, 
570 not 20; 571 not 45; 617, 618, 622, 654–657,
674 not 57, 63, 67, 71, 72; 675 not 74; 805, 824, 
875 not 31 IV 899, 1179

Edström och Barup   II 308 not 16
Egeskov i Danmark   IV 1019, 1020, 1062, 1063, 

1074–1081, 1084, 1088, 1098, 1099, 1105 
not 101, 102, 105, 108; 1150, 1160, 1177
eget hus vid Sandgatan i Lund   II 198 not 126
III 770, 781 IV 965–673, 1010, 1011 not 1–8;
1103 not 56

Eggert, Georg Peter Hermann   II 444
Ehrenstråhle, Carl    III 771 not 7 IV 922, 923, 955

not 43
Ehrenstråhle, Richard Ludvig    III 771 not 7 IV

922, 923, 955 not 40
Ehrensvärd, Nils August   IV 994, 1014 not 57–59
Ehrensvärds hus i Kristianstad   IV 964, 994–996
Eichhorn, Christoffer   II 383, 427 not 101; 536 

not 28 IV 1169 not 1, 9
Eisenachregulativet   II 304, 311 not 88, 90; 528
Ek, snickare   III 564
Ekberg, Fredrik Reinhold   I 45, 64, 73 not 14 

II 526, 534
Ekelund, Hans   I 82
Ekholm, Carl Fredrik   II 242 not 7; 338, 526–528 

III 863, 879 not 141; 880 not 143
Ekholmens herrgård   I 73 not 9
Ekman, Pehr Johan   I 20, 29 not 10; 50, 69–71, 74 

not 47, 48, 50 II 429 not 146 IV 1184 not 6
Ekmans snickerifabrik   IV 1170 not 16; 1179
Ekmarck, A.   I 26 II 526
Ekstrand, E. G.   III 793
Elfling, Lars Magnus   I 65
Elfvin & Co, snickerifirma   II 503
Enblom, Rudolf   III 870
Engström, byggmästare   IV 1037, 1067

Enköping, läroverk   I 29 not 5
entreprenadauktion   II 113, 209, 250, 256, 262, 

282, 286, 308 not 10 III 638, 789
Ericson, målare   II 252
Ericson, John   I 28 not 3
Ericson, Nils   II 198 not 122
Ericson, Oscar   IV 1120, 1169 not 11
Ericsson, Aaby   IV 955 not 40
Erik XIV   II 198 not 131 IV 1082
Eriksbergs kyrka   II 249, 296–298, 301, 302, 310 

not 72; 311 not 79
Eriksbergs mekaniska verkstad   II 503
Erikson, Oskar   II 524, 526, 535 not 5
Escher, timmermästare   III 591
Eskilstuna gevärsfaktori   I 30 not 21
Eslöv   II 273, 309 not 43 III 616, 652–656, 674 

not 63–69
Eslöv, byggnader vid järnvägen   III 615, 653–656, 

674 not 63–69
Espelund herrgård   I 74 not 35
Estlander, Carl Gustaf   II 175, 194 not 7; 198 

not 119
Euklides   I 37, 42, 43, 73 not 2

F
Falchrer, C. J.   II 198 not 126
Falck, C.   II 517 not 98
Fallstedt, bildhuggare   II 503
Falun, Kristine kyrka   II 528, 536 not 23
Fant, Erik   II 515 not 55
fasad för Lindstedts hus i Lund   IV 964, 974, 975, 

1010, 1012 not 10
fasad åt Holmberg i Lund   IV 964, 976, 977, 1010,

1012 not 13–15
fasad åt Korén i Växjö   IV 964, 1088–1010, 

1015 not 93–96
Fenger, Ludvig   I 88, 89 not 18; 97 II 309 

not 39 III 609 not 55; 758
Fersenska palatset i Stockholm   III 877 not 87 

IV 1148, 1149, 1172 not 54, 55
Fersenska terrassen i Stockholm   IV 1148, 1149, 

1159, 1162, 1172 not 54, 55
Ferstel, Heinrich   III 658, 667, 675 not 78, 93, 96; 

696, 876 not 63
Fessbergs kyrka   II 537 not 49
Fischer, Abraham   IV 1029, 1032, 1098, 

1100 not 1; 1101 not 18; 1102 not 36, 43, 52; 
1103 not 35, 69

Fleming, Hans   II 317, 424 not 3
Flensburg, Mathias   III 672 not 9
Flensburg, Wilhelm   II 204, 250, 308 not 13; 

483, 516 not 60
Fogelberg, Bengt Erland   I 18, 73 not 5
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Folckerska huset i Stockholm   I 18; 28 not 3
folkskola i Skara   III 615, 651, 674 not 56; 

680, 754
Forbusiska huset i Stockholm   IV 1169 not 5
Forsberg, A. G.   II 533
Forsellska huset i Stockholm   IV 1147
Forsmarks kyrka   I 29 not 13
Forssén, Axel   II 518 not 114
Frankfurt am Main   II 139, 345 III 863 
Frankfurt, domen   II 345
Fredrik Vilhelm IV   II 439
Fredriksborg i Hilleröd   I 97, 98 IV 1052
Fredrikskyrkan i Karlskrona   II 448, 449, 

514 not 18
Fredriksstaden i Köpenhamn   I 93
Frimurarhuset i Halmstad   IV 964, 998, 999, 

1014 not 76, 77
Frohm, Mauritz   III 674 not 62 IV 1011 not 2; 

1101 not 9; 1103 not 68
Frosell, Carl Julius   III 652, 674 not 59 IV 950, 

957 not 95
Frykholm, Nils Fredrik   III 652, 654, 657, 674 not

59, 60, 72
Frykman, J. G.   IV 1101, 1015 not 81
Frykmans hus i Karlshamn   IV 962, 964, 

1101, 1102
Fulltoa   IV 1020, 1092, 1094, 1107 not 131
Funbo kyrka   II 467
Funcke, smidesfirma   IV 1172 not 60
Fångvårdsstyrelsen   I 26, 28 not 4
Färlövs kyrka   II 203, 233–235, 239–241, 243

not 60
Förenade bryggerierna, AB   IV 937, 956 

not 71, 74

G
Gantoa   III 652
Garben, Johann   III 675 not 85
Gardie, Amalia de la   IV 954 not 28
Gardie, Jakob Pontuson de la   IV 1102 not 46
Gardie, Johan de la   IV 940, 942, 956 not 76, 77
Gardie, Magnus Gabriel de la   I 6
Gardie, Pontus Henrik de la   IV 965 not 76
Gardie, Robert de la   II 364 IV 919, 955 

not 36; 1042
Gartenkirche i Hannover   II 345
Garvaregården i Lidköping   I 7, 12 not 7
Gegerfelt, Carl Fredrik Victor von   I 27, 30 

not 22 III 557, 570 not 20, 21; 824
Gellerstedt, Albert eodor   I 42, 45, 59, 60, 64, 

65, 73 not 7 II 115, 117 not 12; 122, 152, 194 
not 5; 195 not 25; 196 not 74, 76; 197 not 103; 
273, 309 not 44; 334, 409, 425 not 37; 438, 514 

not 2; 523, 526, 532, 533, 535 not 1, 9, 10; 537 
not 41 III 566, 571 not 46; 609 not 62; 657, 
666, 672 not 13; 675 not 91; 871, 878 not 113; 
880 not 152 IV 901, 906, 954 not 14, 18; 1112, 
1137, 1171 not 34; 1179

Gellerstedt, Per Erik   II 122
Gerss, Jacob Wilhelm   II 244 not 66
Giertz, Lars Magnus   III 875 not 30
Gillberg, F. A.   II 533
Gilljam, Gustaf Fredrik   III 790, 802, 874 

not 1, 21
Gladhammars kyrka   II 536 not 25
Gleerup, Jacob Deichmann   IV 943, 956 

not 80
Gleerups sommarbostad   IV 894, 943–945, 

952, 957 not 81, 82
Glosmeijer, eodor   II 450, 456, 514 not 24; 

515 not 32, 41
Glæsel, Henri   IV 1104 not 74
Gnosspelius, Wilhelm eodor   III 727, 728, 773 

not 77
Grand hotell i Stockholm   I 30 not 22 III 838

IV 1112, 1113, 1118, 1159, 1167, 1168, 1170 
not 30, 31; 1171 not 31

Grandinsson, E. A.   I 27
Granzow, Carl Hermann Gerhardt   III 758 

IV 1063, 1104 not 78
Graversfors bruk   II 464, 503
Gripsholms slott   IV 1081, 1106 not 111; 1177,

1183 not 2
Gropius, Martin   II 444
Groß, Wilhelm   III 675 not 93
Grundström, Claes   II 325, 332–334, 338, 383, 

424 not 17; 426 not 73; 526 III 742, 743, 774 
not 100; 853 IV 1139, 1183 not 2 

Grythyttan   II 466
Gråbrödre kirkegård, kapellet   I 95, 97
Græbe, Eiler   II 198 not 140; 243 not 63
Gränna kyrka   II 528 IV 1183 not 2
Gröns packhus i Köpenhamn   I 95
Gudhems kyrka   II 376, 384
Guimard, Hector   II 537 not 51
Guldsmedshyttans kyrka   IV 1173 not 65
Gunnarsson, Birger   IV 1101 not 22
Gurneyugn   IV 1101 not 7
Gustav III   I 36 III 549, 859, 868
Gustav III:s paviljong på Haga   I 29
Gustav Adolfs kyrka i Helsingborg   II 533
Gustav Adolfs Torg i Stockholm   I 18 II 439 

III 803, 808, 810, 811, 814, 818, 819, 838, 841, 
843, 844, 859, 861, 863, 865, 868, 870 IV 982, 
1160, 1168

Gustav Adolfskyrkan, Stockhom II 536 not 23

Gustav Vasa kyrka i Stockholm   II 426 not 57, 63; 
439, 537 not 41

Gyldenstolpska huset i Stockholm   I 73 not 9
Gyllenkrok, Axel Gustaf (Gösta)   IV 1100 not 11
Gyllenkrok, Henrietta Eleonora  IV 954 not 22, 24
Gyllenkrok, Johan Fredrik   IV 954 not 24; 1024, 

1100 not 11
Gyllenkrok, Stellan Valfrid   III 771 not 7 IV 954 

not 24; 1094, 1100 not 11; 1107 not 133, 135
gymnastikhus för Lunds universitet   III 575, 

603–605, 696
Gymnastiska centralinstitutet i Stockholm   

III 793 IV 1177, 1183 not 2
Gåvetorp   III 771 not 7 IV 894, 922, 923, 955 not 

39–42
Gåxsjö kyrka   I 73 not 14 II 534
Gärdserum kyrka   I 73 not 9
Gärsnäs   IV 1100 not 8
Gävle, seminariet   I 74 not 35
Gävle, Stora teatern   I 74 not 35 III 874 not 3
Göta kanal   I 6, 17, 27
Göteborg   I 6, 26, 27, 29 not 10; 30 not 22; 

67, 72, 87, 89 not 17 II 424 not 3; 428 
not 114; 435, 437, 495, 510, 518 not 109 
III 549, 555, 557, 558, 566, 568, 570 
not 18; 820, 824, 876 not 68; 877 not 87 IV
1172 not 56

Göteborg, arbetarföreningen   I 30 not 22
Göteborg, barnsjukhus   I 72 III 548, 555–557
Göteborg, Börsen   I 29 not 10
Göteborg, Chalmers slöjdskola   I 27, 30 not 22 

III 877 not 87, 93
Göteborg, Engelska kyrkan   I 29 not 6
Göteborg, Fiskhallen   I 30 not 22
Göteborg, Hagakyrkan   I 29 not 6 II 450, 

514 not 21; 516 not 65 
Göteborg, läroverk   I 29 not 5
Göteborg, Oscar Fredriks kyrka   II 434, 435, 

495–509, 510–513, 517 not 95; 518 
not 103, 115; 526, 528, 534, 535, 537 
not 46 III 775 not 129 IV 1179

Göteborg, Sahlgrenska sjukhuset   I 30 not 22
Göteborg, seminarium   III 607 not 10
Göteborg, Tullpackhuset   III 566–568
Göteborgs glasmålerianstalt   II 350
Göteborgs mekaniska verkstad   II 503
Göteborgs museum   I 30 not 22

H
Hahr, August   I 74 not 47 IV 1037, 1038, 1100 

not 10; 1101 not 18, 24, 29, 30; 1102 not 33, 36,
42, 52; 1103 not 62, 69; 1105 not 111; 1106 not 
124, 126
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Halberstadt   II 140
Hallberg, J.   II 208
Halmstad, Frimurarhuset   IV 964, 998, 999, 1014 

not 76, 77
Hamburg, Nikolaikyrkan   IV 1170 not 12 
Hamilton, Adolf Patrik   IV 1169 not 7
Hamilton, Alexandra Anna Maria   IV 936, 956 

not 68; 1054, 1056, 1059, 1099, 1103 not 63, 67
Hamilton, Axel Hugo   IV 936, 956 not 68; 1103 

not 63
Hamilton, Clara (f. Bolinder)   IV 1169 not 7; 

1170 not 31
Hamilton, Gustaf   III 690, 704
Hamilton, Hugo Didrik   IV 1095
Hamilton, Louise   III 764
Hamilton, Raoul Gustaf   II 243 not 59; 294 

III 748, 764 IV 936, 956 not 68; 1054, 1056, 
1059, 1099, 1103 not 63

Hamilton, kommittéledamot   III 570 not 26 
Hamiltonska bostadshuset   IV 1173 not 8
Hammarlund, J. W.   II 291
Hammarskjöld, Karl Gustaf   II 425 not 43
Hammer, Christian   IV 1159
Hammers salong i Stockholm  IV 1159
Hammerska ladan i Stockholm   IV 1159
Hammerska tomten i Stockholm   IV 1159, 1160
Hamndalen   II 462 IV 893, 894, 1176, 1178–1181
Hamngatan i Stockholm   III 870–873, 877 not 87
Hanaskog   IV 1100 not 4
Handarbetets vänners ateljéer   IV 1170 not 17
Hannover, Gartenkirche   II 345
Hansen, Christian   I 94, 95, 97, 98 not 3; 152 

III 609 not 57; 675 not 80; 696
Hansen, eophil von   III 659, 667, 668, 675 

not 80; 742, 818
Hargs bruk   II 464
Harmens, Camille Sophie af   IV 1074, 1105 

not 102
Harrington, Latham & Co., London   II 480
Hartelius, timmerman   III 564
Hase, Conrad Wilhelm   II 514 not 9 III 675 

not 93
Hasenauer, Carl von   III 675 not 93
Hasseludden   IV 1179
Hassle Bösarp kyrka   II 249, 260, 302, 308 

not 17; 311 not 82
Hawerman, Alfred Ludwig   I 18, 19, 25, 26, 29 

not 5; 38 II 524
Hawerman, Johan Adolf (John)   I 18, 25, 27, 28 

not 5; 38, 41, 43–45 II 113, 197 not 116; 
321, 325, 377, 378, 380, 424 not 15, 17; 524, 
526, 535 not 10 III 608 not 20 IV 955 not 49; 
990, 1014 not 52; 1083, 1084, 1106 not 118

Hedenius, Per   III 742
Hedensberg   IV 1020, 1095, 1107 not 147
Hedin, Ludvig   I 74 not 35 II 526 III 551, 552, 

570 not 3, 5; 874 not 3; 878 not 117 IV 1136, 
1143, 1149, 1150, 1155, 1169 not 8; 1180 

Hedin, Sven   IV 1180
Hedman, Gabriel   IV 900, 950, 953 not 11; 954 

not 15
Hedman, Gustaf Adolf   IV 984, 1013 not 33, 35
Hedman, Henriette   IV 954 not 13
Hedmans hus i Malmö   IV 964, 984–986, 1010
Hedmans villa i Malmö   IV 894, 900, 901
Hedquist, Paul   III 875 not 30
Heideken, Pehr Gustaf von   I 37
Heidelof, Karl Alexander von   II 536 not 35
Heidenstam, Gustav von   IV 1137
Heilborn, Frans Jacob   III 567, 568, 570 not 14, 

18; 571 not 48
Heinersdorff & Co.   II 344
Helgeandsholmen i Stockholm   I 18 III 780, 781,

802–813, 815–823, 825, 827, 828, 830–837,
839–850, 852–857, 866, 867, 871, 875 not 31,
32; 876 not 52, 53, 69, 76; 878 not 97, 100,
104, 117; 879 not 118, 132 IV 1167, 1178

