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Förord

Denna uppsats är ett delresultat av mina studier på avdelningen för 
Arkitekturhistoria på KTH. Studierna har varit inspirerande särskilt genom 
möjligheterna att ta del av mina forskarkollegors arbete i seminarier 
och kurser från mitten av 1990-talet och några år in på 2000-talet. 
Valet av mitt avhandlingsämne grundar sig på mitt möte med Clasons 
herrgårdsrestaureringar som ofta medfört förvånande tranformationer av 
gamla byggnader som samtidigt genomförts med återhållet formspråk 
och hög kvalitet i materialval och hantverksutförande. Detta har medfört 
att mycket överlevt förändringar under 1900-talet och 2000-talets början. 
Det senare är egenskaper som fortsatt är värda att eftersträva, inte minst 
i restaureringssammanhang. Beroende på dagens antikvariska krav och 
ekonomiska ramar har dagens restaureringsprojekt i många fall lägre 
ställda ambitioner på helhetsgestaltning. Att i sådana fall hålla fast 
vid gestaltningen i en 1900-talsrestaurering av god kvalitet kan vara 
en lämplig väg att gå. Då är kunskap om äldre restaureringsmetoder 
värdefull.

Jag vill passa på att tacka min tidigare handledare Johan Mårtelius för 
kloka synpunkter kombinerade med stöd och uppmuntran. Jag vill också 
tacka Fredric Bedoire som hjälpte mig i början av mina Clasonstudier för 
drygt 20 år sedan. 

Denna uppsats är resultatet av diskussioner och seminarier med 
min handledare Victor Edman och min biträdande handledare Johan Örn 
som tillsammans lyckats få mig att ta tag i avhandlingsarbetet efter ett 
antal års uppehåll. I slutseminariet granskades ett utkast till uppsatsen på 
ett inträngande sätt av Jakob Lindblad och Magnus Blombergsson har 
därefter hjälpt mig med språkgranskning.

Mats Fredriksson



Isak Gustaf Clason vid ritbordet med Dahlberghs Sueciaverk uppslaget på Bogesund 
och Brunsholm. Foto troligen från 1890-talet i ArkDes.
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1. Inledning

Arkitekten Isak Gustaf Clason (1856-1930)1 sitter vid sitt ritbord med Erik 
Dahlbergh s Sueciaverk uppslaget som vägledning och inspirationskälla. 
Clason var sin tids främste arkitekt för restaureringar av herrgårdar 
och även för nybyggnad av stora villor och huvudbyggnader. Han 
hade en ledande position inom arkitektkåren och arbetade med många 
typer av byggnadsprojekt. Han undervisade och var verksam som 
myndighetsperson. Den största delen av sin energi ägnade han ändå 
åt herrgårdarna, vars obekväma, ibland övergivna huvudbyggnader 
förvandlades till bekväma, arkitektoniskt sammanhållna och 
prestigeskapande representationsbostäder för samtidens ekonomiska elit.

Anläggningarna fi ck en konsekvent och historiskt förankrad 
gestaltning, samtidigt som bostadsfunktioner av modernaste engelska 
typ skapades. För att kunna genomföra dessa moderniseringsprogram 
måste mycket av den gamla byggnadens karaktär off ras. En omsvängning 
i synen på herrgårdarnas kulturhistoriska värde efter sekelskiftet 
1900 gjorde att Clason med tiden kritiserades för sin hårdhänta 
restaureringsmetod. Clasons herrgårdsrestaureringar har ändå uppskattats 
genom hela 1900-talet och därför bevarats i stor omfattning, sannolikt 
beroende på att hans arbeten har en hög kvalitet i form och material. 

Isak Gustaf Clason medverkade till den svenska arkitekturens 
utveckling i många olika sammanhang. Direkt efter studierna startade 
han sin privatpraktik i Stockholm på 1880-talet. Denna verksamhet 
omfattade off entliga byggnader och exklusiva privatbostäder, främst 
herrgårdar, men också stadspalats och fl erbostadshus. Clason anställdes 
1890 som professor i arkitektur vid Kungliga Tekniska högskolan där han 
stannade till 1904. Han införde en mer funktionsinriktad undervisning 
som också omfattade restaureringsmoment. Därefter engagerades Clason 
i Överintendentsämbetet som ansvarade för det statliga byggandet, där 
han arbetade med restaureringsfrågor bland annat i handläggningen av 
kyrkoärenden. 

1 I uppsatsen anges levnadsår för personer i Clasons omgivning, främst samtida 
arkitekter.
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Clason utsågs till många förtroendeposter, bland annat som delegat 
vid internationella arkitektkongresser, som preses i Konstakademin och 
i styrelsen för Nordiska museet. I alla dessa funktioner kom Clason att 
engagera sig i restaureringsfrågor. Kombinationen av dessa off entliga 
uppdrag och den omfattande egna restaureringspraktiken gör att Clason 
valts som huvudperson i denna studie. Clasons egna restaureringsarbeten 
är kvalifi cerade exempel ur restaureringspraktiken kring sekelskiftet 1900. 
Hans arbeten kom att uppmärksammas inom arkitektkåren och påverkade 
många kolleger och deras praktik. Clasons restaureringsverksamhet 
spände över en lång tidsperiod, från slutet av 1880-talet fram till 1930, 
och visar på en utveckling över tiden. 

Under Clasons långa verksamma period fi ck den europeiska 
debatten i restaureringsfrågan en ny inriktning, med mer statlig styrning 
och tydligare regelverk till skydd för byggnadsminnen. Perioden av 
konstnärligt inriktade restaureringar med målet att skapa en enhetlig stil 
gick mot sitt slut vid sekelskiftet 1900. 

I Sverige var Helgo Zettervall  (1831–1907) den ledande 
restaureringsarkitekten under 1800-talets senare del, med en mycket 
omfattande verksamhet som gällde domkyrkor men också slott och 
herrgårdar och med övergripande ansvar i sin roll som överintendent.2 
En ny restaureringsideologi växte fram, i Sverige tydligast formulerad 
av Sigurd Curman  (1879–1966).3 Innebörden av begreppet restaurering 
debatterades livligt kring sekelskiftet 1900, liksom konkret hantering av 
monumentvården. I Sverige var särskilt domkyrkorna och vasaslotten i 
fokus med debatten kring Zettervalls restaurering av Uppsala domkyrka 
och Gripsholmsrestaureringen som avgörande. Både Zettervall och 

2 Bodin 2017 s.120–431 och s.1019–1107. Rollfördelningen i restaureringshistorien 
är inte alltid så entydig. På s. 859–871 redogör Bodin för Zettervalls omfattande 
arbete för att bevara Gustaf III:s opera i Stockholm genom att bygga om och 
brandsäkra byggnaden medan den yngre generationen med Clason i spetsen 
förordade rivning och nybyggnad. Bodin visar också på s.1095 att Clason har 
fortsatt att arbeta på minst ett herrgårdsprojekt där Zettervall  tidigare arbetat, 
Hildesborg i Skåne. 