Helgesson, Hans   II 219
Hellerström, Alfred   II 533 III 571 not 38; 607 

not 9
Hellgren, plåtslagare   II 387
Hellström, stadsingenjör   II 515 not 41
Helsingborg, Gustav Adolfs kyrka   II 533
Helsingborg, läroverk   III 549, 558–565, 569, 570 

not 22; 571 not 29, 32, 38; 633, 635, 653, 772 
not 31

Helsingborg, Sofiero   III 653 IV 894, 949, 950, 
957 not 92, 94

Helsingborg, stationshuset   III 571 not 31; 615, 
651–653

Helsingfors, Ateneum   I 74 not 35
Helsingfors, Johanneskyrkan   III 877 not 87 

IV 1149, 1172 not 56
Helsingfors, brandstation   I 74 not 35
Helsingfors, Nya teatern   I 28 not 3
Helsingfors, Riddarhuset   I 28 not 3
Helsingfors, stadsbibliotek   I 74 not 35
Helsingfors, universitetshus   III 693, 734 
Helsingör, Rådhuset   I 95, 96
Hemming, S. G.   III 608 not 26
Henricsson, Carl   IV 1014 not 62
Henriettero   IV 954 not 13
Herbst, domkyrkoarkitekt   II 138
Herholdt, Johan Daniel   I 86, 95–98 III 617, 618, 

672 not 7
Hermansson, Gustaf   II 533, 537 not 44

Hertel, Hilger   III 675 not 95
Hierta, C. G.   III 875 not 51; 876 not 54
Hildebrand, Bror Emil   II 197 not 87
Hildesborg   IV 1020, 1095, 1107 not 143
Hill, Karl Johan   I 81
Hilleström, Carl   IV 1054, 1103 not 62
Hirsch, Oscar   IV 1137
Hitzig, Georg Friedrich Heinrich   II 514 not 9
Hjalmarsson, Karl-Erik   IV 1173 not 63
Hjort, Ragnar   II 428 not 111
Hjortzberg, Olle   II 345, 426 not 60; 430 not 158
Hjularöd   IV 1100 not 9
Hoffman, W.   II 348, 391, 394
Holm, Hans   I 97
Holmberg, Carl   IV 964, 976, 977, 1010, 1012 

not 13, 14, 15 
Holmberg, Lars   II 308 not 10, 25
Holmbergs mekaniska verkstad   II 161, 163, 174

III 713, 773 IV 954 not 32; 976, 977, 1010, 
1012 not 13, 14; 1169 not 2

Holmby kyrka   II 198 not 121
Holmgren, Herman Teodor   II 526, 534 III 742, 

743, 774 not 99–102; 830, 877 not 87, 88 IV
1183 not 2

Holmgren, Måns   II 231, 282 IV 990, 994–996, 
1014 not 52

Holmgren, Karl Albert Viktor   III 728, 729, 749, 
751, 752, 775 not 119, 120, 122, 128, 130

Holsöe, Niels Peter Christian   I 97
Hornborgasjön   IV 1068, 1070, 1072, 1105 

not 96, 98
Horta, Victor   II 537 not 51
Hotel d’Angleterre i Köpenhamn   IV 983
Hotell Anglais i Stockholm   IV 1144–1177, 1172 

not 53
Hotell Fenix i Stockholm   I 29 not 10
Hotell Kramer i Malmö   I 98 IV 982, 1013 not 31
Hotell Rydberg i Stockholm   I 18, 28 not 2
Hotell- och caférestaurang i Lund   III 575, 605
Hovstallet i Stockholm   II 804, 806, 819, 855, 867 

IV 1177, 1183 not 2
Hultberg, Otto   II 221
Huwen van, arkitekt   II 405
Hübsch, Heinrich   II 138, 196 not 51
Hyby   IV 1020, 1033, 1063, 1065–1068, 1098, 

1099, 1101 not 25; 1104 not 83, 87, 88
Hyltén-Cavallius, Gunnar Olof   IV 954 not 21–23
Hyltén-Cavallius, Gustaf Erik   III 771 not 7 

IV 913, 954 not 22, 24
Hyphoffslyckan i Lund   III 751, 755 not 129
Hypotekshuset i Lund   IV 964, 982, 1013 

not 28, 30
Håkansson, N.   II 483, 490 III 592
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Hårleman, Carl   I 35 II 112, 321, 324, 363, 372, 
406, 409, 414, 448, 449, 524 III 585, 608 not 
27; 725 IV 935, 1022 not 53; 1024, 1098, 1103, 
1148, 1149

Håslövs kyrka   II 249, 250, 275–279, 282, 301, 
303, 309 not 46, 47; 311 not 82; 418

Håvander, Håkan Olsson   III 872 IV 1141–1143, 
1166, 1171 not 32, 42, 44, 45

Håvanders hus i Stockholm   IV 1111, 1141–1144, 
1160, 1166, 1169 not 10

Häckeberga slott   II 198 not 126 IV 923, 955 
not 46; 1014 not 52; 1019, 1020, 1032–1041, 
1053, 1059, 1067, 1091, 1098, 1099, 1101 
not 24, 25; 1102 not 33, 36; 1107 not 152

Häglinge kyrka   II 249, 285–287, 311 not 82
Hällaryds kyrka   II 249, 255, 307 not 5, 6; 311

not 82
Härnösand, domkyrkan   I 29 not 5
Härnösand, gymnasium   I 29 not 13
Härnösand, seminariet   I 74 not 35, III 607 not 10
Hästveda kyrka   II 203, 209, 239, 240, 242 not 12, 

19; 262
Högalidskyrkan i Stockholm   II 439
Höganäsbolaget   II 479 III 591, 623 
Högre artilleriläroverket i Marieberg   I 27, 29 

not 20, 21
Höijer, eodor   I 65, 74 not 35 III 851, 879 

not 118 IV 1180
Höyen, Niels Laurits Anders   I 97, 98 not 10

II 122, 133, 134, 152, 157, 194 not 9; 195
not 21, 22, 30, 31, 32; 196 not 76; 197 not 79 
IV 1181

Höörs kyrka   II 203, 206, 242 not 6

I
imitationsmåleri   II 221 III 594
Immanuelskyrkan i Stockholm   I 74 not 35
inspektorsbostad för Kronovall   IV 894, 936, 937
inspektorspaviljong för Almnäs   IV 894, 934–937,

952, 966 not 62, 64; 1095
intendent för de tekniska ärendena   I 25 III 524,
526
Invaliddomen i Paris   I 44 II 403, 443
Isaeus, Magnus   I 74 not 35 II 526 III 861–863, 

876 not 60; 879 not 137; 880 not 151

J
J. & C. G. Bolinders mekaniska verkstad   II 342, 

419 III 713 IV 1112, 1123, 1127, 1129, 1169 
not 1–3; 1173 not 66

Jacobsson, Ernst   I 45, 59, 64, 65, 73 not 14 II 407,
409, 430 not 153; 526–528 III 672, 795, 824, 
868–871, 874 not 9; 880 not 151, 153 IV 957 

not 96; 1005, 1015 not 86; 1086, 1106 not 123; 
1137, 1149, 1160, 1169 not 12

Jacobsson-Norayr, Selma   II 518 not 106
Jagellonska gravkoret   II 350, 358
Jakobsson, A. B.   III 757, 776 not 140
Janson, J. G.   II 311 not 78
Jason, J.   III 624
Jensen, Ferdinand   I 97 IV 1013 not 32
Johannes brandstation i Stockholm   I 74 not 35

III 874 not 3
Johannes folkskola, Stockholm   II 536 not 23
Johannes kyrka i Stockholm   II 439, 512, 516 

not 70; 517 not 96; 527, 528, 534, 536 not 23; 
537 not 46 IV 1082, 1160

Johanneskyrkan i Helsingfors      III 877 not 87 
IV 1149, 1172 not 56

Johansson, Aron   II 526, 535 not 15 III 829 
not 83; 831, 838, 840, 846, 850–854, 856, 875 
not 31; 877 not 93; 878 not 97; 879 not 124

John Wahlberg & Co   IV 1014 not 53
Jokkmokks kyrka   II 536 not 25
Jonsereds kyrka   I 29 not 6
Jordan, Karl Leopold   III 675 not 93
Jordberga   IV 1100 not 2
Joseph Leja   II 480 III 713
Josephson, Erik   II 526 IV 1173 not 78
Jäders kyrka   II 203, 237, 238, 240, 244 not 70, 72
järn   I 95 II 124, 163, 165, 192, 319, 344, 410, 418,

430 not 169; 444, 452, 464, 466, 498, 511 
III 561, 667, 706, 738, 795, 864 IV 1123 

Järnkontoret i Stockholm   I 30 not 22 IV 1120, 
1127, 1169 not 10; 1170 not 20, 21

Järntorget i Stockholm   III 804, 831
Järnvägsstyrelsen   I 26, 29 not 6 III 654, 674 

not 63
Jätten Finn   II 128
Jönköping   I 12 not 16; 29 not 5; 74 not 37 II 318, 

424 not 3; 435
Jönköping, Kristine kyrka   II 315–320, 414, 415, 

418–421, 423, 424 not 1, 13; 528, 536 not 24
Jönköping, lantstatshus   IV 1177
Jönköping, Mariakyrkan   I 73 not 14
Jönköping, Paulinska huset   I 12 not 16
Jönköping, Sofiakyrkan   II 424 not 13; 518 

not 104; 528
Jönköping, Stora hotellet   I 12 not 16; 44, 66, 67, 

74 not 37
Jönköpings residens   III 774 not 99 IV 1177, 1183

not 2
Jönsson, Paul   IV 1068, 1069, 1105 not 92

K
KAK   IV 1107 not 22; 1171 not 31

Kalmar domkyrka   II 315, 400–405, 414, 415, 
418–422, 429 not 140; 528

Kalmar slott   IV 1018, 1020, 1081–1088, 1092, 
1098, 1106 not 111, 113, 119, 121; 1177, 1183 
not 2

Kanslihuset i Stockholm   I 29 III 817 IV 1177
Karesuando kyrka   II 537 not 46
Karl Johans torg i Stockholm   I 18
Karl XII:ehuset i Lund   III 607 not 2, 5
Karl XIV Johan   I 17, 18
Karl XV   IV 1049, 1102 not 51
Karlsborgs fästning   I 9, 12 not 13; 27, 29 not 16
Karlshamn, Frykmans hus   IV 962, 964, 1101, 

1102
Karlskrona, Amiralitetskyrkan   II 435, 445–450,

514 not 14
Karlskrona, Fredrikskyrkan   II 448, 514 not 18
Karlskrona, hotell   II 514 not 15 III 679, 683–685,

771 not 17
Karlskrona, rådhuset   II 424 not 2
Karlskrona, Trefaldighetskyrkan   II II 437, 448, 

449, 514 not 18
Karlskrona, Tyska bryggaregården   IV 937
Karlskrona, Tyska kyrkan   I 29 not 13
Karlskrona, Villa örn   IV 894, 937–941, 952, 

956 not 74
Karlskrona, Vämön   IV 937, 940
Karlson, Valfrid   III 830, 875 not 32;  877 not 87,
not 94
Karlstad, fasad   IV 964, 997
Karlstad, seminarium   III 607 not 10
Karolinska institutet i Stockholm   III 819
Karsholm   II 290 IV 1023, 1100 not 6; 1103 not 70
Kastellet i Stockholm   I 19, 20
Katarina kyrka i Stockholm   II 404
Katedralskolan i Lund (läroverket, elementarläro-

verket)   I 80, 82, 83 III 575–580, 606, 607 
not 1, 8 IV 958 not 100

Katslösa kyrka   II 249, 262, 308 not 28; 311 not 82
Kaufmann, Heinrich   III 557
Kennedy, James omas   IV 1060, 1062, 1103 

not 71; 1104 not 72, 74
Kihlberg, Carl August   II 340, 425 not 47 III 591, 

592
Kirurgiska lasarettet i Lund   I 81 II 198 not 126; 

425 not 47 III 575, 584–594, 608 not 24, 30; 
609 not 45, 46, 55; 618, 626, 646, 679, 689, 725 
IV 912, 965, 967, 971, 1012 not 19; 1028, 1091,
1097, 1112 

Kjellberg, C. A.   II 517 not 98
Kjellberg, Johannes Fritiof   II 169, 176, 184, 197 

not 105; 198 not 122 IV 1127
Klagstorps kyrka se Östra Klagstorp
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Klara kyrka i Stockholm   II 315, 339, 405–413, 
414–420, 422, 423, 427 not 100; 429 not 147, 
148; 430 not 157, 158, 171; 526 III 770

Kleen, Johan af   I 12 not 13; 23, 27, 29 not 16
Kleeck, C. O.   III 649
Klein, arkitekt   III 563, 564, 570 not 3
Klein, August   I 97, 98 not 12 IV 1100 not 8
Klein, Peter Casper William   I 97, 98 not 13 

II 311 not 87; 493, 517 not 91 III 560, 563, 
564, 570 not 26; 592, 616–618, 622, 643, 644, 
672 not 3–5 IV 988

Klein, Vilhelm   I 97, 98 not 12 III 560, 563, 564,
570 not 26 IV 983

Klingenberg, Ludwig   III 444
Klopstock, Friedrich Gottlieb   III 661, 675 not 86
Klågerup   III 585, 592 IV 1020, 1028, 1029, 1098,

1099, 1100 not 10, 14; 1101 not 16; 1102 not
32; 1105 not 94

Knutssalen i Lund   I 83 III 595, 597, 599
Knutssalen i Malmö   III 616, 617, 619, 620, 623, 

628, 629, 672 not 1, 8
Knutstorp   IV 1100 not 2
Knös, C. J.   III 789, 790, 874 not 15 IV 1137, 1171

not 34
Kobbernagel, mejerist   III 776 not 152
Koblenz, Pfarrkirche   II 196 not 56
Koblenz, S:t Castor   II 196 not 56, 67
Koblenz, S:t Florins   II 196 not 56
Koch, Peter   IV 1105 not 110
Kock, Jörgen   III 672 not 9 IV 1013 not 34
Kockum, Carl Ludvig Paulus   IV 955 not 54; 1104

not 77
Kockum, Frans Henrik   IV 951, 955 not 54; 1104 

not 77
Kockum, Gottfried   III 564 IV 950, 951, 955 

not 54; 957 not 97; 1104 not 77
Kockum, Ludvig   IV 927, 928, 1063, 1065
Kockums mekaniska verkstad   II 163, 198 

not 124; 480 III 564, 713 IV 900, 950, 951, 957 
not 97; 1169 not 2

Kockums villa i Malmö   IV 894, 950, 951
kolmårdsmarmor   III 620, 623
Kolscher, Bernhard   II 444
Kommunehospitalet i Köpenhamn   I 94, 95 

III 590
Kongens Nytorv i Köpenhamn   IV 983
Konstakademien i Stockholm   I 9, 11, 12 not 16;

20, 22, 24–27, 28 not 2, 4; 29 not 5, 7 10, 11;
30 not 21, 22; 35–41, 42–66, 64, 69, 71, 73 not
1, 4, 5, 14, 27; 74 not 30, 33, 35, 49 II 114, 197
not 93, 105, 116; 198 not 122, 129, 131, 133;
325, 514 not 20; 515 not 34, 52; 518 not 104;
523, 526, 533, 535 not 2, 7, 11, 13–15 III 570

not 18; 774 not 90, 99, 100; 852, 874 not 3, 17;
876 not 68; 879 not 123, 134 IV 893, 898,
1150, 1161, 1172 not 55, 56; 1173 not 65;
1177, 1180, 1183 not 2; 1184 not 10

Korén (Corén), Axel   IV 964, 1008–1010, 1015 
not 93–96

Kristianstad   II 194 not 12; 198 not 126; 231, 252, 
270, 282 III 608 not 31 IV 990, 996, 1014 
not 53, 55, 58, 61, 65, 67

Kristianstad, Ehrensvärds hus   IV 964, 994, 995
Kristianstad, entréhall Trefaldighetskyrkan   

II 203, 236, 243 not 64
Kristianstad, hörntorn   IV 964, 990, 996
Kristianstad, lasarett   III 590
Kristianstad, läroverk   I 29 not 5 IV 955 not 49
Kristianstad, privathus   IV 964, 995, 996
Kristianstad, stationshus   III 652
Kristianstad, Wahlbergs hus   IV 964, 991–995, 

1010
Kristine kyrka i Falun   II 528, 536 not 23, 24
Kristine kyrka i Jönköping   II 315–320, 414, 415, 

418–421, 423, 424 not 1, 13; 528, 536 not 24
Kristinehamns kyrka   I 30 not 22 II 115, 264, 437
Kristinehamns mekaniska verkstad   IV 1171 

not 39
Kronberg, Julius   II 179, 180, 198 not 133, 134; 

350 IV 1184 not 15
Kronovall   III 736 IV 936, 937, 956 not 68; 1019, 

1020, 1054–1059, 1091, 1098, 1099, 1100 not 9;
1103 not 62, 68

Kronovall, inspektorsbostad   IV 894, 936, 937, 
1019

Kræmer, Johanna Mathilda von   IV 955 not 36
Kröhne, arkitekt   III 571 not 31; 652, 674 not 61
Krösche, arkitekt   III 563, 564, 571 not 31
Kubach, Hans Erich   II 196 not 63
Kulla Gunnarstorp   IV 950, 1023, 1100 not 6; 

1170 not 17
Kulle, Axel   II 179
Kullgrens stenhuggeri    II 167, 479, 480, 503

III 706 IV 1179
Kumlien, Axel Fritjof   I 27, 30 not 22 II 493, 495, 

517 not 91, 98; 526, 532 III 609 not 45; 673
not 38; 734, 735, 774 not 90; 805, 824, 877 not
87 IV 993, 1112, 1118, 1137, 1142, 1144,
1147, 1160, 1171 not 32, 34; 1172 not 56; 1173
not 69; 1183 not 2

Kumlien, Knut Hjalmar   I 30 not 22 II 493, 517
not 91, 98; 526 III 673 not 38; 734, 735, 877
not 87 IV 993, 1137, 1142, 1144, 1147, 1171
not 32, 34; 1172 not 56

Kungl. Maj:t   II 112, 113, 128, 133, 158, 159, 167,
174, 195not 24; 197 not 84, 85, 90; 204, 219,

242 not 1; 331, 338, 339, 386, 388, 415, 457,
462, 527, 528 III 549, 570 not 24; 577, 582,
583, 690, 696, 703, 705, 730, 734, 735, 746,
751, 759, 782, 820, 871 IV 1150, 1155, 1162,
1172 not 61

Kungliga Automobilklubben, KAK   IV 1107 not 
22; 1171 not 31

Kungliga biblioteket i Stockholm   I 64, 73 not 14, 
II 307 not 1 III 679

Kungliga Myntet i Stockholm   III 819
Kungliga Operan (Kungliga Teatern) i Stockholm

III 549, 552, 781, 803, 809, 814, 818, 819, 
859–871, 879 not 135–140; 880 not 142–151,
153 IV 1167, 1177

Kungliga slottet i Stockholm se slottet i Stockholm
Kungliga Teatern se Kungliga Operan
Kungliga Tekniska högskolan i Stockholm   I 73 

not 6 II 174, 194, 534 III 570 not 2, 5
Kungsträdgården i Stockholm   I 23, 24 II 197 

not 105 III 549, 811, 860–863, 865–867,
870–872, 878 not 102; 880 not 143, 150 IV
1120, 1148, 1158–1164, 1167, 1169 not 10;
1170 not 21

Källtorps kyrka   I 30 not 22
Köhne, D.   II 310 not 67
Köln, domen   II 115, 135, 136, 158, 173, 195 

not 35, 36; 333, 418, 440, 443–445 
III 667, 675 not 94
Köln, Maria im Capitol   II 275, 303
Köln, S:t Aposteln   II 136, 196 not 67
Köln, S:t Gereon   II 136
Köln, S:t Kunibert   II 136
König, Karl   III 675 not 95
Köpenhamn, Amalienborg   I 93
Köpenhamn, Arsenalen   I 93 
Köpenhamn, Blindeinstitutet   I 95, 96
Köpenhamn, Börsen   I 93 IV 1052
Köpenhamn, Christiansborg   I 93
Köpenhamn, Fredriksstaden   I 93
Köpenhamn, gamla Hovedbangården   I 95
Köpenhamn, Gröns packhus   I 95
Köpenhamn, Hotel d’Angleterre   IV 983
Köpenhamn, Kommunehospitalet   I 94, 95 III

590
Köpenhamn, Kongens Nytorv   IV 983
Köpenhamn, Landbohöjskolen   I 94
Köpenhamn, Magasin du Nord   IV 983
Köpenhamn, observatoriet   I 94 III 609 not 57
Köpenhamn, Proviantgården   I 93
Köpenhamn, Rosenborg   I 93 IV 1052
Köpenhamn, Rundetårn   I 93
Köpenhamn, Sötorvet   IV 983, 1013 not 32
Köpenhamn, Tyghuset   I 93
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Köpenhamn, Universitetsbiblioteket   I 95
Köpenhamn, Zoologiska museet   I 94

L
L’Archevequê, Pierre Hubert   III 808
Labrouste, Henri   I 59
Ladugårdslands folkskola i Stockholm   

IV 1173 not 75
Ladugårdslandsteatern i Stockholm   I 24
Lagergren, Maria Elisabeth, gi Zettervall   I 5, 

12 not 3 IV 1184 not 14 
Lagergren, Nils   I 5
Lagerstråle, Gerhard   III 804
Lagmansö herrgård   I 74 not 35
Lallerstedt, Erik   II 526, 537 not 44 III 870 

IV 1107 not 142; 1183 not 2
Lambert, M.   III 669, 675 not 95
Lancken, von, borgmästare   III 875 not 51
Landbohöjskolen i Köpenhamn   I 94
Landskrona   II 309 not 39 III 652, 674 not 57; 

776 not 156 IV 1095
Landskrona rådhus   III 675 not 73; 679, 764–768, 

776 not 156; 777 not 158–160
Landstingssalen i Malmö   617, 619, 622, 630, 631, 

672 not 18
Lang, Ludwig   III 675 not 95
Langlet, Emil   I 21, 26, 27, 29 not 11; 30 not 23 

II 340–343, 348, 350, 360, 377, 415, 416, 418, 
424 not 16; 426 not 52, 54, 55, 72; 451, 458, 
460, 493, 494, 515 not 38, 42; 517 not 93; 525–
527, 534, 536 not 21, 23; 537 not 46 III 570 
not 13; 608 not 20 IV 1137, 1139, 1141, 
1170 not 17

Larsson, Carl   IV 1127, 1129, 1130, 1169 not 1
Larsson, Hjalmar   II 390
Larsson, J. M.   I 80
Larsson, Liss Olof   III 875 not 51; 876 not 54
Larsson, Peter (Per)   I 12 not 1
Larsson, Z.   II 339
lasarettet i Kristianstad   III 590
lasarettet i Norrköping   III 514 not 24
lasarettet i Uppsala   III 590
lasarettet i Västerås   III 774 not 90
Laschinger, Lars Magnus   I 64
Laske, Joseph   II 137, 195 not 43
Le Bas, Hippolyte   I 29 not 7
Lehming, Lars Johan   IV 1103 not 58
Leijonancker, Fredrik Wilhelm   I 27, 30 not 21; 37
Leijonhufvud, Bror Abraham   III 820, 822 

IV 926
Leja, Joseph   II 480 III 713
Lejonbacken i Stockholm   I 22 III 806, 818, 819, 

840

Leo, J. E.   II 517 not 98
Leon-Nilsson, Torsten   II 243 not 63 IV 1104 

not 75
Lidbeck, Gustaf   I 9, 10, 12 not 14 IV 893
Lidbecks hus i Lidköping   I 9, 12 not 14 IV 893
Lidköping   I 4–11, 12 not 1, 4, 6, 13, 16; 42, 72 

III 631, 672 not 22 IV 893, 953 not 7; 957 
not 83

Lidköping, garvargården   I 5, 7, 12 not 7 
Lidköping, hus åt föräldrarna   I 8 IV 894, 1180
Lidköping, Lidbecks hus   I 9, 12 not 14 IV 893
Lidköping, Rohdins hus   IV 894, 944, 946, 947
Lidköpings fattigarbetshus (arbetsinrättning)   

I 12 not 16 III 632
Lidköpings folkskola   III 615, 649–651, 680, 754, 

776 not 135 
Lidköpings kyrka   I 10, 11, 12 not 13, 16; 42, 43 

II 111, 114
Lidköpings läroverk   III 559, 615, 631–634, 670, 

672 not 22 IV 1069
Lidköpings rådhus   I 6
Lidköpings äldre skola   I 7, 12 not 16 
Lidsjö   III 771 not 7 IV 894, 913–915
Liedholm, glasmästare   III 564
Lignell, Axel   I 45, 65
Liljeblad, Bengt   II 450, 451, 456–458, 514 

not 25, 26; 515 not 31, 36
Liljekvist, Fredrik   II 526–528 IV 1106 not 111
Lilla Bedinge kyrka   II 249, 266, 267, 290, 300, 

303, 306, 309 not 34; 311 not 82 III 770
Lilla Råby   IV 916
Lilljekvist, Fredrik   II 375, 428 not 111 

IV 1183 not 2
Linck, Joseph   III 858, 875 not 31; 876 not 67, 70, 

76
Lindberg, byggmästare   IV 1008
Lindberg, gördelmakare   III 564
Lindberg, Bo Ossian   III 773 not 62, 63
Lindegren, Agi   I 74 not 52 II 345, 348, 350, 358,

360, 426 not 57; 427 not 77, 81; 429 not 146;
430 not 157, 158; 467, 473, 515 not 57; 517
not 99; 526–528, 537 not 44, 46

Lindegren, Axel   II 526
Linderoth, G. O.   II 387
Linderöds kyrka   II 203, 217, 243 not 37 IV 957 

not 98
Lindgren, Gustaf   II 243 not 63; 420 not 164; 526, 

534, 537 not 46, 47 III 878 not 114 IV 1106 
not 122

Lindhagen, Albert   III 809, 810, 814 IV 1144, 
1172 not 49

Lindskog, Frans   II 244 not 69
Lindstedt, Philip   IV 975

Lindstedts hus i Lund, fasad   IV 964, 974, 975, 
1010, 1012 not 10

Lindström, Fredrik Olaus   II 532 III 805, 875 
not 40; 876 not 72

Lindström, H.   II 343
Lindström, P. F.   III 866, 867
Lindström, timmerman   III 564
Lindströms plåtslageri   II 344
Linköping   II 308 not 21 III 673 not 39
Linköping, seminarium   III 607 not 10; 615, 

647–649, 670, 673 not 42
Linköpings domkyrka   II 194 not 11; 315, 339, 

362–370, 375, 384, 414–416, 418, 419, 422, 
423, 427 not 85, 89, 93; 430 not 171; 435, 436, 
450, 462, 526, 531 III 770 IV 1040, 1177

Linköpings slott   IV 922
Linz   II 136
Lithander, Per Emanuel   III 820, 835, 838, 843, 

845, 856, 876 not 67; 878 not 118
Ljungberg, C. F.   II 262, 308 not 24
Ljungberg, smed   III 564
Ljunggren, Gustaf   I 79 III 690, 702, 704, 707, 

712–714, 772 not 27, 29, 43, 47, 49; 773 not 54 
IV 1021, 1100 not 1, 10, 14; 1101 not 24; 1102 
not 36, 52; 1103 not 69

Ljungström, C. J.   III 650
Loiredalen   IV 1034
lokomobil   II 367, 384
Lomma kyrka   II 249, 268, 269, 303, 309 not 37, 

39; 311 not 82
Lomma tegelbruk   III 591
London   I 28 not 3 III 850 IV 1102 not 37; 1103 

not 68; 1136
London, Harrington, Latham & Co.   II 480
London, Pentonvillefängelset   I 21
London, Reform Club   III 772 not 32
London, S:t Paul   II 443
Lorch   II 139, 196 not 56
Lovisa, kyrka   I 28 not 3
Lovisa, Societetshuset   I 28 not 3
Lucae, Charles   II 443
Luleå, bankhus   III 877 not 93
Luleå domkyrka   II 536 not 4 III 877 not 87 

IV 1172 not 56
Luleå kyrka   II 533, 534, 536 not 40
Luleå residens   IV 1177, 1183 not 2 
Lund, Akademiska Föreningen   I 79, 87, 88 III

675 not 73; 679, 724, 731–733, 770, 774 not 84,
86 IV 978, 979, 981, 1012 not 22, 25

Lund, Allhelgonakyrkan   II 194, 198 not 126, 
136; 302, 474–490, 493, 501, 510–512, 514 not 
21; 516 not 60, 67, 69, 75; 518 not 115 III 598,
770 IV 928, 933
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Lund, Asks hus   IV 978–981, 1010, 1012 not 25
Lund, aulatillbyggnad   III 575, 580, 583, 584
Lund, badhus   III 679, 768, 769, 777 not 162–164
Lund, Biskopshuset    I 22, 30 not 22; 79, 86, 87 

IV 902
Lund, Botaniska trädgården   I 79, 88, 89 III 575, 

591, 604, 609 not 55; 638, 689, 690, 724, 725, 
729, 768

Lund, domkyrkan   I 79, 83, 85–88 II 115–117, 
119–199, 203, 205, 243 not 52; 249, 258, 273, 
315, 325, 328, 334, 362, 368, 414, 415, 423,
424 not 16; 426 not 71; 438, 516 not 60, 62;
517 not 80; 523, 524, 531 III 602, 635, 657, 
679, 722, 775 not 129; 799, 843 IV 912, 982, 
1012 not 26; 1170 not 19; 1181

Lund, Fysiska institutionen   III 679, 749–753, 755
not 119, 130

Lund, gamla Botaniska trädgården   III 591, 604, 
724, 729, 768

Lund, Gleerups sommarbostad   IV 894, 943–945, 
952, 957 not 81, 82

Lund, gymnastikhus för Lunds universitetet   
III 575, 603–605, 696

Lund, Holmbergs hus, fasad   IV 964, 976, 977, 
1010, 1012 not 13–15

Lund, hotell- och caférestaurang   III 605
Lund, Hyphoffslyckan   III 751, 755 not 129
Lund, Hypotekshuset   IV 964, 982, 1013 not 28, 

30
Lund, Karl XII:ehuset   III 607 not 2, 5
Lund, Katedralskolan (läroverket, elementar-
läroverket)   I 80, 82, 83 III 575–580, 606, 607 

not 1, 8 IV 958 not 100
Lund, Kirurgiska lasarettet   I 81 II 198 not 126; 

425 not 47 III 575, 584–594, 608 not 24, 30; 
609 not 45, 46, 55; 618, 626, 646, 679, 689, 725 
IV 912, 965, 967, 971, 1012 not 19; 1028, 1091,
1097, 1112 

Lund, landsarkiv   IV 1183 not 2
Lund, Lilla Råby   IV 916
Lund, Lindstedts hus, fasad   IV 964, 974, 975, 

1010, 1012 not 10
Lund, Lundagård   I 79 III 697, 729 IV 979
Lund, Lundagårdshuset   I 81, 83–85 III 679, 724, 

725, 773 not 73 IV 978
Lund, läroverket (elementarläroverket, Katedral 

skolan)   I 80, 82, 83 III 575–580, 607 not 1, 8 
IV 958 not 100

Lund, musikpaviljong   III 679, 768
Lund, ny kyrka   II 115–117, 117 not 2
Lund, observatorium   III 575, 602, 603, 609 not 

55, 57, 60; 689
Lund, orangeri III 585, 604, 608 not 27; 725–727, 

730, 731
Lund, Paradislyckan   III 589, 591
Lund, Parkbolaget   III 603, 605, 610 not 67; 755, 

768, 769
Lund, Parkskolan   III 679, 753, 755–758, 776 

not 131
Lund, Patologiskt anatomiska institutionen   

III 679, 743–749, 756, 774 not 103; 775 not 
112, 117, 124

Lund, Quennerstedts villa   II 198 not 126; 516 
not 76 IV 928–933, 948, 952

Lund, rektorsbostad   III 575, 580, 582–584
Lund, Råbyholm   III 681 IV 892, 894, 916–919, 

952, 954 not 31, 34; 972
Lund, rådhus   I 30 not 22; 79, 86, 89 not 10 

III 575, 595–601, 606, 609 not 48, 50, 53; 770 
IV 1091

Lund, S:t Lars sjukhus   I 30 not 22
Lund, seminariet   I 83 II 516 not 68, 76 III 575, 

580–585, 602, 607 not 10; 608 not 11, 23; 646, 
647, 649

Lund, Stallmästargården   III 585, 608 not 27
Lund, Stedinks hus   IV 964, 982, 1012 not 26
Lund, Svanelyckan   III 603, 605, 755, 768
Lund, teater   III 679, 768–770
Lund, Tegnérsplatsen   I 79 III 732
Lund, una slott se Villa una
Lund, trädgårdshus   III 575, 605
Lund, Universitetshuset   III 604, 678, 679, 681,

688, 689–731, 736, 743, 746, 747, 762, 768,
770, 772 not 27, 29, 43, 47, 49; 773 not 52, 54,
59, 62, 69, 70, 76, 82; 784, 785, 789, 791, 792,
795, 874 not 11 IV 936, 963, 975, 976, 978,
980, 981, 1038, 1166