3 Edman 1999 s. 32ff .
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Clason var medansvariga som granskare av arbetena på Gripsholm.4 
Clason var inte aktiv i debatten om restaureringarna av Uppsala 
domkyrka och Gripsholm, inte heller hans arkitektkolleger med ett 
undantag, Ernst Jacobsson  (1839–1905), som försvarade de genomförda 
restaureringsarbetena. Frågan togs upp igen av Ferdinand Boberg  
(1860–1946) när debatten svalnat och resulterade i en kommitté inom 
Konstakademin.5 

Sigurd Curman  kom att fungera som ledande ideolog för den nya 

4 Geijer 2007 s. 72ff .
5 Ponnert 2011 s. 89f.

Reseskiss av Clason som visar rådhuset i Pienza.Teckning i I. G. Clasons samling, RA.
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inriktningen i restaureringskonsten.6 Han förde vidare den internationella 
restaureringsdebatten men anslöt sig också till äldre debattörer i Sverige, 
särskilt Emil Ekhoff   (1846–1923) som hade en betydelsefull roll som 
amanuens hos riksantikvarien. De viktigaste inslagen i den nya ideologin 
var att restaureringar skall utföras så att byggnadsverkets historiska 
utveckling blir avläsbar och att nytillskott skall utföras i nutidens eget 
formspråk. Bevarandet av patina kom in som en ny faktor och målet 
var att hitta en balans mellan vetenskaplig analys och konstnärlig 
fi nkänslighet.7

De privatägda herrgårdarna betraktades länge som bruksbyggnader 
där den representativa och praktiska funktionen var den viktigaste. 
Kring 1910 kom intresset för herrgårdarnas kulturhistoriska värde att 
öka. Bildandet av Arkitekturminnesföreningen 1908, där Curman  var 
en ledande drivkraft, är ett tecken på detta.8 Föreningens verksamhet 
omfattade dokumentation av ett urval intressanta kulturmiljöer och bland 
dessa var herrgårdarnas byggnader och trädgårdsanläggningar en viktig 
del.9 Intresset för herrgårdarnas kulturhistoria ledde till att Clason fi ck 
kritik för sina restaureringsprojekt, som prioriterade det representativa och 
bekväma hemmet framför kulturhistoriskt betingat bevarande. 

Clason hade en förmedlande roll i förändringen av den svenska 
restaureringsideologin kring sekelskiftet 1900 genom sin kontakt med 
Zettervall  som dennes yngre opponent och som lärare, kollega och vän 
till Curman .10 Zettervall påverkade Clasons arkitektursyn liksom Clason 

6 Edman 1999 s. 34ff . Edman påpekar att Curman  hade förmågan att formulera sig 
på ett övertygande och konkret sätt kring restaureringsfrågorna.

7  Edman 1999 s. 35ff .
8  RA, I.G. Clasons samling, vol. 13. I ett koncept, troligen högtidstal från 1930 

kopplat till Arkitekturminnesföreningens publicering av Trädgårdskonsten, skriver 
Clason om den stora nyttan av föreningens verksamhet: ”Det är mycket tack vare 
infl ytandet från detta återupptagandet av de gamla inhemska traditionerna som 
svensk arkitektur för första gången blivit observerad av den stora världen”.

9 Edman 1999 s. 54.
10 Enligt Åman 2008 s. 217 ansåg Curman  att Clason var den utan tvekan viktigaste 

personen i hans yrkesliv, som lärare och rådgivare om yrkesval, genom att ge 
honom förtroendet att genomföra de första uppdragen och senare genom att Clason 
var med att skapa de tjänster Curman fi ck som professor och byggnadsråd. 
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påverkade Curman.11 Clason framhöll själv Zettervalls stora betydelse som 
föregångare i nybyggandet och personlig inspiratör under studietiden.12 
Clason hade Zettervall  som chef under dennes tid som överintendent.13

Clasons egen praktik var mycket omfattande och berörde många av 
de mest kända och besökta svenska herrgårdsanläggningarna. Därmed 
har hans restaureringsmetod, som en samlad helhet, påverkat vår tids bild 
av den svenska herrgårdsarkitekturen. Clason fi ck fl era efterföljare som 
bearbetade ytterligare ett stort antal herrgårdar. Därför är det angeläget 
att skildra och analysera Clasons restaureringsmetod. Med hjälp av den 
nyvunna kunskapen om Clasons herrgårdsrestaureringar kan vår bild av 
herrgårdskulturen i stort förtydligas och mer kvalifi cerade bedömningar 
göras av hur en herrgårdsmiljö tedde sig både före och efter Clasons 
arbeten.

Många av de herrgårdar som Clason restaurerade är i sig 
intressanta forskningsobjekt som vart och ett öppnar ett rikt spektrum 
av frågeställningar. Studier av en restaureringsfas, i detta fall Clasons, 
blir en pusselbit i den enskilda herrgårdens historieskrivning. En 
ytterligare anledning att genomföra dessa studier har därför varit att 
tydliggöra enskilda restaurerade miljöer som arkitekturverk och att bidra 
med kunskaper som kan vara till nytta vid vård och förändringar av de 
skildrade miljöerna. 

Clasons restaureringsmetod har skapat miljöer som genom hög 

11  Curman  1930 s. 131. Minnesord där Curman ger del av äran till Clason ”Det är i 
främsta rummet Clasons förtjänst, att vår restaureringsfråga fi ck en lycklig lösning. 
Det var i verkligheten han, som gjorde ett slut på de tidigare så ofta påtalade 
pietetslösa kyrkorestaureringarna. Det var han, som inledde det samarbete mellan 
vetenskapsmän och arkitekter, som lett till fullständigt förändrade förhållanden på 
dessa områden.”

12 Josephson 1926 s. 453.
13 Bodin 2017 s. 526.
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kvalitet i utförande och material kombinerat med ett återhållsamt 
formspråk bevisat sin långsiktiga överlevnadsförmåga. Detta har sannolikt 
räddat dem från rivning eller förnyad restaurering under 1900- och 
2000-talen.

Sy  e och frågeställning

Syftet med mitt forskningsprojekt är att öka förståelsen för Clasons 
herrgårdsrestaureringar genom att analysera dessa ur arkitektonisk 
och restaureringsideologisk synvinkel. Därigenom kan bilden av 
restaureringens praktik i Sverige kring sekelskiftet 1900 förtydligas. 
Kunskapen inom detta område har utvecklats starkt under den 
senaste tjugoårsperioden, men mycket återstår att undersöka. Den 
arkitekturhistoriska forskningen har tidigare främst varit inriktad på 
studier av nybyggnadsprojekt. Fortfarande behövs mer kunskap för 
att kunna bedöma miljöer som tillkommit vid restaureringar. I mitt 
forskningsarbete har förståelsen för Clasons arbeten sökts genom studier 
av konkreta projekt utifrån följande delfrågor:

Hur påverkade den svenska restaureringsdebatten Clasons 
restaureringspraktik mellan 1888 och 1930?

Ökade Clasons bevarandevilja med tiden?

Hur värderades den gamla byggnaden?

Vad ansågs bevarandevärt och vilka egenskaper krävdes av den nya eller 
ombyggda herrgården?

Hur var rollfördelningen mellan arkitekt och byggherre i värderings- och 
programfrågorna?

Vilka var beställarna och varför valde dessa Clason som arkitekt?
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Hur valdes den arkitektoniska formen för restaureringar, tillbyggnader 
och nybyggnader?

Hur förhöll sig Clasons restaureringar till samtidsarkitekturen?

Ett urval herrgårdsrestaureringar och nybyggda huvudbyggnader har 
studerats. Urvalet har gjorts bland de herrgårdar som är representerade i 
Isak Gustaf Clasons samling i Arkitektur- och designcentrum (ArkDes). 
Välkända anläggningar med hög arkitektonisk kvalitet eller stort 
kulturhistoriskt värde har prioriterats i urvalet. I Clasons ritningssamling 
fi nns ca 70 herrgårdar representerade.14 Av dessa har 30 valts ut för en 
mer detaljerad studie varav 7 huvudexempel redovisas i denna uppsats. 
Kommentarer kring fl ertalet av de undersökta 30 exemplen fi nns också i 
texten. En förteckning över Clasons herrgårdsprojekt redovisas också som 
appendix. 

Det stora antalet genomförda projekt ger möjlighet att belysa olika 
typer av restaureringsproblem. Restaureringsprojekten är olika till sin 
karaktär och omfattning beroende på anläggningarnas förutsättningar 
och beställarnas önskemål och ekonomi. Detta ger möjlighet att 
studera Clasons angreppssätt i olika situationer. Projekt i Östergötland 
har redovisats och analyserats av författaren i en tidigare publicerad 
uppsats, Pietet eller vandalism? Isak Gustaf Clasons herrgårdsprojekt i 
Östergötland (1996). Texter ur denna publikation har redigerats och delvis 
återanvänts i denna uppsats.