Lund, Universitetsplatsen   III 703, 717, 718, 722–
724, 726, 728–731, 744, 747, 770, 772 not 27
IV 978, 981, 1012 not 18

Lund, Villa Sunna   IV 957 not 82
Lund, Villa una   II 198 not 126 III 606 IV 894, 

901–913, 916, 918, 919, 934, 940, 952, 954 not 
16; 957 not 91; 963, 1032, 1091, 1112 

Lund, Zettervalls villa   II 198 not 126 III 770, 773
not 59; 781 IV 929, 963, 965–973, 1001, 1010,
1011 not 1, 2, 8; 1103 not 56 
Lundagård i Lund   I 79 III 697, 729 IV 979
Lundagårdshuset i Lund   I 81, 83–85 III 679, 724,

725, 773 not 73 IV 978
Lundberg, Carl Oscar   III 871, 872, 880 not 156 

IV 1144, 1145, 1172 not 50
Lundberg, Einar   II 308 not 27
Lundberg, eodor   II 348, 349, 426 not 65
Lundbergs hus i Stockholm   III 872, IV 1110, 

1111, 1144–1147, 1160, 1166

Lundgren, murmästare   III 560, 564
Lundin, Claës   III 843, 878 not 100
Lunds domkyrka   I 79, 83, 85–88 II 115–117, 

119–199, 203, 205, 243 not 52; 249, 258, 273, 
315, 325, 328, 334, 362, 368, 414, 415, 423,
424 not 16; 426 not 71; 438, 516 not 60, 62;
517 not 80; 523, 524, 531 III 602, 635, 657, 
679, 722, 775 not 129; 799, 843 IV 912, 982, 
1012 not 26; 1170 not 19; 1181

Lunds elementarläroverk (läroverk, Katedral 
skolan)   I 80, 82, 83 III 575–580, 607 not 1, 8 
IV 958 not 100

Lunds mekaniska snickerifabrik   III 713
Luth & Rosén   II 480
Luthman, målare   III 564
Lübke, Georg   II 195 not 34; 514 not 9
Lübke, Wilhelm von   II 536 not 28
Lysholm, bleckslagare   III 564
Läckö slott   I 5, 6 IV 1081, 1177, 1183 not 2
lärarinneseminariet i Stockholm   I 29 not 5; 74 

not 35 III 673 not 44; 874 not 11
läroverket i Enköping   I 29 not 5
läroverket i Göteborg   I 29 not 5
läroverket i Helsingborg   III 549, 558–565, 569,

570 not 22; 571 not 29, 32, 38; 633, 635, 653,
772 not 31

läroverket i Kristianstad   I 29 not 5 IV 955 not 49
läroverket i Lidköping   III 559, 615, 631–634, 670,

672 not 22; 754 IV 1069
läroverket i Lund (Katedralskolan, elementarläro 

verket)   I 80, 82, 83 III 575–580, 607 not 1, 8 
IV 958 not 100

läroverket i Malmö   I 30 not 22 II 517 not 91 
III 559, 615, 643–648, 670, 671, 673 not 35, 36;
686, 688

läroverket i Skara   I 7 II 378, 387, 399 III 553, 
559, 615, 634–643, 646–649, 651, 659, 670, 
671, 672 not 25; 673, not 30, 31, 45, 46; 674 
not 54; 679, 680, 783, 784 IV 898, 899, 1069, 
1070

Löfgren, Sören Peter   IV 924–926, 955 not 46, 48, 
49, 51

Löfstedt, Nor Einar Ansgarius   IV 894, 947–949, 
957 not 87–89

Löfstedts hus i Uppsala   IV 894, 947–949
Löfvenskiöld, Charles Emil   I 27, 30 not 22, 23; 67 

IV 897
Lönborg-Jensen, arkitekt   IV 1105 not 110
Lönnholm, Carl   II 344
Lövegren, smed   III 564

M
Magasin du Nord i Köpenhamn   IV 983
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Magistratsvillorna i Malmö   IV 900
Maglarps kyrka   II 249, 288, 289, 299, 

310 not 59; 311 not 82
Magnusson, Erik Johan   I 65
Mainz, Augustinerkyrkan   II 196 not 56
Mainz, domen   II 137, 146, 150, 195 not 40, 41, 

43; 196 not 44, 71
Mainz, S:t Ignatius   II 196 not 56
Mainz, S:t Stephan   II 196 not 56
Maison Lafitte (Maison-sur-Seine)   IV 1105 

not 95
Majano   III 800
Malm, stadsarkitekt   II 451, 515 not 41
Malmborg, borgmästare   III 617
Malmkvist, byggmästare   III 610 not 68
Malmros, Frans   IV 1000, 1015 not 80
Malmström, August   II 179, 198 not 129
Malmström, Karl Gustav   III 875 not 51; 

876 not 54
Malmö, Bulltoa   IV 894, 927–928, 955 not 54, 

55; 1020, 1063–1065, 1067, 1098, 1099, 1104 
not 77, 82

Malmö, Caroli kyrka (Tyska kyrkan)   II 458, 490, 
492, 517 not 85, 91, 93 IV 1170 not 17

Malmö, Dringbergska gården   III 643
Malmö, gymnastikhus   III 679, 688
Malmö, Hedmans hus   IV 964, 984–986, 1010
Malmö, Hedmans villa   IV 894, 900, 901
Malmö, hotell Kramer   I 98 IV 982, 1013 not 31
Malmö, Kockums villa   IV 894, 950, 951
Malmö, Landstingssalen   III 617, 619, 622, 630, 

631, 672 not 18
Malmö, läroverk   I 30 not 22 II 517 not 91 

III 559, 615, 643–648, 670, 671, 673 not 35, 
36; 686, 688

Malmö, Magistratsvillorna   IV 900
Malmö, Ramels hus   IV 964, 989, 1013 not 46
Malmö, residens      III 616, 623, 672 not 15; 679, 

685–688, 697, 963, 988, 989, 1013 not 31 
Malmö rådhus   I 98 II 198 not 126 III 614–631, 

634, 643, 646, 670, 671, 672 not 1, 2, 7, 10, 11, 
15; 679, 685, 773 not 57 IV 900, 912, 988, 
1023, 1112

Malmö, Rådmansstaden   IV 900, 950, 951
Malmö, Rörsjöstaden   II 491 III 647 IV 982
Malmö, S:t Pauli kyrka   II 458, 490–494, 515 

not 38; 517 not 93, 94 IV 1170 not 17
Malmö, S:t Petri kyrka   II 490, 492, 510 

III 775 not 129
Malmö, Skarstedts hus   IV 964, 986, 987, 1010
Malmö, Sparbanken   IV 964, 988, 989, 1010, 

1013 not 44, 45
Malmö, stationshuset   III 615, 656, 657

Malmöhus, länslasarett   III 585, 1183 not 2
Maltesholm   IV 894, 919, 940, 942, 956 not 76, 78
Maltesholm, skogvaktarbostad   IV 894, 940, 942, 

943
Maltesholm, Villa Oretorp   IV 894, 919–922, 

924–926, 940, 942, 952, 955 not 36; 957 not 91;
1042

Manillaskolan i Stockholm   I 19, 29 not 5
Mankell, Otto August   II 430 not 152 III 821, 876 

not 68 IV 1093, 1106 not 129; 1169 not 1; 1173
not 73

Mansart, François   IV 1070, 1101 not 29; 1105 
not 95 

Marcussen & Søn   II 198 not 125
Maria im Capitol i Köln   II 275, 303
Maria Laach   II 137, 138, 146, 196 not 49, 67
Mariahissen i Stockholm   I 73 not 14
Mariakyrkan i Jönköping   I 73 not 14
Mariakyrkan i Västerås   II 426 not 57
Marielund   IV 1020, 1094, 1095, 1107 not 140
Mariestad   I 5–7, 9, 10, 12 not 16; 44 II 378 

IV 997, 1177, 1183 not 2; 1184 not 17
Mariestad, residens   IV 1177, 1183 not 2
Mariestads kyrka   I 12 not 16
Marklunda, Ousby   IV 894, 951, 958 not 99
Marsvinsholm   I 97 II 311 not 87
Marsvinsholms kyrka   IV 1023
Martens, G.   III 571 not 48
Matteus kyrka i Norrköping   II 198 not 126, 136; 

426 not 71; 450–473, 476, 477, 479, 491, 492, 
494, 501, 502, 511–513, 514 not 23; 515 
not 53; 518 not 115, 116; 524–527, 529, 534 
III 775 not 129 IV 1040, 1170, 1177

Matteus kyrka i Stockholm   II 439
Mattson, bildhuggare   II 176, 178
Medéen, Edvard   IV 1159, 1173, not 67, 78
Medelplan, or   I 54, 64, 65, 74 not 30
Medén, A. F. E.   III 790
Meijer, Carl   I 19
mejselsmide   II 130
Melander, Adolf Emil   II 458, 460, 526, 532–534 

III 830, 877 not 87, 88; 880 not 150 IV 1147, 
1149–1152, 1156, 1172 not 56, 60, 63

Meldahl, Ferdinand   I 88, 95–97, 98 not 7, 12 
II 133–135, 139–141, 152, 158, 309 not 39; 311
not 87; 404 III 758, 843–846, 848, 850, 856–
858, 878 not 101–105, 109, 110 IV 983, 1023, 
1052, 1100 not 8, 9; 1101 not 16

Melin, P.   II 517 not 98
Mellbin, C. G.   I 8
Milano, Sant Ambrogio   II 139, 140 III 667
Milner, H. E.   IV 1103 not 68
Mindre teatern i Stockholm   IV 1159

Minneberg   III 623
Mogensens   III 591
Molander & Co   II 503
Mortensen, Christian   IV 988, 1013 not 31; 1104 

not 82
Mortensen, H.   III 756   IV 982
Motala verkstad   II 163, 342, 344 IV 1169 not 2
Munktells mekaniska verkstad   IV 1169 not 2
Murberg, J. F.   III 560, 563
Murmästareämbetet   I 26, 29 not 19 IV 1120, 

1169 not 10
München   II 139, 518 not 109 III 675 not 93
Münstern i Bonn   II 196 not 56
Mynttorget i Stockholm   III 807, 817, 840, 854
Månsson, Filip   II 515 not 55
Månsson, N.   II 464
Mänttä   IV 1172 not 56
Möller, A.   IV 954 not 15 
Möller, Axel   I 81 II 171, 173 III 602, 609 not 54, 

56, 59; 704
Möller, Carl Oscar   II 309 not 45; 402, 435, 514

not 22; 516 not 70; 526–528, 532–534, 536 not
23; 537 not 49 III 878 not 114 IV 1082–1084,
1086, 1106 not 113, 116, 118, 119, 123; 1173
not 71; 1183 not 2

Möller, H. F.   II 308 not 20, 30; 310 not 63
Möller, Henrik   III 733
Möller, Johan   III 789, 874 not 16
Möller, stadsbyggmästare   III 771 not 5
Möller, omas   II 516 not 68 III 776 not 136
Möllers handskfabrik   I 80

N
Nacka kyrka   II 534, 535 not 15; 537 not 46
Nardi, Pietro   III 624
nasarenerna   I 86 II 137, 195 not 44
Nathorst, Hjalmar Otto   II 309 not 39 III 759, 

763, 776 not 143, 150
Nationalmuseum i Stockholm   I 23, 29 not 15 

II 533, 535 not 7; 536 not 39 III 772 not 31; 
830, 856, 876 not 69; 879 not 132 IV 953 not 7;
1113, 1130, 1131, 1142, 1159, 1164, 1165, 1168,
1177, 1183 not 2

Neues Museum i Berlin   I 23 II 440
Neuman & Vogel   II 350, 429 not 134; 467
Neumann, Franz Ritter von   III 675 not 93
Nielsen, H.   II 309 not 39
Nikolaikyrkan i Hamburg   IV 1170
Nilsson, Christian E.   III 654, 674 not 64
Nilsson, L.   IV 1011 not 8
Nilsson, murmästare   II 231
Nilsson, Sven   II 197 not 87
Nordiska museet i Stockholm   II 426 not 63 
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IV 1107 not 140; 1177, 1183 not 2, 3
Nordström, Johan Olof Petter   IV 998, 1014 

not 74
Nordström, Sten Otto   IV 1088, 1089, 1106 

not 125, 129
Norra Latin i Stockholm   III 770, 781–802, 874 

not 1, 4, 7, 12, 19 IV 999, 1040, 1111, 1178
Norra Mellby kyrka   II 203, 210, 211, 242 not 20
Norrbro i Stockholm   I 18, 22 III 802, 803, 805, 

807, 811, 812, 814, 818, 822, 829, 834, 838, 840,
844, 859, 875 not 33 IV 1167

Norrbrobasarerna i Stockholm   I 18, 22 III 803
Norrköping   II 315, 510 III 877 not 93 
Norrköping, lasarettet   II 514 not 24
Norrköping, Matteus kyrka   II 198 not 126, 136; 

426 not 71; 450–473, 476, 477, 479, 491, 492, 
494, 501, 502, 511–513, 514 not 23; 515 
not 53; 518 not 115, 116; 524–527, 529, 534 
III 775 not 129 IV 1040, 1170, 1177

Norrköping, S:t Olai   II 451
Norrköpings synagoga   IV 1173 not 67
Norska ministerhotellet i Stockholm   IV 1113, 

1114, 1118, 1169 not 5; 1170 not 30
Nosaby kyrka   II 198 not 126; 231, 249, 280–284, 

299, 301, 306, 310 not 50; 311 not 82 III 681 
IV 972, 990

Notre-Dame i Paris   II 159, 322, 333, 531
nuvolato   III 708
ny kyrka i Lund (Allhelgonakyrkan)   II 194, 198

not 126, 136; 302, 474–490, 493, 501, 510–
512, 514 not 21; 516 not 60, 67, 69, 75; 518
not 115 III 598, 770 IV 928, 933

Nya Elementarskolan i Stockholm   I 18  IV 1177, 
1183 not 2

Nya teatern i Helsingfors   I 28 not 3
Nyblom, Carl Rupert   II 328, 331, 339, 342, 348, 

354, 356, 357, 360, 415, 424 not 18; 425 
not 19–21; 426 not 62, 64, 73; 427 not 75, 76, 
82, 84 III 742, 774 not 89; 797–802, 874 
not 22, 23

Nycander, Berndt Otto   I 37, 41, 43
Nyköpings slott   IV 1081, 1183 not 2
Nylander, C. J.   II 366, 415, 462, 466, 515 

not 49, 52
Nüll, Eduard van der   III 658, 667, 675 not 79
Nyman, Axel   III 707, 708
Nyman, Olle   II 309 not 42
Nyrén, Carl   IV 1173 not 63
Nyström, Axel Fredrik   I 65, 74 not 35 II 526 

III 781 783, 784, 789, 874 not 3 IV 1086, 1183 
not 2

Nyström, byggmästarbröderna   II 363, 365
Nyström, Per Axel   I 18–22, 24, 25, 27, 28 not 2; 

29 not 14; 35, 36, 68, 74 not 35; 79, 83–87 II
113, 121, 122, 126, 325 III 594, 595, 689, 724,
725, 749, 803, 807, 874 not 3

Näsbyholm   IV 1100 not 3

O
observatoriet i Köpenhamn   I 94 III 609 not 57
observatoriet i Lund   III 575, 602, 603, 609 not 

54, 57, 60; 689
Oby   III 771 not 7 IV 954 not 24; 1020, 1094, 

1100 not 11; 1107 not 135
Odenius, Maximilian Victor   III 744, 745, 747–

749, 774 not 103; 775 not 105, 107, 112, 113, 
115

Ohlson-Gadde, doktor   III 608 not 26
Ohlsson, A. G.   IV 935, 936, 956 not 65
Ohlsson, N. J.   I 82 II 195 not 18 III 607 not 2
Olander, garvare   III 564
Olander, Gustaf Philip   I 64, 65 II 515 not 52
Olin, A.   II 492, 494
Olin, Gustaf   II 516 not 68; 517 not 88
Olofsson, murare   III 605, 610 not 68
Olson, ritare   IV 966
Olsson, Johan   II 167
Olsson, Martin   IV 1106 not 123
Olsson, O. E.   III 775 not 115
Olsson, Olof   II 503
Om kyrko-architektur   II 303, 305, 311 not 84, 85;

525, 528, 532, 535 not 12
Oppman, Folke Birger   I 9, 10, 12 not 16; 44, 66, 

67 III 632
Orangeriet i Lund   III 585, 604, 608 not 27; 725–

727, 730, 731
Orth, August   II 444, 445
Orvar Odd   IV 957 not 92–94
Oscar Fredriks kyrka i Göteborg   II 434, 495–509,

510–512, 517 not 95; 518 not 103, 115; 526, 
528, 534, 535, 537 not 43 IV 1179

Oscar I   I 17 III 803
Oscar I:s minne   III 774 not 90
Oscar II   II 176, 197 not 115; 338, 391, 517 not 95 

III 702, 713, 791
Oscar, kronprins (blivande Oscar II)   III 652 

IV 950
Oslo, Stortinget   I 29 not 11
Ottersberg   II 196 not 66
Ousby, Marklunda   IV 951
Overbeck, Friederich   II 196 not 44
Ovesholm   II 243 not 59; 249, 294, 295, 302, 311 

not 82 III 748, 764, 776 not 155 IV 936, 956 
not 68; 1054, 1056

Ovesholms begravningskapell   II 249, 294 IV 748,
936

Owen, Samuel   IV 1169 not 2
Oxenstiernska gravkoret   II 323, 358

P
Pahr, arkitektbröder   IV 1083, 1105 not 111
Palais d’Ask [Asks hus] i Lund   IV 978–981, 1010, 

1012 not 25
Palm, brukspatron   I 68 IV 953 not 5
Palm, målarmästare   IV 925
Palm J.   II 516 not 68
Palme, Johan Henrik   III 872 IV 1111, 1136, 

1137, 1158–1161, 1169 not 12; 1171 not 34, 42;
1173 not 66

Palmeska huset i Stockholm   III 866, 872 
IV 1111, 1158–1168, 1173 not 75, 78, 79

Palmstierna, Carl-Fredrik   IV 957 not 92, 94
Palæstra et Odeum i Lund   II 198 III 605, 679, 

725–731, 743, 770 IV 978
Paradislyckan i Lund   III 589, 591
Paris, Clunymuséet   II 531
Paris, Invaliddomen   I 44 II 403, 443
Paris, Notre-Dame   II 159, 322, 333, 531
Paris, Saint-Germain-des-Prés   II 159
Paris, Sainte-Geneviève-biblioteket   I 59
Parkbolaget i Lund   III 603, 605, 610 not 67; 755, 

768, 769
parkbyggnad åt Ridderborg   IV 894, 951
Paulinska huset i Jönköping   I 12 not 16
Paulinzelle   II 140
Pechlinska i Stockholm   IV 1169 not 5
Pederstrups herrgård   I 97
Penningby slott   IV 1020, 1088–1093, 1098, 1106 

not 124, 126, 128, 129; 1107 not 130; 1177
Pentonvillefängelset i London   I 21
Perrault, Claude   III 772 not 33
Persius, Friedrich Ludwig   I 85 II 440
Persson, Ola   IV 955 not 48
Peruzzi, Baldassare   III 800
Petersen, Ove   I 97 III 777 not 161 IV 1100 not 6
Petersen, Vilhelm Valdemar   I 97 IV 1013 not 32
Petersens, S. af   III 608 not 26
Peterskyrkan i Rom   II 443
Peterson, Adrian Crispin   II 324, 517 not 98; 526, 

533, 537 not 49
Peterson, F. O.   II 495, 502, 517 not 97
Peterson, Lars Emanuel   II 297, 311 not 80; 383, 

385, 386, 390, 415, 416, 428 not 123, 124; 429 
not 126, 130, 132; 430 not 173

Peterson, Ludvig   II 526, 527, 536 not 23; 537 
not 41, 43 III 871–873, 878 not 114 IV 1111, 
1158, 1160, 1161, 1171 not 31; 1173 not 65; 
1183 not 2 

Petersson, smed   III 564
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Petersson, August   III 592
Pettersson, Gustaf   II 518 not 112; 526, 528, 534, 

535 not 15 IV 1183 not 2
Pettersson, J. A.   IV 1155
Pettersson, N.   III 765, 776 not 158 
Pettersson, P. J.   II 462, 464, 515 not 47, 48
Pfarrkirche i Koblenz   II 196 not 56
portlandcement   II 162, 163, 417, 418, 430 

not 165
Posse, Arvid   II 524 IV 915, 954 not 28
Praetorius, målare   III 564
Precht, Burchard   II 324
prins Carl   II 391
Proviantgården i Köpenhamn   I 93
prästmötet 1870   II 169, 303, 311 not 84, 93; 525 

III 679
Puttrick   II 195 not 34

Q
Quennerstedt, August   IV 928, 932, 933, 955 

not 57
Quennerstedts villa i Lund   II 198 not 126; 516 

not 76 IV 894, 928–933, 948, 952
Qvesarum   IV 1100 not 7

R
Ramel, familjen   IV 1102 not 45
Ramel, Hans Fredrik   IV 989, 1013 not 46
Ramel, Otto   II 242 not 30
Ramels hus i Malmö   IV 964, 989, 1013 not 46
rannsakningshäktet i Stockholm   I 19–22 III 841
Rappe, Adolf Fredrik   IV 1094, 1107 not 141, 142
Raschdorff, Julius Carl   II 407, 429 not 149; 430 

not 155; 445
Rasmussen & Co   II 479, 503
Rasmussen, Carl Ferdinand   I 98 III 654, 772 

not 21 IV 1013 not 31
Rasmussen, smed   III 564
Raus   III 652
Regensburg   II 139, 440
Rehn, Jean Erik   IV 1103 not 53; 1148
Reinharts system   II 198 not 124 
rektorsbostad i Lund   III 575, 580, 582–584
residenset i Östersund   I 29 not 5
restaurationsbyggnad i Eslöv   III 615, 653, 654
restaurationsbyggnad Skara   III 552, 553, 555
Retzius hus i Stockholm   IV 1113
Reuterdahl, Henrik   II 204
Ribbing, Gustaf   III 876 not 74
Richardt, Ferdinand   III 772 not 29 IV 1021, 

1024, 1028, 1030, 1033, 1042, 1049, 1060, 1068,
1100 not 1, 10, 14; 1101 not 24; 1102 not 36, 
52; 1103 not 69 

Riddarholmen i Stockholm   I 17, 74 not 35 
III 782, 804, 807, 809, 810, 855, 857, 874 not 3;
876 not 52, 53; 878 not 102; 879 not 132 IV
1081, 1183 not 2

Ridderborg, parkbyggnad   IV 894, 951
Ridderborg, Bror Adolf Georg   III 727, 728 

IV 951, 958 not 100
Rignell, J. W.   IV 1103 not 54
Riksarkivet i Stockholm   I 74 not 35 III 874 not 3 

IV 1183 not 2
Riksbanken   III 804, 805, 808, 814, 820, 822, 824, 

826, 829, 834, 836, 843, 850, 851, 856, 858, 876 
not 77, 877 not 88; 878 not 95, 106 IV 1109, 
1111

riksdags- och riksbankshus i Stockholm   II 536 
not 16 III 780, 781, 802, 804–858, 861, 867, 
875 not 31, 32; 876 not 53, 77, 81; 877 not 85, 
87, 88, 93; 878 not 95, 97, 106, 117, 118; 879 
not 132 IV 1111, 1166–1168, 1178

Riksdagshuskommittén   III 822, 824, 831, 843, 
846, 851, 853, 856, 861, 863, 866, 867, 876 
not 75; 877 not 91; 878 not 95, 109; 879 
not 121, 122; 880 not 143 IV 1177

Riksens ständers hus i Stockholm   III 804
Ring, Eduard Ferdinand   III 623, 708, 773 not 57
Ringsjön i Skåne   II 126 IV 1042, 1092
Ringström, Georg Robert   III 830, 877 not 87, 88; 

879 not 132
Risinge kyrka   II 357, 426 not 62
Rohdin & Sundbeck.   IV 957 not 83
Rohdin, A. F.   IV 944, 946, 947, 957 not 83, 84
Rohdins hus vid Lidköping   IV 894, 944, 946, 947
Rolf, Ernst   IV 954 not 15
Rom, Palazzo della Cancelleria   I 45, 46, 54, III

785
Rom, Peterskyrkan   II 443 III 800
Romano, Johann   III 675 not 93
Roo, Corps de logie   I 68 IV 894, 896, 897, 899, 

953 not 5
Rosen, Adolf Eugène von   I 27
Rosen, Georg von   II 179, 198 not 131 IV 1127, 

1129
Rosen, Reinhold von   IV 1172 not 48
Rosenborg i Köpenhamn   I 93 IV 1052
Rosengarten, Albrecht   II 195 not 34
Rothstein, Emil Edvard von   I 26, 37, 38, 41, 46, 

73 not 4 II 244 not 77; 526 III 742
Rothstén, C. A.   I 17
Rubenson, Moritz   III 874 not 2; 875 not 31; 879 

not 132
Runde tårn i Köpenhamn   I 93
Runnerström, Henrik   IV 990, 1013 not 50
Runnerströms hus i Malmö   IV 964, 990, 1013 

not 50
Russel-Cruise, Ann Mary   IV 956 not 68; 1103 

not 63
Rydsgård   IV 1100 not 7
Ryholm   I 12 not 16; 44, 45, 66–68, 74 not 40 

IV 893, 953 not 5
Råbelöv   IV 1059–1063, 1098, 1099, 1103 not 69; 

1104 not 73
Råbyholm   III 681 IV 892, 894, 916–919, 952, 954

not 31, 34; 972
Rådby   IV 894, 933, 934
rådhus i Helsingborg   III 559
rådhus i Helsingör   I 95, 96
rådhus i Karlskrona   II 424 not 2
rådhus i Landskrona   III 675 not 73; 679, 

764–768, 776 not 156, 158–160
rådhus i Lidköping   I 6
rådhus i Lund   I 30 not 22; 79, 86, 89 not 10 

III 575, 595–601, 606, 609 not 48, 50, 53; 770 
IV 1091

rådhus i Malmö   I 98 II 198 not 126 III 614–631, 
634, 643, 646, 670, 671, 672 not 1, 2, 7, 10, 11, 
15; 679, 685, 773 not 57 IV 900, 912, 988, 
1023, 1112

rådhus i Västerås   I 29 not 10
rådhus i Wien   III 598, 615, 657, 659–670, 671, 

675 not 94; 696, 727, 784, 805
Rängs kyrka   II 198 not 126; 203, 227–230, 240, 

243 not 52; 283 IV 954 not 19
rörelsemönster   I 53 II 512 III 553, 555, 586, 594, 

601, 606, 619, 628, 664, 670, 671, 755, 767, 838,
864 IV 1037, 1064, 1091, 1098

Rörsjöstaden   II 491 III 647 IV 982
Rörstrands porslinsfabrik   IV 1122, 1147, 1170 

not 15
Rössel, Ludvig   II 480 

S
S:t Aposteln i Köln   II 136, 196 not 67
S:t Castor i Koblenz   II 196 not 56, 67
S:t Florins i Koblenz   II 196 not 56
S:t Gereon i Köln   II 136
S:t Ignatius i Mainz   II 196 not 56
S:t Johannesorden Arcacian i Malmö   IV 1014 

not 75
S:t Kunibert i Köln   II 136
S:t Lars sjukhus i Lund   I 30 not 22
S:t Olai kyrka i Norrköping   II 451
S:t Olofs kyrka   II 225, 243 not 46
S:t Paul i London   II 443
S:t Pauli kyrka i Malmö   II 458, 490–494, 515 

not 38; 517 not 93, 94
S:t Petri kyrka i Malmö   II 490, 492, 510 
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III 775 not 130
S:t Petri kyrka i Västervik   III 877 not 87
S:t Stephan i Mainz   II 196 not 56
Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg   I 30 not 22
Sainte-Geneviève–biblioteket i Paris   I 59
Sainte-Germain-des-Prés i Paris   II 159
Sallander, byggmästare   III 610 not 68
Sallberg, J. W.   III 765, 776 not 157
Saltsjöbadens hotell   IV 1173 not 75
Salzenberg, Wilhelm   II 514 not 9
Sandahl, Carl Leonard   I 65, 74 not 35 II 373, 526 

III 880 not 151 IV 1137, 1147
Sandberg, Johan Gustaf   II 325 IV 1170 not 23
sandsten   II 124–126, 128, 150, 162, 176, 178, 193,

195 not 16; 198 not 137; 199 not 140; 205, 316, 
319, 320, 324, 341, 377, 378, 380, 381, 384, 385,
391, 392, 399, 416, 417, 423 III 665 IV 995, 
1069

Sangallo, Antonio da   III 776 not 139; 800
S:t Ambrogio i Milano   II 139, 140 III 667
Sankta Eugenia i Stockholm   II 523
Sankta Maria Maggiore Bergamo   II 139
Saluhallen vid Hötorget i Stockholm   I 74 not 35 

III 874 not 3
Sansovino, Jacopo   III 844, 846 IV 1130
Scamozzi, Vincenzo   III 800
Schadow, Wilhelm von   II 196 not 44
Schannongs stenhuggeri   II 479
Schantz, arkitekt   II 514 not 19
Schantz, C. L. von   II 409
Schinkel, Karl Friedrich   I 85, 86 II 439, 440, 443 

III 708, 772 not 33 IV 940, 972
Schlegel, Bernhard   IV 1088, 1106 not 124
Schlegel, Karl Wilhelm Friedrich   I 22, 29 not 14
Schmalensee, Arthur   II 430 not 158
Schmalensee, Kurt von   II 427 not 102; 515 not 55
Schmidt, vaktmästare   III 564
Schmidt, Friedrich von   II 333, 444 III 658, 659, 

667, 668, 675 not 94; 876 not 63
Scholander, Fredrik Wilhelm   I 11, 19, 23–25, 27, 

29 not 7, 15; 39–46, 52, 54, 56, 58–60, 63, 68, 
73 not 27; 74 not 35; 83 II 113, 114, 117 not 8; 
122, 125, 126, 130, 133, 139, 158, 159, 168, 169,
171, 175, 179, 194 not 7; 195 not 20, 26–29; 
197 not 86, 109; 198 not 119, 121, 128, 130–
132; 299, 311 not 87; 325, 332, 334, 363–366, 
375, 383, 415, 425 not 18, 26, 30; 427 not 88; 
429 not 144; 456, 515 not 31; 523–526, 535 
not 2, 3, 10 III 549, 552, 565, 566, 571 not 44; 
579, 580, 584, 606, 607 not 2; 608 not 22; 616, 
622, 623, 636, 672 not 11; 679, 685, 688, 696–
698, 702, 703, 705, 720, 736, 742, 743, 768, 772 
not 20, 35–41, 46, 48; 773 not 51; 774 not 90, 

100, 101; 783, 787, 789, 799, 805–807, 809, 
810, 814, 817, 819, 858, 874 not 3; 875 not 31–
38, 42, 44 IV 893, 990, 1014 not 2; 1083, 1084, 
1086, 1106 not 111, 122; 1112, 1127–1130, 
1137, 1159, 1160, 1166, 1169 not 3; 1170 
not 19; 1172 not 56; 1180

Schonberg, Johan Peter   IV 1141, 1163, 1173 
not 75

Schram, Erik Gustav   II 321, 424 not 15
Schutt, C. F.   III 591, 592
Schwatlo, Carl   II 444, 445
Schwerin, Julius von   II 242 not 9
Scott, Gilbert   IV 1170 not 12
Sederholm, Edward   III 876 not 74   
Segerberg, Olaus Peter   II 516 not 68
Seidelin, Bernhard   I 95, 96, 98 not 6
seminariet i Gävle   I 74 not 35
seminariet i Göteborg    III 607 not 10
seminariet i Härnösand   I 74 not 35, III 607 

not 10
seminariet i Karlstad   III 607 not 10
seminariet i Linköping   III 607 not 10; 615, 

647–649, 670, 673 not 42
seminariet i Lund   I 83 II 516 not 68, 76 III 575, 

580–585, 602, 607 not 10; 608 not 11, 23; 646, 
647, 649

seminariet i Skara   III 607 not 10; 615, 648, 649, 
670, 673 not 42, 46

seminariet i Stockholm   I 29 not 5; 74 not 35 
III 607 not 10; 673 not 44; 874 not 11

seminariet i Uppsala   III 607 not 10
seminariet i Växjö   III 607 not 10
Semper, Gottfried   II 443
Serafimerlasarettet i Stockholm   III 819 IV 1183 

not 2
Serafimerordensgillet   I 26 III 774 not 90
Sergel, Johan Tobias   II 425 not 18 III 808, 875 

not 47
Siccardsburg, August Siccard von   III 658, 667, 

675 not 79
Silfverstolpe, general   IV 1161
Silleruds kyrka   II 527 
Simrishamn, folkskola   III 679–681, 722, 754, 776

not 136
Sinclairsholm   IV 1100 not 9
Sinzig   II 136
Siöcrona, landshövding   II 391
sjukhus och asyler i Lund   IV 1177
sjukhus och asyler i Stockholm   IV 1177
Sjöberg, Gustaf   I 65, 74 not 35 III 874 not 11 