Metod, urval och avgränsning

Metoder som används i detta arbete är fallstudier med jämförelser 
mellan ritningar, fotografi er och byggnader samt analyser och tolkningar 
av Clasons konstnärliga förebilder, såväl svenska som internationella. 
Analyser av den vid tiden rådande restaureringsideologin och dess 
praktiska tillämpning, liksom arkivstudier, tillhör etablerade metoder inom 

14 RA, Isak Gustaf Clasons samling vol. 14. En förteckning av Clason anger ett 
femtiotal utförda herrgårdsprojekt. En kommentar till förteckningen anger att det 
fi nns ytterligare ett antal mindre arbeten och inte genomförda herrgårdsprojekt.
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arkitekturhistorisk forskning. Vid studier av ägarfamiljernas levnadsvanor 
och sociala ställning och dess påverkan på byggnadsutformningen 
har vissa etnologiska forskningsresultat utnyttjats. Vid de stora 
herrgårdsrestaureringarna var huvudbyggnaden endast en delfråga. 
Trädgård och park med trädgårdsbyggnader som lusthus, växthus och 
badhus ingick ofta i projekten. Vidare uppfördes ekonomibyggnader 
och moderna bostäder för gårdens anställda. För att skildra några av 
dessa arbeten har kunskaper hämtats från historiska skildringar av 
landskapsarkitektur och agronomi. 

De fl esta av Clasons herrgårdsrestaureringar hade som huvudsyfte 
att höja den gamla byggnadens tekniska standard genom nytt vatten- 
och värmesystem, stark- och svagströmssystem och byggteknisk 
standard i till exempel fönster och dörrar. I de exklusiva projekt som 
Clason genomförde användes ofta den allra modernaste tekniken varför 
historieskrivning kring dessa frågor utnyttjats i arbetet.

Detta forskningsarbete genomförs vid en arkitekturskola av en 
arkitekt med lång yrkeserfarenhet och erfarenhet av att genomföra 
projekt som liknar de som Clason arbetade med. Arbetsförhållandena 
har ändrats en del sedan Clasons tid men principfrågorna är sig lika 
inom restaureringsområdet. Kunskaper om projekteringsprocessen och 
byggprocessen av idag utnyttjas därför som en del av forskningsmetoden 
och är ett medel att förstå Clasons arbetsvillkor. Det gäller omfattning av 
arkitektens ansvar, förhållande till platsansvariga personer, entreprenörer 
och tillverkare av byggnadskomponenter. Många av dessa förhållanden 
fungerar på liknande sätt idag som på Clasons tid. För att förstå en 
restaurering krävs också inlevelse i projektets utveckling i olika 
projektfaser. 

Clasons inledande programförutsättningar är till viss del åtkomliga i 
beställningsbrev och anteckningar. Den gamla byggnadens utseende fi nns 
ofta dokumenterad i uppmätningar och i äldre ritningar. Formgivnings- 
och projekteringsfaserna kan i viss mån följas i bevarat skissmaterial och 
olika ritningsomgångar. Byggfasen fi nns i vissa fall dokumenterad i brev 
från byggledaren till Clason med frågor och synpunkter på ritningarna. 
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Även dessa förhållanden är likartade idag som under Clasons tid, även om 
vi idag har en del nya tekniska hjälpmedel. 

Byggnaden i sig är en källa till kunskap om restaureringsprojektet. 
Därför är inventeringar av restaurerade byggnader en viktig arbetsmetod. 
Dessa består av närstudier och korsläsning av detaljritningar och 
rumsbeskrivningar mot utförda byggnadsdetaljer och ytskikt. Kunskapen 
om hur de olika detaljerna konstrueras och fungerar är en del av studierna, 
likaså förmågan att bedöma ålder på snickerier, målningsskikt och beslag 
utifrån erfarenheter av byggnadsundersökningar. Målsättningen är att 
den arkitektspecifi ka kompetensen skall komma till nytta och ge en 
mångfasetterad bild av Clasons restaureringspraktik. Den bilden skall 
idealt innefatta alla de väsentliga faktorer som påverkade Clasons projekt 
och därmed ge förståelse för resultatet av Clasons restaureringar. 

För varje undersökt herrgård genomförs en arkivsökning och 
litteratursökning för att samla en bild av herrgårdens historia och av 
Clasons restaureringsprojekt. Clasons samling i ArkDes är den viktigaste 
arkivkällan. Handlingarna kring respektive herrgård används för att 
skapa en bild av omfattningen av Clasons insats. Här fi nns en felkälla i 
de fall där vissa ritningar gått förlorade ur samlingen, viket i vissa fall 
har kunnat kompenseras genom fynd i andra arkiv. Efter arkivsökningen 
inventeras herrgårdarna med Clasons ritningar i handen för konkreta 
jämförelser mellan ritning och byggnad. Intervjuer med nuvarande ägare 
eller förvaltare ger ofta nya kunskaper och idéer till vidare sökvägar. 
Ytterligare ritningsmaterial efterfrågas och påträff as i ett fl ertal fall. Detta 
lokalt påträff ade arkivmaterial behandlar skeden såväl före, under som 
efter Clasons restaurering. 

Inventeringen kompletteras med en enkel fotodokumentation av det 
nuvarande utseendet och av det arkivmaterial som används i analysarbetet. 
Efter inventering analyseras projekten utifrån det insamlade materialet 
och intryck från besöken. Analysen omfattar att fastställa byggnadens 
utseende före Clasons restaurering, att ordna Clasons bevarade skisser i 
rätt successionsordning för att avläsa projektets utveckling samt att sortera 
ritningar som visar genomförda respektive ej genomförda åtgärder.
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Nästa steg är att leta paralleller mellan olika projekt och att söka 
förebilder till Clasons åtgärder. Analysen leder fram till en tolkning 
av Clasons intentioner i respektive projekt. Sammantaget ger analysen 
ett underlag för att beskriva och tolka Clasons restaureringsmetod. 
Undersökningen omfattar endast Clasons restaureringsinsatser och 
skildringar av det som hänt efter Clason ingår inte. Fokus ligger på 
huvudbyggnadernas restaurering.

Centrala begrepp

I hanteringen av begrepp väljer jag att skilja på mitt sätt att använda några 
centrala begrepp från det sätt Clason använde desamma. Beteckningen 
herrgård använder jag för en stor jordegendom som ursprungligen samlats 
under en adlig ägare eller ägts av en adelsfamilj. Begreppet herrgård 
avser i avhandlingen hela gården. Ägarens bostad kallas i avhandlingen 
normalt för huvudbyggnad. Clason använde omväxlande begreppen 
huvudbyggnad, herrgård, corps-de-logi och slott. Min defi nition av 
herrgård som helheten av gård och hus ger möjligheten att använda 
begreppet herrgårdsrestaurering även för de projekt där en helt ny 
huvudbyggnad uppfördes. Anläggningen försågs i dessa fall med ett nytt 
centrum som skapar en historiskt förankrad helhet i samverkan med alla 
äldre bevarade delar av herrgården. 

Begreppet restaurering används i denna studie för olika typer 
av byggnadsarbeten, som reparation, ombyggnad, tillbyggnad och 
nyinredning av kvalifi cerad art där anläggningens historia varit en 
viktig faktor i utformningen. Clason var själv mera restriktiv med 
termen restaurering och kallade sina herrgårdsprojekt för ombyggnader, 
tillbyggnader eller nyinredningar. Clason använde inte begreppet 
restaurering i samband med något eget arbete. Restaureringen av 
Riddarhuset 1901 kallar Clason ”Förslag till reparering af Riddarhuset”.15 
En av fl era förklaringar är att begreppet restaurering vid sekelskiftet 

15 RA, Isak Gustaf Clasons samling, vol. 14. Egenhändig förteckning.



17

1900 huvudsakligen användes vid arbeten på medeltida monument.16 
Begreppet var dessutom belastat efter den intensiva restaureringsdebatten 
på 1890-talet. 