IV 1137, 1139
Sjöberg, smed   III 592
Sjöbo, orsséens hus   IV 964, 997

Sjögren, Johan Magnus   II 303–305, 311 not 84, 
85, 87, 88; 525, 528, 529, 532, 535 not 12

Sjökrigsskolan i Stockholm   I 74 not 35 III 874 
not 3

Sjörups kyrka   II 249, 290, 310 not 62; 311 not 82
Sjöström, Henrik   II 194, 219, 243 not 41; 308 not

31; 310 not 61, 71; 479, 501, 502, 516 not 70;
518 not 105 III 609 not 60; 704, 708, 724, 730,
746–748, 752, 753, 770, 773 not 59, 60; 775
not 106, 118, 125–127, 129, 130; 777 not 161
IV 932, 947, 975, 977, 980, 1001, 1011 not 2,
8; 1012 not 10, 12; 1013 not 30; 1065, 1067,
1078, 1104 not 81, 88; 1105 not 107; 1183 not
2

Sjöström, John   II 430 not 158
Sjöö herrgård   I 73 not 9
Skabersjö slott   II 237 IV 1020, 1048–1053, 1091, 

1098, 1099, 1102 not 51, 52; 1103 not 54, 56
Skara domkyrka   II 297, 311 not 80; 315, 316, 

339, 376–399, 414–423, 428 not 112–125; 429 
not 127 –129, 133–139; 430 not 171, 172; 435, 
436, 464, 479, 523, 524, 526, 531, 534 III 736, 
770 IV 1122, 1177, 1178

Skara folkskola   III 615, 651, 674 not 56; 
680, 754

Skara läroverk   I 7 II 378, 387, 399 III 553, 559,
615, 634–643, 646–649, 651, 659, 670, 671,
672 not 25; 673, not 30, 31, 45, 46; 674 not 54;
679, 680, 783, 784 IV 898, 899, 1069, 1070

Skara, restaurationsbyggnad   III 552, 553, 555
Skara, seminariet   III 607 not 10; 615, 648, 649, 

670, 673 not 42, 46
Skara, societetshus   III 553–555, 570 not 11
Skara, stadshotell   III 555, 570 not 13
Skara stadshus   I 50 III 549, 553–555, 568, 570 

not 11; 634
Skara stisbibliotek   I 46, 68 III 634, 638 IV 896
Skara, Wennerbergs hus   IV 894, 898, 899, 953 

not 9
Skarhult   II 242 not 9 IV 1100 not 2, 8
Skarstedt, Carl Axel   IV 983, 986, 1013 not 37, 39,

40
Skarstedts hus i Malmö   IV 964, 983, 986, 987, 

1010, 1013 not 39
Skeppsholmen i Stockholm   I 29 not 8; 74 not 35 

III 809, 810, 819, 857, 874 not 3; 876 not 52; 
879 not 132

Skeppsholmkyrkan i Stockholm   II 436, 437
Skoghult   IV 1100 not 3
skogvaktarbostad vid Maltesholm   IV 894, 940, 

942, 943
Skoklosters kyrka   II 528
Skovsgaard, Joakim   II 198 not 135
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Skridskopaviljongen i Stockholm   III 877 not 87 
IV 1172 not 56

Skultuna   II 466
Skånska Cementaktiebolaget   II 342
Skånska cementgjuteriet   II 479 IV 1163 
Skövde   I 7 II 462
Skövde kyrka   II 528, 536 not 23
slottet i Stockholm   I 17, 21, 23, 56, III 551, 770,

781, 784, 802–807, 810–812, 814, 817, 819,
820, 822, 823, 829, 834, 838, 841, 843–846,
850, 857, 860, 868, 871, 876 not 69 IV 1111,
1131, 1150, 1158, 1159, 1162, 1164, 1165,
1167, 1168

Slussen i Stockholm   I 17, 18 III 875 not 31
Slöjdskolan i Stockholm   I 30 not 21 IV 1172 

not 56
Smith, L. O.   III 879 not 118 IV 1123, 1126, 1170 

not 18, 31
Smith-Halls, konstnär   IV 1102 not 34
Smålands fornsal i Växjö   IV 1169 not 3
Societetshuset i Lovisa, Finland   I 28 not 3
societetshuset i Skara   III 553–555, 570 not 11
sockenstuga i Billeberga   III 549, 565, 566, 571 

not 44
Sofia kyrka i Stockholm   II 439, 537 not 41
Sofiakyrkan i Jönköping   II 424 not 13; 518 

not 104; 528
Sofiero   III 653 IV 894, 949, 950, 957 not 92, 94
Sohlman, August   I 40–42, 44, 71, 73 not 5; 75 

not 55
Solhem   IV 954 not 15
solnhofenerkalksten   III 708
sommarbostad för Gleerup   IV 894, 943–945, 

952
Sommelius, Gustaf Magnus   I 82 II 516 not 63
Souttar, James   III 571 not 48; 877 not 87
Sparbanken i Malmö   IV 964, 988, 989, 1010, 

1013 not 44, 45
Sparre af Söfdeborg, Claes Robert Nils   IV 956 

not 68; 1103 not 63, 67
Sparre af Söfdeborg, Carl Gustaf   IV 956 not 68; 

1103 not 63
Sparre, Ambjörn   II 427 not 81
Sparre, Nils Gustaf Alexander   IV 935, 956 not 63;

1099, 1161
Sparreska palatset i Stockholm   III 871–873, 880 

not 154 IV 1161
Speyer   II 138–140, 146, 178, 195 not 31; 196 

not 50, 63, 67, 71
Spielberg, August Hermann   II 444, 445
Spårvägshallarna i Stockholm   IV 1172 not 56
Staaff, Carl eodor   IV 1127, 1129, 1170 not 20
Stach, Friederich   III 675 not 93

stadshuset i Skara   I 50 III 549, 553–555, 568, 570
not 11; 634

Stallkanalen i Stockholm   III 812, 841
Stallmästargården i Lund   III 585, 608 not 27
Statens järnvägar   I 30 not 22 III 654–656, 674 

not 57, 61, 63, 67, 71, 72
stationshus i Kristianstad   III 652
stationshus i Helsingborg   III 571 not 31; 615, 

651–653
stationshus i Malmö   III 615, 656, 657
Statz, Vincenz   II 444, 445
Stedink   IV 982, 1012 not 26
Stedinks hus i Lund   IV 964, 982
Stenberg, A.   IV 1013 not 45
Stenberg, Hans Jeppsson   I 82
Stenberg, J. E.   II 532 IV 1015 not 91
Stenberg, Ture   IV 1171 not 31
Stenbock, Magnus   III 672 not 18
Stenhammar, Per Ulrik   III 608 not 10, 14; 638, 

673 not 42; 733–735, 737, 739, 754, 765, 774 
not 90, 95

Stensele kyrka   I 73 not 14
Sterky, minister   IV 1161
stisbiblioteket i Skara   I 46, 68 III 634, 638 IV

896
Stillman och Kröhne   III 652, 674 not 61
Stockenström, Henrik Albrekt von   IV 1137–

1140, 1166, 1171 not 35, 37
Stockenströms hus i Stockholm   IV 1111, 1137–

1139
Stockholm, Allmänna Barnhuset   I 64, 73 not 14
Stockholm, Arsenalsgatan   I 73 not 9 III 860, 862,

863, 869
Stockholm, artilleriläroverket   I 27, 29 not 20, 21
Stockholm, Artilleriplan   III 809, 810, 819, 820, 

862, 867, 870, 876 not 52; 878 not 102; 880 not 
150

Stockholm, Arvfurstens palats   III 803, 806, 814, 
818, 823, 859

Stockholm, Asplunds hus   IV 1111, 1140, 1141
Stockholm, Bankohuset   III 804, 831, 848
Stockholm, Barclayska huset   I 19, 23–25
Stockholm, Berns salonger   I 28 not 4; 74 not 35
Stockholm, Beskowska kyrkan
(Blasieholmskyrkan)   I 74 not 35 II 437, 478, 516 

not 65
Stockholm, Beskowska skolan   I 74 not 35
Stockholm, Blasieholmen   I 23 IV 1113, 1148, 

1169 not 1, 4; 1170 not 13; 1172 not 54; 1173 
not 64

Stockholm, Blasieholmshamnen   IV 1112, 1159, 
1169 not 4

Stockholm, Blasieholmskajen   I 29 not 10 III

781, 839 IV 116
Stockholm, Blasieholmskyrkan (Beskowska 

kyrkan)   I 74 not 35 II 437, 478, 516 not 65
Stockholm, Blasieholmstorg   IV 1148, 1149, 

1154–1158, 1168
Stockholm, Blindinstitutet   IV 1177, 1183 not 2
Stockholm, Bolinders hus   II 198 not 126, 130, 

132, 136; 426 not 71; 535 not 5 III 681, 770, 
773 not 56, 59; 781, 784, 879 not 118 IV 1002, 
1111–1136, 1143, 1147, 1159, 1160, 1164, 
1166, 1167, 1169 not 1; 1170 not 13, 17, 19, 
22, 30

Stockholm, Bondeska huset   III 803, 818, 876 
not 61

Stockholm, Bondeska palatset   I 21
Stockholm, Brunkebergstorg   I 18 III 811
Stockholm, Bångska huset   IV 1147, 1172 not 56
Stockholm, Curmanska villan   IV 1141
Stockholm, Dramatiska teatern   I 18 III 861, 871
Stockholm, Drottninggatan   II 405, 527 III 552, 

782, 783, 787, 795, 803, 805, 811, 812, 814, 817,
818, 820, 823, 824, 827–829, 832, 834–836, 
838, 841, 842, 845, 846, 851–854, 859, 878 not 
95 IV 1178

Stockholm, Fersenska palatset   III 877 not 77 
IV 1148, 1149, 1172 not 54, 55

Stockholm, Fersenska terrassen   IV 1148, 1149, 
1159, 1162, 1172 not 54, 55

Stockholm, Folckerska huset   I 18, 28 not 3
Stockholm, Forbusiska huset   IV 1169 not 5
Stockholm, Forsellska huset   IV 1147
Stockholm, Galärparken   I 19 
Stockholm, Gamla Norrbrogatan   III 841
Stockholm, Grand hotell   I 30 not 22 III 838 

IV 1112, 1113, 1118, 1159, 1167, 1168, 1170 
not 30, 31; 1171 not 31

Stockholm, Gustav Adolfs staty   III 805, 808, 814 
Stockholm, Gustav Adolfs Torg   I 18 II 439 

III 803, 808, 810, 811, 814, 818, 819, 838, 841, 
843, 844, 859, 861, 863, 865, 868, 870 IV 982, 
1160, 1168

Stockholm, Gustav Adolfskyrkan   II 536 not 23
Stockholm, Gustav Vasa kyrka   II 426 not 57, 63; 

439, 537 not 44
Stockholm, Gyldenstolpska huset   I 73 not 9
Stockholm, Gymnastiska centralinstitutet   III 793

IV 1177, 1183 not 2
Stockholm, Hamiltonska bostadshuset   IV 1173 

not 8
Stockholm, Hammers salong   IV 1159
Stockholm, Hammerska ladan   IV 1159
Stockholm, Hammerska tomten   IV 1159, 1160
Stockholm, Hamngatan   III 870–873, 877 not 87
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Stockholm, Helgeandsholmen   I 18 III 780, 781, 
802–813, 815–823, 825, 827, 828, 830–837, 
839–850, 852–857, 866, 867, 871, 875 not 31, 
32; 876 not 52, 53, 69, 76; 878 not 97, 100, 104, 
117, 118; 879 not 132 IV 1167, 1178

Stockholm, Hotell Anglais   IV 1144–1177, 1172 
not 53

Stockholm, Hotell Fenix   I 29 not 10
Stockholm, Hotell Rydberg   I 18, 28 not 2
Stockholm, Hovstallet   II 804, 806, 819, 855, 867 

IV 1177, 1183 not 2
Stockholm, Håvanders hus   IV 1111, 11141–1144,

1160, 1166, 1169 not 10
Stockholm, Högalidskyrkan   II 439
Stockholm, Immanuelskyrkan   I 74 not 35
Stockholm, Johannes brandstation   I 74 not 35 

III 874 not 3
Stockholm, Johannes folkskola   II 536 not 23
Stockholm, Johannes kyrka   II 439, 512, 516 

not 70; 517 not 96; 527, 528, 534, 536 not 23; 
537 not 49 IV 1082, 1160

Stockholm, Järnkontoret    I 30 not 22 IV 1120, 
1127, 1169 not 10; 1170 not 20, 21

Stockholm, Järntorget   III 804, 831
Stockholm, Kanslihuset   I 29 III 817 IV 1177
Stockholm, kapell på Norra begravningsplatsen   

I 29 not 10 
Stockholm, Karl Johans torg   I 18
Stockholm, Karolinska institutet   III 819
Stockholm, Kastellet   I 19, 20
Stockholm, Katarina kyrka   II 404
Stockholm, Klara kyrka   II 315, 339, 405–413, 

414–420, 422, 423, 427 not 100; 429 not 147, 
148; 430 not 157, 158, 171; 526 III 770

Stockholm, Konradsbergs hospital   I 28 not 2 
IV 1172 not 55

Stockholm, Konstakademien    I 9, 11, 12 not 16;
20, 22, 24–27, 28 not 2, 4; 29 not 5, 7 10, 11;
30 not 21, 22; 35–41, 42–66, 64, 69, 71, 73 not
1, 4, 5, 14, 27; 74 not 30, 33, 35, 49 II 114, 197
not 93, 105, 116; 198 not 122, 129, 131, 133;
325, 514 not 20; 515 not 34, 52; 518 not 104;
523, 526, 533, 535 not 2, 7, 11, 13–15 III 570
not 18; 774 not 90, 99, 100; 852, 874 not 3, 17;
876 not 68; 879 not 123, 134 IV 893, 898,
1150, 1161, 1172 not 55, 56; 1173 not 65;
1177, 1180, 1183 not 2; 1184 not 10

Stockholm, Kungliga biblioteket   I 64, 73 not 14 
II 307 not 1 III 679

Stockholm, Kungliga Myntet   III 819
Stockholm, Kungliga Operan   III 549, 552, 781, 

803, 809, 814, 818, 819, 859–871, 879 not 135–
140; 880 not 142–151, 153 IV 1167, 1177

Stockholm, Kungliga slottet se Stockholm, slottet
Stockholm, Kungliga Teatern se Kungliga Operan
Stockholm, Kungliga Tekniska högskolan   I 73 

not 6 II 174, 194, 534 III 570 not 2, 5
Stockholm, Kungsträdgården   I 23, 24 II 197 

not 105 III 549, 811, 860–863, 865–867,
870–872, 878 not 102; 880 not 143, 150 IV
1120, 1148, 1158–1164, 1167, 1169 not 10;
1170 not 21

Stockholm, Ladugårdslands folkskola   IV 1173 
not 75

Stockholm, Ladugårdslandsteatern   I 24
Stockholm, Lejonbacken   I 22 III 806, 818, 819, 

840
Stockholm, Lundbergs hus   III 872 IV 1110, 

1111, 1144–1147, 1160, 1166 
Stockholm, lärarinneseminariet   I 29 not 5; 74 

not 35 III 673 not 44; 874 not 11
Stockholm, Manillaskolan   I 19, 29 not 5
Stockholm, Mariahissen   I 73 not 14
Stockholm, Matteus kyrka   II 439
Stockholm, Mindre teatern   IV 1159
Stockholm, Mynttorget   III 807, 817, 840, 854
Stockholm, Nationalmuseum   I 23, 29 not 15 

II 533, 535 not 7; 536 not 39 III 772 not 31; 
830, 856, 876 not 69; 879 not 132 IV 953 not 7;
1113, 1130, 1131, 1142, 1159, 1164, 1165, 1168,
1177, 1183 not 2

Stockholm, Nordiska Museet   II 426 not 63 
IV 1107 not 140; 1177, 1183 not 2, 3

Stockholm, Norra Latin   III 770, 781–802, 874 
not 1, 4, 7, 12, 19 IV 999, 1040, 1111, 1178

Stockholm, Norrbro   I 18, 22 III 802, 803, 805, 
807, 811, 812, 814, 818, 822, 829, 834, 838, 840,
844, 859, 875 not 33 IV 1167

Stockholm, Norrbrobasarerna    I 18, 22 III 803
Stockholm, Norska ministerhotellet   IV 1113, 

1114, 1118, 1169 not 5; 1170 not 30
Stockholm, Nya Elementarskolan   I 18 IV 1177, 

1183 not 2
Stockholm, Oscar I:s minne   III 774 not 90
Stockholm, Palmeska huset   III 866, 872 IV 1111,