De stilhistoriska begreppen gotik, renässans, barock, rokoko och 
empir används i avhandlingen för att beteckna de historiska epoker som 
inspirerat arkitekten Clason i sin formgivning av de skildrade åtgärderna. 
Motsvarade nystilar nygotik, nyrenässans, nybarock, nyrokoko används 
för att karaktärisera 1800-talsinsatser som fanns före Clasons ingrepp i de 
beskrivna byggnaderna. Begreppen nybarock, jugend eller art nouveau, 
nationalromantik och 20-talsklassicism används även för arbeten kring 
sekelskiftet 1900, bland annat av Clason. Han inledde sin verksamhet 
i ett arkitekturklimat där det var självklart att referera till en stilmässig 
förebild.17 Under hans verksamma tid kom detta synsätt att ifrågasättas 
och Clason var själv en avgörande kraft i denna förändringsprocess. Jag 
uppfattar att nystilbegreppen har använts som ett sätt att nedvärdera och 
ibland avfärda arkitektur och formgivning från1800-talets senare hälft och 
1900-talets början.

Källmaterialet

Den avgjort viktigaste arkivkällan för denna undersökning är Isak Gustaf 
Clasons samling i ArkDes. Samlingen består av en omfattande samling 
av främst ritningar, producerade på Clasons kontor. Flertalet av Clasons 
herrgårdsprojekt fi nns representerade. I arbetet med en monografi  över 
Isak Gustaf Clason deltog sonen Gustaf Clason  (1893–1964) med att 
katalogisera faderns arbeten. En viss diskrepans mellan ritningssamlingens 
innehåll och sonens anteckningar kunde konstateras men den gällde ett 
fåtal projekt och dessa markerades i monografi ns kronologiska register. 

16 Curman  1915 s.1473. Curman beskriver begreppet ”Restaurering av byggnader” 
i en utförlig artikel i Nordisk familjeboks Uggleupplaga från 1915. Där skriver 
han att det huvudsakligen är medeltida byggnader som restaureras och att hela 
restaureringsdisciplinen vuxit fram ur medeltidsintresset i början av 1800-talet.

17 Edestrand och Lundberg 1968 s. 29. Ett exempel är citatet av Clason där han 
konstaterar att han har små chanser att vinna tävlingen om Bünsowska huset 
eftersom programmet kräver tysk eller italiensk renässans medan han själv ritat i 
fransk sådan.
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För fl ertalet herrgårdsprojekt fi nns huvuddelen av ritningarna bevarade 
så att dessa ger en bild av projektens omfattning. För vissa projekt har 
originalritningar försvunnit eller lämnats till respektive beställare. I en del 
fall ingår original och kopior av Clasons ritningar i samlingar kopplade till 
respektive anläggning. I ArkDes samling rörande Clasons herrgårdsprojekt 
är det vanligt att äldre ritningar, vanligast tillkomna vid närmast 
föregående förändring före Clasons arbeten, fi nns i samlingen. Även brev, 
handlingar och fotografi er förekommer i Clasons samling i ArkDes. Vissa 
av Clasons herrgårdsprojekt ligger i sonen Gustaf Clason samling, troligen 
beroende på att han slutförde sin fars byggprojekt.18

En ytterligare rik arkivkälla är I. G. Clasons samling i Riksarkivet 
(RA) som innehåller brevsamling, notationsböcker, föreläsningskoncept 
med fl era dokument. Samlingen ger en bild av Clasons hela verksamhet, 
hans kontaktnät, undervisning, ämbetsutövning och arkitektkontorets 
verksamhet. 

Nordiska museets herrgårdsarkiv har främst utnyttjats för sina 
fotosamlingar som skapats i samband med produktionen av de 
topografi ska översiktverken som skildras nedan. Privata äldre foton är 
en annan värdefull källa som ofta fi nns att tillgå på plats i byggnaderna. 
Under 1800-talets slut och 1900-talets första decennier var det populärt att 
låta en professionell fotograf dokumentera herrgårdsbyggnaden med dess 
interiörer. Ibland har dessa foton tagits i samband med utgivningen av 
Svenska slott och herresäten. 

Flertalet av de undersökta herrgårdsexemplen är beskrivna i serien 
Svenska slott och herresäten vid 1900-talets början som gavs ut i häften 
och senare i samlingsvolymer som gavs ut från 1908, senare i Svenska 
slott och herresäten, ny följd (omkring 1920) och slutligen i Svenska 
slott och herresäten, ny samling i början av 1930-talet. I seriens artiklar 
behandlas i allmänhet större restaureringar under den närmast föregående 
25-årsperioden. Ofta visas bilder på anläggningen före och efter den 
senaste restaureringen. Inte sällan kritiseras restaureringsinsatser, 
främst sådana som låg lite längre tillbaka i tiden. Clason restaureringar 

18 ArkDes Gustaf Clasons samling. Handlingar som beskriver Grensholm har 
påträff ats.
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kommenteras oftast med berömmande omdömen. Nyligen genomförda 
kulturhistoriska och byggnadsarkeologiska undersökningar redovisas i 
samband med vissa anläggningar, främst vasaslotten. I Svenska slott och 
herresäten fi nns en början till en diskussion om vilka värden som kan 
fi nnas i herrgårdarna och vilka restaureringsåtgärder som är lämpliga. 

Arkitekturminnesföreningens uppmätningar utgör ett viktigt 
material där de kulturhistoriska värdena i herrgårdsanläggningarna lyfts 
fram. Liknande inventeringar genomfördes genom Nordiska museets 
herrgårdsundersökningar på 1930- och 40-talen. Slutsatser av detta arbete 
publicerades bland annat av Sigurd Wallin  i Byggnadsskick i herrgårdar, 
boställen och städer (1947), som ingick i bokserien Gångna dagars 
högreståndskultur. Inventeringarna inriktades främst mot anläggningar 
utan större sentida förändringar, utan direkta ställningstaganden till 
restaureringsfrågor.19 

Den stora serien Slott och herresäten i Sverige kom ut på Allhems 
förlag kring 1970. Detta samlingsverk bygger vidare på serien från början 
av seklet men med redovisning av långt fl era anläggningar. Restaureringar 
från sekelskiftet 1900 får mindre uppmärksamhet men redovisas frekvent, 
särskilt om dessa genomförts av Isak Gustaf Clason. Sannolikt gav 
Clasons namn hög status till en herrgård även kring 1970.

Tidigare forskning 

Många svenska arkitekter har skildrats i monografi er, bland dem Isak 
Gustaf Clason. I Svenska Arkitekters Riksförbunds regi och med Hans 
Edestrand och Erik Lundberg som författare utgavs verket Isak Gustaf 
Clason (1968). Herrgårdsrestaureringarna behandlas i två kortfattade 
avsnitt och tillmäts liten betydelse medan bostadsarkitekturen i 
herrgårdsprojekten får större utrymme. Clasons arkitektursyn har senare 
analyserats av Johan Mårtelius i Att göra arkitekturen historisk (1987). 
Med utgångspunkt i Clasons största projekt, Nordiska museet, skildrar 
Mårtelius det arkitekturklimat som omgav Clason och hur han sökte sig 
fram till den arkitektoniska formen.