1158–1168, 1173 not 75, 78, 79
Stockholm, Pechlinska   1169 not 5
Stockholm, rannsakningshäktet   I 19–22 III 841
Stockholm, Retzius hus   IV 1113
Stockholm, Riddarholmen    I 17, 74 not 35 

III 782, 804, 807, 809, 810, 855, 857, 874 not 3;
876 not 52, 53; 878 not 102; 879 not 132 
IV 1183 not 2

Stockholm, Riksarkivet   I 74 not 35 III 874 not 3 
IV 1183 not 2

Stockholm, Riksbanken   III 804, 805, 808, 814,

820, 822, 824, 826, 829, 834, 836, 843, 850,
851, 856, 858, 876 not 77, 877 not 88; 878 not
95, 106 IV 1109, 1111

Stockholm, riksdags- och riksbankshus   II 536 
not 16 III 780, 781, 802, 804–858, 861, 867, 
875 not 31, 32; 876 not 53, 77, 81; 877 not 85, 
87, 88, 93; 878 not 95, 97, 106, 117, 118; 879 
not 132 IV 1111, 1166–1168, 1178

Stockholm, Riksens ständers hus   III 804
Stockholm, Saluhallen vid Hötorget   I 74 not 35
Stockholm, Sankta Eugenia   II 523
Stockholm, Serafimerlasarettet   III 819 IV 1183 

not 2
Stockholm, Sjökrigsskolan   I 74 not 35 III 874 

not 3
Stockholm, sjukhus och asyler   IV 1177
Stockholm, Skeppsholmen   I 29 not 8; 74 not 35 

III 809, 810, 819, 857, 874 not 3; 876 not 52; 
879 not 132

Stockholm, Skeppsholmkyrkan   II 436, 437
Stockholm, Skridskopaviljongen   III 877 not 87 

IV 1172 not 56
Stockholm, slottet   I 17, 21, 23, 56, III 551, 770,

781, 784, 802–807, 810–812, 814, 817, 819,
820, 822, 823, 829, 834, 838, 841, 843–846,
850, 857, 860, 868, 871, 876 not 69 IV 1111,
1131, 1150, 1158, 1159, 1162, 1164, 1165,
1167, 1168

Stockholm, Slussen   I 17, 18 III 875 not 31
Stockholm, Slöjdskolan   I 30 not 21 IV 1172 

not 56
Stockholm, Sofia kyrka   II 439, 537 not 44
Stockholm, Sparreska palatset   III 871–873, 880 

not 154 IV 1161
Stockholm, Spårvägshallarna   IV 1172 not 56
Stockholm, Stallkanalen   III 812, 841
Stockholm, Stockenströms hus   IV 1111, 1137–

1139
Stockholm, Stora Nygatan   III 803, 812
Stockholm, Strömmen   I 18 III 549, 551, 803, 810,

860, 862, 863, 865, 866, 880 IV 1112–1115, 
1124, 1126, 1148, 1150–1156, 1158, 1159, 
1161, 1167, 1168, 1173 not 63

Stockholm, Strömparterren   III 803, 811, 812, 
819, 838

Stockholm, Strömsborg   IV 1177, 1183 not 2
Stockholm, Sturebadet   I 74 not 35 IV 1147
Stockholm, Sveasalen   III 871–873, 880 not 156

IV 1172 not 50
Stockholm, Stora synagogan   I 24 III 679 IV 1169

not 3
Stockholm, Södra Teatern   I 18, 28 not 4
Stockholm, Sörensens hus   I 198 not 36 IV 1111, 
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1148–1160, 1162, 1164, 1166, 1168, 1172 not 
54, 56, 63

Stockholm, Tegelbacken   III 803, 812
Stockholm, Tekniska skolan   I 64, 73 not 14 

III 876 not 85 IV 1173 not 67
Stockholm, Teknologiska institutet   I 24, 37, 50, 

73 not 7 III 549–552, 568, 570 not 2; 774 not 
90; 860 IV 1167

Stockholm, Täcka udden   I 30 not 22 IV 1169 
not 10

Stockholm, utställningshallen, utställningen 1866  
I 29 not 6

Stockholm, Vasabron   I 28 not 3 III 812, 840
Stockholm, Villastaden   IV 1111, 1136–1144, 

1161, 1166, 1171 not 32, 42
Stockholm, Wachtmeisterska huset   IV 1148
Stockholm, Wikanderska villan   IV 1170 not 22
Stockholm, Wrangelska palatset   IV 1081
Stockholm, Änkehuset   III 781, 871–873
Stockholms arbetareinstitut   II 536 not 23
Stockholms Byggnadsförening   I 25, 27, 28 

not 3, 4
Stockholms Byggnadsförening, AB   IV 1136,

1141, 1159, 1171 not 32; 1173 not 66
Stockholms glasmålningsanstalt   II 467
Stockholms gymnasium   III 782
Stockholms Inteckningsgarantiaktiebolag   

IV 1159, 1169 not 12; 1173 not 66
Stockholms mosaikbolag   II 466
Stockholms ström se Strömmen i Stockholm
Stockholmsutställningen 1866...I 29 not 6 IV
1159, 1177, 1183 not 2
Stora Bjurum   IV 972, 1020, 1068–1072, 1098, 

1105 not 91, 94
Stora hotellet i Jönköping   I 12 not 16; 44, 66, 67, 

74 not 37
Stora teatern i Gävle   I 74 not 35 III 874 not 3
Stora Målen   IV 954 not 22
Stora Nygatan i Stockholm   III 803, 812
Stora synagogan i Stockholm   I 24 III 679 IV

1169 not 3
Stortinget i Oslo   I 29 not 11
Strack, Johann Heinrich   II 514 not 9
Strandquist, murare   II 308 not 33
Strängnäs domkyrka   II 315, 339, 371–375, 399, 

414, 415, 418, 419, 422, 428 not 103, 109; 435, 
436, 527, 528, 531 III 770 IV 1040

Ström, C. F.   I 16
Strömberg, Adam Teodor   II 371, 372
Strömberg, Hans Jacob   I 87, 88, 89 not 17; 97 

III 558, 566, 567, 570 not 21; 609 not 57; 732 
IV 915, 1022, 1100 not 4

Strömmen i Stockholm   I 18 III 549, 551, 803,

810, 860, 862, 863, 865, 866, 880 IV 1112–
1115, 1124, 1126, 1148, 1150–1156, 1158,
1159, 1161, 1167, 1168, 1173 not 63

Strömparterren i Stockholm   III 803, 811, 812, 
819, 838

Strömsborg i Stockholm   IV 1177, 1183 not 2
Sturebadet i Stockholm   I 74 not 35 IV 1147
Sturzenbecker, Oscar Patrick   IV 957 not 92–94
Styffe, Knut   III 549, 552, 570 not 6
Stüler, Friedrich August   I 23, 85 II 133, 440, 441, 

443
Stål, Carl   I 27, 29 not 21
Suell, Frans   III 672 not 9
Sundberg, Anton Niklas   II 197 not 82; 321, 325, 

331, 339, 360, 362 III 791 IV 1181
Sundell, R. A.   IV 1172 not 60 
Sundhetskollegium   I 89 not 8 III 591, 608 not 24,

26
Sundsvall   II 426 not 71 III 774 not 99; 877 not 87

IV 1161, 1172 not 56
Sundsvalls kyrka   II 532, 533, 534
Sundsvalls stadshus   I 12 not 16
Sundvall, Carl Fredrik   II 372 III 635
Svahn, lektor   II 401
Svanelyckan i Lund   III 603, 605, 755, 768
Svartsjö slott   IV 1081, 1177, 1183 not 2
Svea gymnastikförening   III 688, 772 not 22
Sveasalen i Stockholm   III 871–873, 880 not 156 

IV 1172 not 50
Svecia antiqua et hodierna II 317, 363, 424 not 4; 

427 not 87 IV 1089, 1091, 1092, 1098, 1100 not
1; 1106 not 124   

Svensson, A. M.   IV 1086
Svensson, Lars   I 5
Svensson, Magnus   II 479 III 704, 705, 730, 747, 

752, 753, 775 not 126
Svensson, A. och son   III 775 not 116
Svenstorp   IV 894, 924–926, 955 not 44; 1014 

not 52
Swant, Hans   II 428 not 114
Swartz, Erik   II 457, 458
Säfsjöholms bruk   III 775 not 115
Säfsjöströms bruk   II 483
Söderberg, Gustaf   I 25
Söderberg, N. E.   II 339, 340, 424 not 16
Söderhamn, Wennströms hus   IV 964, 1002–

1007, 1010, 1015 not 92
Söderlund, Johan Erik   II 242 not 7 IV 1173 

not 78
Södra Teatern i Stockholm   I 18, 28 not 4
Sölvesborgs begravningskapell   II 249, 258, 259, 

302, 308 not 14; 311 not 82 
Sörby kyrka   II 203, 212, 213, 240, 242 not 24

Sörbytorp   IV 1100 not 9
Sörensen, Niels Georg   III 872 IV 1111, 1172 

not 55, 60, 63; 1148–1152, 1155, 1156, 1158, 
1159

Sörensen, P. E.   II 195 not 18
Sörensen, Peter Christian I 82, 88, 89 II 310 

not 58; 516 not 63 III 591, 592, 602, 603, 609 
not 55; 610 not 68; 689, 756, 759, 761 IV 980, 
1013 not 27; 1045   

Sörensen, Salomon   III 609 not 46; 775 not 109
Sörensens hus i Stockholm   I 198 not 36 IV 1111, 

1148–1160, 1162, 1164, 1166, 1168, 1172 not 
54, 56, 63

Sötorvet i Köpenhamn   IV 983, 1013 not 32
Sövdeborg   IV 1100 not 2

T
takstolar   I 71 II 111, 121, 124, 125, 135, 161, 172, 

173, 175, 192, 255, 256, 268, 276, 280, 296, 303,
311 not 76; 344, 346, 388, 408, 409, 414, 418, 
429 not 139; 466, 473, 493, 498, 529, 537 not 
46 III 591, 636, 646, 647, 706, 733, 775 not 
110; 868 IV 897, 1005, 1030, 1086

Tamm, finansminister   III 820
Tanera, bauinspektor   II 138
Tegnér, Esaias d.y.   I 80 II 113, 117 not 5 III 773 

not 67
Tegelbacken i Stockholm   III 803, 812
Tekniska skolan i Stockholm   I 64, 73 not 14 

III 876 not 85 IV 1173 not 67
Teknologföreningen   III 850, 853, 878 not 114
Teknologiska institutet i Stockholm   I 24, 37, 50, 

73 not 7 III 549–552, 568, 570 not 2; 774 not 
90; 860 IV 1167

Tempelman, Olof   I 22, 29 not 13; 36 II 112, 372,
436, 514 not 18
Tengberg, N.   II 516 not 63
Tengbom, Ivar   II 429 not 139
Tesch, Nils   III 875 not 30
Tessin, Nicodemus d.y.   I 25, 35, 69 II 323, 324,

437, 439, 448, 449, 509, 514 not 18; III 802,
803, 807, 811, 845, 859, 872, 873, 876 not 55,
69; 878 not 108 IV 972, 1167, 1168

Tessin, Nicodemus d.ä.   II 237, 400, 401, 403, 404,
429 not 140 III 802, 803

am, Pehr   IV 1105 not 98
avenius, Evald Teodor   II 410, 430 not 155 

IV 1120, 1143, 1169 not 10
ersner, Ulrik   IV 1030, 1031, 1042, 1072, 1100 

not 1; 1101 not 18, 24; 1102 not 36, 52; 1105 
not 91, 97

ienemann, Otto   III 669, 675 not 95
omander, Emelie   IV 902, 954 not 20
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omander, Emma   IV 902, 954 not 20
omander, Ida   IV 902, 912, 954 not 20
omander, Johan Henrik   I 80, 89 not 6 II 122, 

133, 141, 152, 158, 159, 192, 197 not 85; 204, 
250 IV 902, 908

orburn, E.   III 880 not 150
orén, or   II 526
orsséen, Anders Lichard Victor   IV 997, 1014 

not 70 
orsséens hus i Sjöbo   IV 964, 997
ott, Otto   IV 1048, 1049, 1053, 1102 not 51
ulin, major   IV 1011 not 8
ulin, N.   II 276
ulin, Svante   II 178, 179, 186, 189, 198, not 126,

128; 221, 228, 229, 252, 282, 310 not 68; 416, 
467, 488, 490 III 624, 672 not 13; 712, 730 
IV 906, 908, 932, 954 not 19; 980, 1010, 1067, 
1094, 1169 not 12

un, byggmästare   II 227
una slott i Lund se Villa una
örn, Folke A.   IV 937–940, 956 not 71, 73
Tiroler Glasmalerei und Cathedralen-Glashütte   

II 467, 490
Toppeladugård   IV 1020, 1033, 1053, 1066, 1101 

not 25; 1103 not 57–59
Torreby   IV 1172 not 56
Trefaldighetskyrkan i Karlskrona   II 437, 448, 514

not 18
Trefaldighetskyrkan i Kristianstad   II 203, 236, 

243 not 64
Trelleborg, bostadshus   IV 964, 1000, 1010, 1014 

not 78; 1015 not 79, 80
Trelleborg, folkskola   III 679, 682, 771 not 4; 776 

not 135
Trelleborgs kyrka   II 198 not 126; 203, 218–224, 

239, 240, 243 not 40, 41; 288 III 770
Trelleborgs Ångfartygs AB   IV 1015 not 80
Treschow, Michael   II 310 not 65
Troil, Samuel Gustaf von   II 133, 152, 158 III 631,

771 not 18 IV 989, 1013 not 46, 48
Trolle, Carl Axel   III 585, 618 IV 1028, 1097, 1101

not 15, 16
Trolle, Nils   IV 1107 not 132
Trolle, Vivika Charlotta   IV 1094, 1107 not 132
Trolle-Wachtmeister Axel Knut   IV 1096
Trolleberg   IV 1020, 1096, 1107 not 150
Trolleholm   IV 1100 not 9
Trollenäs   IV 1100 not 9; 1107 not 132
Trollhättans kyrka   I 29 not 6 II 450, 514 not 21
Trollhätte kanal   I 6
Trybom, Anders Petter   II 383 III 553
Trädgård, kyrkoherde   IV 894, 951, 957 not 98
Trädgårds- och Parkanläggningsbolaget i Lund   

III 603, 605, 610 not 67; 755, 768, 769
trädgårdshus på Charlottenlund   IV 894, 915
Träne slöjdskola   III 679, 764, 776 not 153 IV 956

not 68
Trästena kyrka   I 73 not 9
Tullpackhuset i Göteborg   III 566–568, 571 not 

45, 47
Tullstorps kyrka   I 30 not 22
Tyghuset i Köpenhamn   I 93
Tyrén, kommittéledamot   II 310 not 73; 311 

not 77
Tyska bryggaregården i Karlskrona   IV 937
Tyska kyrkan i Karlskrona   I 29 not 13
Tyska kyrkan i Malmö   II 490
Tyska kyrkan i Stockholm   II 407
Tågarp   III 652
Täcka udden i Stockholm   I 30 not 22 IV 1169 

not 10
Tärendö kyrka   I 73 not 14
Törnebladh, Henrik   III 822, 831, 851, 876 not 74;

877 not 86
Törngren, L. M.   III 793
Törnqvist, Henrik Albert   I 18, 26, 28 not 2 II 113,

451, 524, 526 III 590, 742

U
Ugglas, Gustaf af   III 809, 866, 878 not 117
Ulander, V.   II 339
Ullman, U. L.   II 304, 311 not 89; 517 not 84, 98
Ullmann, J.   III 675 not 95
Ullrich och Hallquisth   IV 1169 not 5; 1170 

not 30
Ullrich, F. L.   III 877 not 87, 88 
Ulriksen, Fr.   III 759, 776 not 143
Umeå, Dunckermonumentet   IV 1178, 1183 not 4
Umeå kyrka   II 532, 533
Umeå, lantstatshus   IV 1177, 1183 not 2 
Ungewitter, Georg Gottlob   I 43, 73 not 8 II 195 

not 34
Universitetsbiblioteket i Köpenhamn   I 95
universitetshus i Uppsala   II 425 not 18 III 679, 

698, 733–744, 774 not 89, 91, 93, 99, 100; 789
Universitetshuset i Lund   III 604, 678, 679, 681,

688, 689–731, 736, 743, 746, 747, 762, 768,
770, 772 not 27, 29, 43, 47, 49; 773 not 52, 54,
59, 62, 69, 70, 76, 82; 784, 785, 789, 791, 792,
795, 874 not 11 IV 936, 963, 975, 976, 978,
980, 981, 1038, 1166