19 Wallin  1947 s. 9ff . Hellekis, tidigare restaurerat av Clason, behandlades men hans 
insatser nämndes inte. Huvudfrågan var den rivna fyrkanten. 
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Litteratur som behandlar herrgårdskulturen är rikhaltig, särskilt 
intensivt var arbetet under 1930- och 40-talen. Sannolikt bidrog de 
snabba förändringarna i herrgårdarnas driftsekonomi till att hela 
herrgårdskulturen betraktades som hotad och i behov av dokumentation. 
En av de mest infl ytelserika författarna var Gösta Selling som med 
sin avhandling Svenska herrgårdshem under 1700-talet (1937) lyfte 
fram herrgårdskulturen och bidrog till 1700-talsarkitekturens betydelse 
i samtidens restaureringar och även i visst nybyggande.20 Selling 
medverkade också till exempel i boken Kavaljersfl ygeln på Gripsholm 
(1938) tillsammans med Gerda Boëthius, Erik Lundberg och Carl-Th. 
Thäberg som fokuserade på de anspråkslösa men kulturhistoriskt och 
estetiskt värdefulla detaljerna i den svenska 1700-talsarkitekturen.

Monografi er om enskilda herrgårdar publiceras i stor omfattning. 
Dessa ger ofta en bred belysning av anläggningarnas byggnadshistoria 
och huvudbyggnadens förändringar skildras ofta. Ett nutida exempel är 
Biby, ett fi deikommiss berättar (2014) med Rebecka Millhagen Adelswärd 
och Anna-Sophia von Celsing som redaktörer. Författaren medverkade 
tillsammans med Johan Mårtelius med en artikel om huvudbyggnadens 
byggnadshistoria inklusive Clasons restaurering.

Det ökande intresset för byggnadsvård under 1970- och 80-talen 
motiverade byggherrar att dokumentera slutförda restaureringsprojekt i 
bokform, några exempel är En gammal teater återuppstår (1985) utgiven 
till Gävle teaters återinvigning och Djursholms kapell. Restaurering 
(1989) där Börje Blomés restaurering beskrivs. I Kina slott. Vårda och 
bevara (1998) redovisas Ove Hidemarks uppmärksammade restaurering. 

I arkitektmonografi er behandlas restaureringsinsatser ofta kortfattat. 
Ett exempel är Britt-Inger Johanssons avhandling om Agi Lindegren  I 
tidens stil (1997) där några av hans herrgårdsrestaureringar redovisas. Ett 
exempel som istället lyfter fram restaureringsinsatserna är Hans Ponnerts 
avhandling Theodor Wåhlin . Arkitekten och restaureringskonsten (2011) 

20 Knauff  2012 s. 136ff  beskriver klassicismen i svensk arkitektur 1915–1935. 
Flera svenska arkitekter sökte 1700-talsinspiration åren kring 1940 till exempel 
Nils Tesch  (1907–1975) och Artur von Schmalensee  (1900–1972). Edman 2008 
redovisar tre fallstudier av rekonstruktioner av 1700-talsmiljöer under 1930-talet.
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som skildrar Wåhlins omfattande verksamhet som kyrkoarkitekt.
Ett tidigt verk som behandlar restaureringsideologi ur ett historiskt 

perspektiv är Marita Jonssons avhandling Monumentvårdens begynnelse. 
Restaurering och friläggning av antika monument i Rom 1800–1830 
(1976). En tidig studie av restaureringsverksamhet i Sverige är Anders 
Åmans licentiatsavhandling Helgo Zettervalls domkyrkorestaureringar 
som lades fram 1963, postumt utgiven 2015. 

Under 1990-talet ökade intresset för restaureringskonstens historia 
och ett infl ytelserikt verk med internationellt perspektiv är Göran Kårings 
avhandling När medeltidens sol gått ned (1992). I Jukka Jokilehtos 
avhandling A history of Architetural Conservation (1986) behandlas ett 
brett perspektiv på restaureringskonstens utveckling fram till nutiden. 
Jokilehto ger också en nutidsbeskrivning med fokus på samarbetet 
i bevarandefrågor inom ramen för UNESCO, FN:s organisation för 
utbildning, vetenskap och kultur.

Thordis Arrhenius avhandling The Fragile Monument (2003) 
behandlar restaureringsfrågan ur ett idémässigt internationellt perspektiv. 
Hon visar hur synen på de historiska monumenten förskjutits från 
kraftfulla stabila maktsymboler till sköra vårdkrävande historiska 
minnesmärken. 

Den första restaureringshistoriska översikten på svenska publicerades 
av Fredric Bedoire, Restaureringskonstens historia (2013). Där redogör 
han för den internationella restaureringsdebatten, dess praktik och hur den 
svenska restaureringspraktiken har vuxit fram. Clasons arbeten behandlas 
liksom hans samtida kollegers. Bedoire ger i Den svenska arkitekturens 
historia (2015) en bred kunskapsöversikt över arkitekturutvecklingen i 
Sverige och behandlar även restaureringsfrågan i sitt större sammanhang. 

Miles Glendinnings The conservation movement. A history 
of architectural preservation (2013) skildrar hur bevarandet och 
återskapandet av förlorade kulturhistoriska miljöer växte fram som en 
folkrörelse under 1800-talet och hur denna bevaranderörelse levde vidare 
under hela 1900-talet.

En av de första analyserna av en enskild historisk svensk 
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restaureringsprocess är Lars Ljungströms …Aendnu gamblare (1987), 
som behandlar Gripsholmsrestaureringen på 1890-talet och debatten 
som uppstod kring arbetena. Ola Wetterbergs avhandling Monument och 
miljö (1992) behandlar debatten och de kulturvårdande institutionernas 
utveckling under början av 1900-talet. 

Victor Edmans avhandling En svensk restaureringstradition (1999) 
behandlar tre betydelsefulla personer inom svensk restaureringskonst 
under 1900-talet: Sigurd Curman , Erik Lundberg  och Ove Hidemark . 
Edman visar att dessa företräder en gemensam huvudlinje i svensk 
restaurering under 1900-talet. 

I Anders Bergströms avhandling Ivar Tengbom . Byggnadskonst 
på klassisk grund (2001) behandlas perioden efter sekelskiftet 1900, 
då Clasons idéer omsattes av en yngre generation och då det nationella 
byggnadskulturella arvet inte enbart var en restaureringsfråga utan även 
central för nybyggandet. Tengbom s förhållande till Clason behandlas 
utförligt. 

I Kgl. Konsthögskolans arkitekturskolas undervisning i 
restaureringskonst har frågor kring restaureringskonstens historia och 
dess resultat studerats tematiskt. Ett exempel är Herrgård i förändring. 
Fyra herrgårdar i Östergötland (1999) som utförligt redovisar 
herrgårdsrestaureringar varav en, Grensholm, är utförd av Clason.

Mia Geijers avhandling Makten över monumenten. Restaurering av 
vasaslott 1850–2000 (2007) visar hur de statliga restaureringsarbetena 
fokuserat på vasaslotten. Clasons medverkan vid restaureringen av 
Gripsholms och Västerås slott omnämns. Återupptäckten av det svenska 
1700-talet kring sekelskiftet 1900 medförde stor kursändring i Clasons 
arbeten med välbevarade gustavianska inredningar, och snart var det 
gustavianska högsta mode vid nyinredningar. Denna utveckling har 
skildrats och analyserats av Victor Edman i boken Sjuttonhundratalet som 
svenskt ideal (2008). 

Den rika formvärld som Clason arbetade med grundade sig på 
klassiska detaljer och proportioneringsregler som var allmängods bland 
arkitekter i Clasons generation, men han gick djupare än de fl esta och 
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arbetade medvetet med historiska förebilder ner på detaljnivå. Stefan 
Günthers avhandling Klassicismens interiörer (2006) ger ett mycket 
värdefullt bidrag till kunskapen om denna formvärld som till stor del gått 
förlorad, särskilt som praktiskt tillämpbart hantverk vilket är viktigt vid 
analysen av Clasons arbeten.

Restaureringar och nybyggnader av herrgårdarna var dyrbara 
projekt som krävde stora insatser av ägarna. Vilka motiv hade dessa för 
att göra sådana investeringar? Den historiska tillkomsten är ofta under 
stormaktstiden och de kraftfulla manifestationer som adeln gjorde i 
byggandet av de många stora stenhusen. Fredric Bedoire beskriver i 
Guldålder. Slott och politik i 1600-talets Sverige (2001) hur de högadliga 
familjerna använde byggandet som ett sätt att stärka sin politiska makt. 

Anne Sumner beskriver motsvarande manifestationer under Clasons 
tid i Borgerliga ambitioner och adliga ideal. Slott och byggherrar i 
Sverige kring sekelskiftet 1900 (2004). Sumner gör en genomgång av 
ett stort antal nybyggnadsprojekt på herrgårdar och analyserar de olika 
byggherrarnas motiv och ekonomiska förutsättningar. Hon analyserar 
skillnader i förutsättningarna för borgerliga respektive adliga byggherrars 
projekt. Tre av projekten utfördes helt eller delvis av Clason.21 Hon 
redovisar generella drag i nybyggnaderna och hur samverkan mellan 
byggherrar och arkitekt fungerade.

 De ekonomiska förutsättningarna för herrgårdsprojekten behandlas 
bland annat i ett par artiklar i Bebyggelsehistorisk tidskrift nr 9 (1985). Ulf 
Johansson beskriver i sin artikel ”Godsens förändring under 1800-talet: 
omvandlingsmönster och eff ekter på befolkningsutvecklingen” hur 
strukturrationaliseringar genomfördes inom jordbruket och skapade ett 
större inslag av penningekonomi genom arrendedrift. Göran Lindahl tar ett 
stort grepp på frågan i sin artikel ”Storgodsens öde”, genom en utblick till 
länderna kring Östersjön. I hans svenska exempel, Trolleholm, visas hur 

21 Dessa är Lejondal, Adelsnäs och Hjularöd, det sistnämnda i samarbete med Lars 
Israel Wahlman . Clason anges även ha medverkat som ritningsgranskare vid 
tillkomsten av Wahlmans Tjolöholm. Sumner 2004 s. 185 lyfter fram Clasons 
särställning bland herrgårdsarkitekter kring sekelskiftet 1900.
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ett reformarbete i början av 1800-talet ger full utdelning först i slutet av 
seklet och då ger förutsättningar för huvudbyggnadens stora restaurering 
1886–88 av Ferdinand Meldahl  (1827–1908). Industrikapitalet 
investerades och konsoliderades till stor del i jordegendomar. 

Detta kapitals fördelning och rörelse i Sverige beskrivs av Jan 
Glete i Ägande och industriell omvandling. Ägargrupper, skogsindustri, 
verkstadsindustri 1850–1950 (1987). Han konstaterar bland annat att det 
gamla kapitalet som kontrollerades av adeln var mindre riskvilligt än det 
nya som var borgerligt kontrollerat. En drivkraft att manifestera sig genom 
ett dyrbart herrgårdsbygge var möjligheten till förhöjd social status. 

Herrgårdarnas ekonomi och sambandet mellan jordbruksdrift och 
byggande har behandlats i fl era böcker av Göran Ulväng. Dels i hans 
avhandling Hus och gård i förändring (2004) och dels i Herrgårdarnas 
historia. Arbete, liv och bebyggelse på uppländska herrgårdar (2009). 
Tekniska installationer och apparater och dess betydelse för komfort i 
bostäder skildras i Joakim Hanssons Komfort framför allt, men även nytta 
och nöje (2015).

Angela Rundquist redogör för attityder och levnadsvillkor bland 
adliga kvinnor i Blått blod och liljevita händer. En etnologisk studie av 
aristokratiska kvinnor 1850–1900 (1989). Hon redogör för de konfl ikter 
som uppstod när borgerliga kvinnor släpptes in vid kungliga hovet åren 
kring 1870. Dessa borgerliga kvinnor tillhörde samma familjer som också 
skapade sina bostadsmiljöer enligt adliga förebilder. Herrgårdslivet som 
symbol för ett bättre, nu förlorat, samhälle odlades av personer som stod 
Clason nära. Rudolf Abelin , själv uppväxt på olika herrgårdar, redovisar 
sin syn på herrgården i Herrgårdsträdgården (1915). Han målar upp hoten 
mot herrgårdarna i form av markspekulanter och skogsskövlare men han 
skriver också om en möjlig renässans för herrgårdarna. 

En ytterligare källa till förståelse för motiven till 
herrgårdsrestaureringarna är självbiografi er och släktskildringar utgivna 
inom de släkter som genomförde arbetena. Ett av många exempel är 
Gerard De Geers Från sekelskiftet och framåt. Brottstycken ur en krönika 
(1977). I denna fi nns ett avsnitt om Fredrik Wachtmeister  som anlitade 
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Clason för restaureringen på Tistad. 
Engelska och i viss mån amerikanska förebilder var avgörande 

för Clasons herrgårdsarkitektur. Det gäller formspråk, materialval, 
planlösningar och funktion som pekar mot en mer bekväm livsstil jämfört 
med äldre franskpåverkade ideal. Skildringar av engelsk bostadskultur och 
herrgårdskultur är mycket omfattande. Några infl ytelserika verk är Mark 
Girouards Life in the English country house (1978), Judith Flanders The 
Victorian house (2003) och The life of the British home av Denison och 
Yu Ren (2012). The English house av Cleve Aslet (2008) ger intressanta 
inblickar i tillkomsthistorien bakom ett urval huvudbyggnader på engelska 
herrgårdar. Jeremy Musson har skildrat den brittiska herrgårdskulturen 
i fl era böcker med bildmaterial ur Country Life där han tidigare var 
redaktör, bland andra How to read a country house (2005), som bygger på 
en tv-serie från BBC. 

Bildmaterialet från Country Life går tillbaka till början av 1900-talet 
och är intressant för att det kan ha fungerat som direkt inspiration 
i Clasons arbete. De sociala förhållandena och förändringarna i 
herrgårdarnas ekonomiska villkor efter sekelskiftet 1900 har skildrats i 
en rikhaltig anglosaxisk skönlitteratur och populärkultur i form av fi lm 
och television. Daniel Pool skildrar många aspekter på herrskapslivet 
under 1800-talet i boken What Jane Austen ate and Charles Dickens knew 
(1993). Den populära tv-serien Downton Abbey (2010–2015) av Julian 
Fellowes ger en ingående inblick i livet på en stor engelsk herrgård under 
perioden 1910–30.

I början av 2000-talet är bevarandet av restaureringsinsatser från 
1900-talet en ofta diskuterad fråga i de fl esta större restaureringsprojekt. 
De stora restaureringsprojekten av kyrkor och slott från 1900-talet 
fi nns bevarade på många håll. Ofta har endast mindre ändringar 
av teknisk karaktär genomförts och endast slitage och förfall stör 
helhetsgestaltningen. Denna studie är ett bidrag till förståelse för 
1900-talets restaureringar och tar upp dess första skede fram till 1930. 
Ämnen för kommande forskning skulle kunna belysa restaureringsprojekt 
av och arbetsmetoder hos de arkitekter som tog vid efter Clason, till 
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exempel Erik Fant  (1889–1954), Arre Essén  (1886–1969), Leon Nilso n 
(1887–1976) och Ragnar Hjorth  (1887–1971).

Disposi  on

Uppsatsens huvudtext inleds med en presentation av Isak Gustaf Clason 
med fokus på hans herrgårdsarbeten. Nästa kapitel skildrar Clasons 
herrgårdsprojekt indelade i sju kategorier. I de sju avsnitten redovisas 
restaureringsexempel vars rubrik syftar på det dominerande stilidealet 
i restaureringen. Strukturen kan ge sken av att Clason gestaltade sina 
restaureringsprojekt radikalt olika i en mängd stilar vilket inte är fallet. 
Uppsatsen visar istället att Clason arbetade systematiskt med likartade 
principer och detaljlösningar. Grupperingen av exemplen syftar 
mer till att påpeka likheter mellan projekten inom en kategori än på 
skillnaderna mellan kategorierna. I de sju avsnitten har arbeten av andra 
herrgårdsarkitekter infogats för att ge perspektiv på Clasons arbete. 