Universitetsplatsen i Lund   III 703, 717, 718, 722–
724, 726, 728–731, 744, 747, 770, 772 not 27
IV 978, 981, 1012 not 18

Uppsala domkyrka   I 29 not 11 II 197 not 94;
198 not 136; 294, 314–316, 321–361, 362, 368,

375, 378, 383, 410, 414, 422, 423, 424 not 14–
16; 425 not 18, 22, 26; 426 not 52, 62, 71, 73,
74; 427 not 77, 100; 430 not 171, 172; 435,
436, 462, 464, 476, 477, 479, 518 not 109; 523,
524, 526–528, 531 III 697, 736, 740, 772 not
41, 44; 774 not 100; 784, 789, 799, 802, 879
not 141 IV 1040, 1112, 1170 not 23; 1177,
1181

Uppsala, Gustavianum   III 733, 739, 740, 774 
not 94

Uppsala, landsarkiv   IV 1177, 1183 not 2
Uppsala, lasarett   III 590
Uppsala, Löfstedts hus   IV 894, 947–949
Uppsala, seminarium   III 607 not 10
Uppsala, universitetshus   III 425 not 18 III 679, 

698, 733–744, 774 not 89, 91, 93, 99, 100; 789 
uppvärmning   II 319, 418, 480, 529, 530 III 584, 

585, 590 IV 790, 965
Uppåkra kyrka   I 98 not 13 II 311 not 87
utställningsbyggnader i Chicago   III 877 not 87 

IV 1177, 1183 not 2

V
Vadstena klosterkyrka   II 428 not 123
Vadstena landsarkiv   IV 1177, 1183 not 2
Vadstena slott   II 424 not 3; 428 not 123 IV 1177, 

1183 not 2
Vallen   II 243 not 48 IV 1020, 1095, 1107 not 148
Vallåkra   III 652
Vanås   IV 1104 not 74
Varnhems klosterkyrka   II 376
Varnhems kyrka   II 528
Vasabron i Stockholm   I 28 not 3 III 812, 840
Vasari, Girgio   IV 1173 not 21
vattenstationshus i Eslöv   III 615, 653, 654
Veit, Philipp   II 137, 196 not 44
Venedig   I 34, 46, 47 II 139, 140 III 667 IV 884, 

846, 1130 
Verein Berliner Architekten   II 537 not 44 
Verona, San Zeno   II 139
Vessinge kyrka   I 73 not 9
Viborgs slott, Finland   IV 1180, 1184 not 10 
Viborgs domkyrka, Danmark   I 97, 98 II 198 

not 135 IV 1181
Vignola, Giacomo Barozzi da   I 8, 42, 73 not 21 

III 800
Vilhelm I   II 440
Villa di Papa Giulia   I 48, 73 not 21
villa i Svenstorp   IV 894, 924–926, 955 not 44; 

1014 not 52
villa i Åhus   IV 894, 925, 926
villa i Önnestad   IV 894, 925, 926, 955 not 53; 

1014 not 52
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Villa Oretorp   IV 894, 919–922, 924–926, 940, 
942, 952, 955 not 38; 977 not 91; 1042

Villa Sacchetti   I 48, 73 not 21
Villa Sunna i Lund   IV 957 not 82
Villa una i Lund   II 198 not 126 III 606 IV 894,

901–913, 916, 918, 919, 934, 940, 952, 954 not 
16; 957 not 91; 963, 1032, 1091, 1112 

Villa örn i Karlskrona   IV 894, 937–941, 952, 
956 not 74

Villastaden i Stockholm   IV 1111, 1136–1144, 
1161, 1166, 1171 not 32, 42

Vinci, Leonardo da   II 444
Viollet-le-Duc, Eugène-Emmanuel   II 159, 197 

not 94; 333, 444, 531, 536 not 38
Visby domkyrka   II 528
Voigtel, Richard   II 135, 136, 195 not 36; 333
Vombs kyrka   II 203 214, 215, 219, 239–241, 242 

not 28 IV 972
Vulcan   II 464, 467
Vämön i Karlskrona   IV 937, 940
Västerstad   IV 1020, 1047, 1048, 1098, 1099, 1102 

not 44–50
Västervik, S:t Petri kyrka   III 877 not 87
Västervik, stadshus och stadshotell   I 12 not 16
Västerås, bostadshus   I 71 IV 894, 949, 964
Västerås domkyrka   I 48, 50, 56, 68–71, 74 not 47,

53; 75 not 55 II 111, 115, 122, 236, 367, 428 
not 104, 106 III 549, 533

Västerås, lasarett   III 774 not 90
Västerås, läroverk   I 29 not 10; 74 not 48
Västerås, Mariakyrkan   II 426 not 57; 528
Västerås, rådhus   I 29 not 10
Västra Bösarp kyrka   II 249, 264, 265, 303, 308 

not 31; 311 not 82
Västra Sallerups kyrka    II 249, 273, 274, 280, 311 

not 82, 536 not 23 III 674 not 64
Västra Vrams kyrka   II 243 not 37; 249, 270–272, 

299, 301, 305, 309 not 40; 311 not 82 IV 919, 
954 not 19

Växjö, fasad åt Korén   IV 964, 1088–1010, 1015 
not 93–96

Växjö, hotell   III 679, 682–684, 771 not 12 
IV 922, 963, 997

Växjö, seminariet   III 607 not 10
Växjö, Smålands fornsal   IV 1169 not 3
Växjö, Wittlocks hus   IV 964, 1009

W
Wachtmeister af Johannishus, Axel   IV 1101 

not 23
Wachtmeister af Johannishus, Carl   IV 1029, 

1030, 1095, 1101 not 19, 22, 23
Wachtmeister, Gotthard   IV 1095, 1107 not 114

Wachtmeisterska huset i Stockholm   IV 1148
Wagner, Otto   II 514 not 12
Wahlberg, John   IV 991, 992, 1014 not 53, 54
Wahlbergs hus i Kristianstad   IV 964, 991–995, 

1010
Wahlgren, professor i zoologi   III 690
Wahlman, Lars Israel   II 537 not 40 

IV 1100 not 9
Wahlström, S. A.   II 503
Walldén, Vilhelm   III 875 not 51
Wallenius, A. .   II 377 III 638, 673 not 46
Wallgren, murare   III 605, 610 not 68
Wallgren, Otto Henrik   I 37
Wallot, Paul   III 850, 855, 876 not 62; 879 not 133
Warholm, Gottfrid   II 516 not 63, 68, 70 IV 912, 

954 not 20; 1096
Warholm, Ida, född omander   IV 912, 954 

not 20
Warholm, Signe   IV 911
Way, Johan   II 325
Weber, August   III 659, 675 not 84
Weduwar, B   II 194 not 12
Weinberg, J. F.   III 635
Weinbrenner, Friedrich   II 196 not 51
Welin, lantpatron   I 68 IV 953 not 5
Wennberg, ure   II 316, 424 not 2
Wennerberg, Gunnar   I 11, 42, 46, 68 IV 898, 

899, 953 not 6, 7, 9
Wennerberg, snickare   III 564
Wennerbergs hus i Skara   IV 894, 898, 899
Wennström, Erik Adolf   IV 1002, 1003, 1005, 

1015 not 85, 89
Wennströms hus i Söderhamn   IV 964, 

1002–1007, 1010, 1015 not 92
Werming, Per Emanuel Jonsson   III 874 not 7
Werner, Gotthard   II 179, 198 not 130 IV 1127–

1130, 1169 not 1; 1170 not 19, 23, 25
Wersäll, Claës   III 876 not 74
Wessman, Jacob August   I 65
Westerberg, Johan August   II 517 not 96 III 571 

not 48 IV 990
Westermark, Pehr August   I 64
Westin, Axel Gustaf   I 44, 64
Westin, Henrik   III 876 not 51
Westin, O. E.   II 503
Westman, Carl   II 526
Westman, Hans   IV 955 not 34
Westman, Hugo Lorens   I 65
Westman, L.   II 467
Wickman, Gustaf   II 534, 535 not 15; 537 

not 46 III 830, 877 not 87, 88; 879 not 132; 880
not 150 IV 1183 not 2

Widman, G. W.   II 350

Wiedegren, Carl   IV 1047
Wien, Akademisches Gymnasium   III 659
Wien, Arsenalen   III 668, 675 not 79, 80
Wien, Franz Josephkasernen   III 658, 675 not 77
Wien, Gartenbaugesellscha   III 661, 666, 675 

not 84
Wien, Hauptzollamt   III 658, 675 not 77
Wien, Heeresmuseum   III 659, 668, 675 not 80
Wien Kursalon   III 661, 666, 675 not 85
Wien, Künstlerhaus   III 659
Wien, Musikverein   III 656, 675 not 80
Wien, operan   III 658, 675 not 79
Wien, parlamentet   III 818
Wien, Ringstrasse   III 658, 659, 661–666, 668, 675

not 76, 78–80; 696, 818
Wien, Rudolfs-Rossanerkasernen   III 658, 659, 

668
Wien, rådhus   III 598, 615, 657, 659–670, 671, 

675 not 94; 696, 727, 784, 805
Wien, Stefansdomen   III 667, 675 not 94
Wien, Votivkyrkan   III 658, 659, 667, 675 

not 94; 696
Wiertz, T.   III 608 not 28; 609 not 44
Wiesbadenprogrammet   II 311 not 90
Wijnbladh, Carl II 514 not 19
Wijnbladh, Fridolf   I 12 not 14; 27
Wijnbladh, Olof Claes Hjalmar   I 9, 10, 12 not 14,

16; 23, 27, 29 not 16; 68, 74 not 43
Wikanderska villan i Stockholm   IV 1170 not 22
Wiman, E. A.   II 345 III 790
Wimans system   II 345 III 790
Winge, Hanna   IV 1124, 1126, 1127, 1129, 1170 

not 17, 18
Winge, Mårten Eskil   II 179, 198 not 129; 244 

not 67 IV 1124, 1126, 1127, 1129, 1130, 1170 
not 17, 18

Wingren, Peter   II 516 not 68
Witt, kyrkoherde   III 571 not 29
Witting , stadsbyggmästare   II 317
Wittlock, A. G.   III 682, 771 not 6
Wittlock, Johan August Zacharias »Janne«   

IV 1009, 1015 not 97, 98
Wittlocks hus i Växjö   IV 964, 1009
Wolff, Carl   I 97
Wolff, Henning   I 95–97, 98 not 8
Worms, domen   II 137, 196 not 46
Worms, S:t Martin   II 137, 138, 196 not 66
Wrams Gunnarstorp   I 97 IV 1023
Wrangel, Jurgen   IV 1102 not 34
Wrangel von Brehmer, Carl Gustaf   IV 1101 

not 25, 1103 not 57
Wrangel von Brehmer, Gustaf Helmuth   IV 1101 

not 25; 1103 not 57, 60; 1053
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Wrangel von Brehmer, Ingeborg   IV 1104 not 83, 
84

Wrangel von Brehmer, Johan Vollmer   IV 1066, 
1067, 1101 not 25; 1104 not 84, 86 89

Wrangel von Brehmer, Tönnes   IV 1033, 1037, 
1099, 1101 not 25, 26, 32; 1102 not 34

Wrangelska palatset i Stockholm   IV 1081
Wrede, Eva   II 242 not 21
Wrede, Fabian   IV 1106 not 128
Wren, Christopher   III 772 not 33
Wurm, Alois   III 669, 675 not 95
Würtzberg   II 139
Wåhlin, Carl Ludvig   II 516 not 63 III 580, 582, 

647
Wåhlin, eodor   II 242 not 23 III 775 not 114, 

129
Wästfält, major   III 608 not 26

Z
Z. Falk & Son   III 795
Zadig, Ferdinand   IV 954 not 15
Zadig, Philip   IV 954 not 15
Zander, Gustaf Erik   I 65 II 457, 515 not 34, 41
Zettervall, Deli   IV 1184 not 17
Zettervall, Ellen, född Bergman   IV 1184 not 14
Zettervall, Emma, född Berlin   IV 1184 not 17
Zettervall, Folke   II 348, 394, 404, 405, 429 not

146; 467, 526, 528 III 674 not 62; 675 not 74;
770, 774 not 86 IV 966, 972, 973, 1141, 1179,
1182, 1184 not 17

Zettervall, Greta   IV 1184 not 17
Zettervall, Helga   IV 1184 not 17
Zettervall, Ida, född Lagergren   II 197 not 93 III

624, 657, 661, 770 IV 966, 1176, 1178, 1179, 
1184 not 17 

Zettervall, Lotten   III 770 IV 1101 not 2; 1184 
not 17

Zettervall, Maria Elisabeth, född Lagergren   I 5, 
12 not 3 IV 1184 not 17

Zettervall, Peter (Per)   I 5, 12 not 1 IV 1184 not
17
Zettervall, Petter Fredrik   I 12 not 4 IV 1184 

not 17
Zettervall, Sune   III 770 IV 966, 1179, 1184 

not 17
Zettervalls villa i Lund   II 198 not 126; 307 not 1

III 681, 770, 773 not 59; 781 IV 922, 929, 963,
964–973, 1001, 1010, 1011 not 2, 8; 1103 not
56 

Zickerman, T.   III 757
Zoologiska museet i Köpenhamn   I 94
Zwingmann, Christian   I 97 II 311 not 27 IV

1023, 1100 not 5

Zwirner, Ernst Friedrich   II 135, 137, 173, 195 
not 36

Å
Åberg, Samuel   IV 949, 950, 957 not 93, 96
Åbergs hus vid Helsingborg   IV 894, 949, 950
Åbo domkyrka   IV 1180, 1184 not 10
Åbo slott   IV 1184 not 10
Åbom, Johan Fredrik   I 18, 20, 25–27, 28 not 4;

46, 68, 74 not 46 II 113, 310 not 63; 378, 379,
401, 524, 526, 549, 673 not 31; 879 not 136 
IV 1113, 1118, 1169 not 5

Åhus se Villa i Åhus 
Åkerlund & Lund   II 468
Åqvist, kapten   II 496, 501, 517 not 98; 518 not

102
Årups herrgård   IV 1100 not 9
Åtvidabergs (Åtvids) kyrka   I 43 II 114, 117 not 8

IV 1172 not 56

Ä
ämbetsmål   IV 1020, 1081, 1183 not 2
Änkehuset i Stockholm   III 781, 871–873
Äsphults kyrka   II 203, 231, 232, 241, 243 not 37 

IV 957 not 98

Ö
Öhnell, G. H.   II 402
Önnestad se Villa i Önnestad
Örebro slott   IV 1081, 1177, 1183 not 2
Örgryte kyrka   II 537 not 49
Örtoa   IV 1023
Össjö kyrka   II 203, 208, 239, 240, 242 not 13
Östberg, Ragnar   II 426 not 73; 429 not 146; 526
Österberg, Anders   II 309 not 39 III 592, 623
Östergren, Johan   II 311 not 74
Österman, C. A.   III 880 not 150
Österslövs kyrka   II 198 not 126; 248, 249, 

290–293, 301, 310 not 64; 311 not 82 IV 990
Östersund   I 29 not 5 III 877 not 87 IV 1172 

not 56
Östra Klagstorps kyrka   II 249, 261–263, 300, 302,

305, 308 not 10, 13, 21, 33; 309 not 33; 311 not 
82

Östra Strö kyrka   II 203, 207, 239, 240, 242 not 11
Östra Vrams kyrka   II 203, 216, 242 not 31–33; 

243 not 37
Övedskloster   II 242 not 30 IV 1047
Överintendentsämbetet   I 22–26, 28 not 2, 4; 29

not 5, 7, 10, 11, 18; 36, 64, 72, 73 not 4, 7, 14;
74 not 30, 35; 83 II 111–113, 117 not 4; 121,
122, 159, 167, 176, 194, 242 not 1, 11; 286,
288, 290, 305, 310 not 63; 332, 333, 338, 364,

366, 375–377, 383, 390, 401, 402, 407, 410,
415, 424 not 2; 425 not 30; 430 not 152; 451,
517 not 99; 523, 524, 526–529, 532–534, 535
not 2, 3, 7, 16; 536 not 19, 21; 537 not 43 III
551, 552, 559, 563, 576, 582, 591, 605, 608 not
10; 622, 633, 638, 648, 649, 673 not 42; 680,
688, 696–698, 703, 735, 742, 751, 772 not 20,
34–40, 46, 48; 774 not 90; 783, 805–808, 811,
819, 820, 831, 850, 858, 859, 861, 863, 868–
871, 874 not 3; 875 not 44; 878 not 94; 879 not
141; 880 not 146, 147, 149, 153 IV 1065, 1074,
1081, 1082, 1084, 1086, 1106 not 112, 123;
1150, 1151, 1160, 1172 not 56; 1177