En sammanfattande diskussion där Clasons restaureringsmetodik 
beskrivs och tolkas genom att de ovan uppställda delfrågorna besvaras 
avslutar uppsatsen. Som appendix redovisas en verkförteckning med 
samtliga dokumenterade herrgårdsprojekt utförda av Clason.

Bünsowska huset i Stockholm, Clasons genombrottsverks som arkitekt. Ritning i I. G. Clasons 
samling, ArkDes.
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2. Isak Gustaf Clason som herrgårdsarkitekt

Isak Gustaf Clason var en ledande kraft inom svensk arkitektur vid 
sekelskiftet 1900. Clason arbetade med ett stramt formspråk och 
eftersträvade samverkan mellan fasader, volymer och interiörer. 
Formspråkets konsekvens i förhållande till material och funktion var 
hans uttalade ledstjärna. Med åren utvecklade han en stark känsla för 
äldre svensk arkitektur. Clasons yrkesbana var mycket framgångsrik med 
många uppskattade byggnadsverk och ledande uppdrag inom undervisning 
och statsförvaltning. Han var livet igenom öppen för nya idéer och 
hans senare arbeten var tydligt påverkade av den yngre generationens 
arkitektursyn.

Clason föddes på Rottneby herrgård nära Falun i Dalarna år 
1856. Fadern var bergsingenjör och direktör. Familjen fl yttade till 
Stockholm 1869. Clason utbildade sig på Tekniska högskolan, först till 
mekanikingenjör, men fortsatte på den nystartade arkitektlinjen 1877–79. 
Efter studier på Konstakademien fi ck han kunglig medalj för 1881 
års stipendieämne, en regeringsbyggnad. Därefter erhöll han statens 
resestipendium 1883–86 för studier i Spanien, Italien, Tyskland och 
Frankrike, med en längre vistelse i Paris.

Som en introduktion till yrkesmannen Clason återges här utdrag ur 
hans egenhändiga presentation skriven för Kamratmatrikeln 1922. Clason 
skriver om sig själv i tredje person.

Under vistelsen i Paris utarbetades ett tävlingsförslag till Bünsowska 
huset vid Strandvägen i Stockholm. Såsom 1ste pristagare erhöll 
han uppdraget att utföra ritningarna till detsamma och kastades 
således vid hemkomsten midt in i praktiken med fast föresats att 
återinföra användandet av naturligt stenmaterial i byggnadernas 
yttre samt undvika en del smaklösheter i rumsinteriörerna särskilt 
den överlastade ornamentiken å kakelugnarna och i taken med 
mera. Hans idéer och uppslag i fråga om den arkitektoniska 
formbildningen gingo ut på ett rationellt utnyttjande och bearbetande 
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av byggnadskonstruktionsmaterialerna, utan att dock eftersätta det 
konstnärligas krav. De äldre arkitekterna skakade betänksamt på 
huvudet men tiden var då mogen för den nya läran, att det endast 
behövdes detta enda experiment med det Bünsowska huset, för att hela 
den yngre generationen med fulla segel styrde in på samma väg. 22

Denna beskrivning av Clasons tidiga karriär med ökad användning av 
natursten, särskilt i fasader, och en ny medveten hållning till interiörernas 
dekor, har till stor del accepterats av eftervälden. Många bedömare 

22 RA, I. G. Clasons samling, övriga handlingar vol. 14. Egenhändigt koncept till 
Kamratmatrikeln 1922 (Teknologföreningen). 

Hyllningsadress till Clason från hans medarbetare på Byggnadsstyrelsens Byggnadsbyrå som 
visar på en lättsam ton med aningen av ironi över Clasons upphöjda position. Teckning i I. G. 
Clasons samling, RA.
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tolkar det som att Clasons arbeten passar in i historieskrivningen om den 
svenska arkitekturens förvandling kring sekelskiftet 1900, från en främst 
historiskt-akademisk disciplin till en praktisk-teknisk verksamhet. Clason 
har tilldelats en roll som föregångare i denna förändringsprocess. 

Clason fortsatte sin presentation med ett utfall mot jugendstilen. 
Han menade att det var en smaklös stil som härjade i Europa men 
i England och Danmark hade arkitekterna valt en annan väg. Han 
lyfte fram att danskarna i stället valt att ta utgångspunkt i landets 
egna äldre byggnadskonst och att svenskarna borde gå samma väg. 
Clason konstaterade att hans medverkan till att inrätta en professur vid 
Konsthögskolan i svensk arkitekturhistoria hade bidragit till en positiv 
riktningsändring i den svenska arkitekturutvecklingen. Det är intressant 
att Clason hänvisade till England och Danmark. Han hämtade själv 
mycket av sin inspiration från dessa båda länder, sannolikt även gällande 
restaureringskonsten. Samtidigt är det svårt att undvika att se tydliga 
jugenddrag i många av Clasons arbeten från tiden kring år 1900 med 
påverkan främst från Tyskland. 

Strävan att undersöka, dokumentera och bygga vidare på den 
svenska byggnadstraditionen i nybyggnader understöddes av Clason 
och han tillämpade metoden i stor omfattning. Att arbeta i gammal 
svensk tradition blev särskilt viktigt i Clasons restaureringsprojekt. 
Herrgårdsrestaureringarna var viktiga för Clason, men ändå är det 
förvånande att han formulerade slutet av presentationen så här: 
”Clasons förnämligaste specialitet har dock varit nyinredningar och 
ombyggnader av äldre herrgårdar och slott”.23 Denna tydliga markering av 
herrgårdsprojektens betydelse i hans egen verksamhet är anmärkningsvärd 
och skiljer sig från tidigare historieskrivning om Clason. I monografi n av 
Edestrand och Lundberg och i biografi ska notiser i uppslagsverk nämns 
restaureringsverksamheten endast kortfattat.24

Under sin off entliga karriär innehade Clason följande tjänster: 
Åren 1887–90 arkitekt i Överintendentsämbetet, 1890–1904 professor 

23 Ibid.
24 Edestrand och Lundberg 1968 s. 59f och 115f.
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i arkitektur vid Kungliga Tekniska högskolan i Stockholm, 1904–17 
förste intendent i Överintendentsämbetet och 1918–23 byggnadsråd i 
Byggnadsstyrelsen. Clason var den ledande kraften vid omorganisationen 
av det statliga byggnadsväsendet mellan 1909 och 1920.

Clason anförtroddes en stor mängd off entliga förtroendeuppdrag. 
Han var ordförande i styrelsen för Nordiska museet från 1899, preses i 
Akademien för de fria konsterna från 1918 samt ordförande i Svenska 
teknologföreningens avdelning för husbyggnadskonst 1891–1903 och 
1908–11. Clason var även domare i omkring 70 arkitekttävlingar, statlig 
utredare och hedersmedlem i internationella arkitektorganisationer. 
Han var som politiker invald i stadsfullmäktige i Stockholm 1887–90 
och ledamot av Stockholms stads byggnadsnämnd 1907–12. Denna 
kombination av off entliga tjänster och förtroendeuppdrag gav Clason ett 
omfattande professionellt nätverk, och där igenom stort infl ytande och 
goda möjligheter att ackvirera uppdrag till sitt privata arkitektkontor. 
Detta drev han i Stockholm från 1888 fram till sin död 1930.

Clasons familj bestod av hustrun Kerstin, född Petré , och sex barn. 
Gustaf och Peder, blev båda arkitekter som sin far. De fyra övriga var 
Barbro, Jan Carl, Maria Elisabet och Gunilla. Familjen bodde under 
Clasons hela yrkesliv centralt i Stockholm. Bostaden fanns i anslutning 
till arkitektkontoret på Kammakargatan. Fritiden tillbringades efter 1908 
till stor del på Tånggården nära Rättvik i Dalarna. Gården är ett tidigt 
exempel på en sommarbostad med ditfl yttade äldre byggnader. Clason dog 
74 år gammal.

Clason var under hela sin karriär en ledande personlighet inom 
arkitektkåren i Sverige. En källa till kunskap om Clason är den stora 
brevsamlingen i Riksarkivet. Där fi nns brev till Clason från de fl esta 
framträdande arkitekterna runt sekelskiftet 1900. Kollegerna hälsade 
Clason med ”Käre mästare” (Ivar Tengbom ) och ”Gode vän och vördade 
mästare” (Lars Israel Wahlman ). Ragnar Östberg  skrev regelbundet under 
sina resor och Clason fungerade som en ”fadersfi gur” och fast punkt för 
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den rastlöse konstnären.25 
En särskilt fl itig brevskrivare var Sigurd Curman . Han, som många 

andra, hade i början av sin karriär fått stor hjälp av Clason. Senare, när 
både Clason och Curman hade nått ledande ställningar, diskuterade de 
informellt många av tidens viktigaste bevarandefrågor. Detta inför beslut i 
Byggnadsstyrelsen som de tillsammans hade stor makt att avgöra. Curman 
formulerade i ett brev sin syn på hur en god arkitekt bör vara och refererar 
till Nicodemus Tessin d. y.  och Carl Fredrik Adelcrantz . Arkitekten 
skulle vara ”en aristokrat i ordets egentliga mening” vidare skulle han 
vara latinare och kunna begagna ett bibliotek och ett arkiv. Curman var 
missmodig inför samtidens arkitektkår men anförtrodde Clason att det 
fanns en fast punkt, ”det är välsignat gott att veta att landet har dig i 
behåll”.26 

Några u  olkare av Clasons arkitektur
Denna uppsats behandlar Clasons herrgårdsarkitektur. Hans 
arkitekturgärning i stort har behandlats i en monografi  och i fl era 
avhandlingar, uppsatser och minnesskrifter. Några generella tendenser 
som lyfts fram av Ragnar Josephson  (1891–1966) i hyllningsskriften från 
1926 gällande Clasons fasadgestaltning är ”realismen” som en förlängning 
av det sena 1800-talets allmänna kulturutveckling. Josephson ser uttrycket 
för realismen i Clasons fasader i att dessa återspeglar planlösningen med 
varierande fönsterstorlekar och fönsterplacering och även i att det bärande 
materialet och konstruktionen i ytterväggarna är avläsbara i fasaderna. 
Han konstaterar samtidigt att Clason på intet sätt var konsekvent i sin 
realism.27 

Erik Lundberg  (1895–1969) poängterar i stället det ”organiska” i 
Clasons arkitektur. Han menar att strävan efter att använda de konstruktiva 
materialen som arkitektoniska uttrycksmedel leder i den riktningen. 

25 RA, I. G. Clason samling vol. 29, Brev från övriga svenskar. Östberg  skrev bland 
annat från New York. Östberg höll senare ett minnestal i Konstakademin efter 
Clasons bortgång 1930 där han gav uttryck för liknande förhållande till Clason, se 
Edestrand och Lundberg 1968 s.12.

26 RA, I. G. Clason samling Brev från övriga svenskar vol. 20. Citaten från 1915.
27 Josephson 1926 s. 454f.
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Lundberg framhåller att Adolf Vilhelm Kjellström s (1834–1932) 
utvecklingsarbete kring samverkan mellan natursten och tegel hade stor 
betydelse för Clasons arkitektur.28 Lundberg menar vidare att Clasons 
sätt att bygga fasader är organiskt genom den följsamt och disciplinerat 
formade muren, även när arkitekturen i övrigt är klassicerande.29 

Johan Mårtelius  lyfter i sin avhandling fram Clasons position i 
1800-talets arkitekturtänkande. Mårtelius visar hur Gottfried Semper s 
(1803–97) tänkande fördes vidare till Clason via Fredrik Wilhelm 
Scholander  (1816–81) och hur Clason studerade Eugène Viollet-le-Duc  
(1814–79) inför sina studier i Frankrike under sin stipendieresa. Sökandet 
efter en förlorad utvecklingskedja av okonstlad, ursprunglig regionalt 
förankrad arkitektur stöddes av dessa ideologer liksom av de engelska 
prerafaeliterna med John Ruskin  (1819–1900) i spetsen. Clason deltog i 
detta sökande och fann vad han sökte bland annat i mindre städer i norra 
Spanien och i Loiredalens franska renässans. Det var arkitektur där det 
medeltida, gotiska, förenats med klassiska infl uenser till en helhet.30

I mitt studium av Clasons herrgårdsrestaureringar konstaterar jag 
att natursten eller synligt tegel använts i liten omfattning för fasaderna 
till dessa projekt. Det stora fl ertalet herrgårdsfasader har fått behålla sin 
puts, ofta med förenklad utformning men fortfarande med dekorelement 
i putsen. Portaler har däremot gärna utformats i natursten, likaså 

28 Edestrand och Lundberg 1968 s.30.
29 Edestrand och Lundberg 1968 s.113.
30 Mårtelius 1987 s. 41ff .

Clasons ritning till kökssnickerier till Stjärnvik som visar på omsorg om herrgårdarnas ekono-
miavdelningar. Ritning i I. G. Clasons samling, ArkDes.
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yttertrappor och socklar. Som grund för dessa val ligger en strävan efter 
att varje material skall framstå med sin egen karaktär. 

Fönstrens placering och storlek har normalt inte förändrats vid 
restaureringarna och en stram symmetri är det vanliga. Därför framstår 
inte den organiska tendensen i herrgårdsrestaureringarna. Tendensen 
fi nns ändå i sättet som huvudbyggnaden på Adelsnäs växer ur berget. 
Den gotiskt-klassiska samverkan kunde komma till användning i 
Clasons herrgårdsprojekt, särskilt i fasadgestaltningen. Strävan efter det 
ursprungliga och svenska var central för Clason och fi nns därför med i de 
fl esta herrgårdsprojekt. Han samlade intryck under sitt omfattande arbete 
med herrgårdarna och kunde med tiden ta ett helhetsgrepp om den svenska 
herrgårdsarkitekturen vilket kom till uttryck i hans restaureringar. 

Clasons bostadsideal
En källa till kunskap om Clasons principer för gestaltningen av herrgårdar 
är ett kompendium med anteckningar från hans föreläsningar på Tekniska 
högskolan från 1890-talet, ”Privata bostaden. Fristående hus på landet”.31 
Utmärkande för Clasons sätt att arbeta med planer till stora bostadshus 

31 RA, I. G. Clasons samling vol. 11, anteckningsböcker med mera. Kompendiet 
i manuskript av arkitekt Karl Anton Berlin  på 1890-talet. Även publicerat som 
appendix till Fredriksson 1996.

Clasons skiss till snickerier kring en dörr. Skissen visar hur Clason på 1700-talsmaner låter 
fodret gå upp och bilda ett överstycke. Skiss i I. G. Clasons samling, ArkDes.
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är hans engelska förebilder. Husen organiserades logiskt, praktiskt och 
bekvämt med funktionella grupper av rum som samverkar enligt bestämda 
mönster. Särskild vikt lade Clason vid att entrén ska bestå av en stor, ljus 
möblerbar hall med öppen spis och sidoordnad trappa, kompletterad med 
vindfång, kapprum och toalettrum. Matsal och köksavdelning har också 
hög prioritet. Ett stort ljust serveringsrum och ett grovkök ska fi nnas för 
att underlätta personalens arbete, och köksavdelningen ska helst anknyta 
direkt till matsalen. Vid planeringen av salong och herrum ska deras 
möblerbarhet och trevnad prioriteras. Clason förordade därför att minska 
antalet dörrar och att samla fönsterytor till stora enheter samt avrådde från 
de traditionella rumsfi lerna med genomgångsrum. Sovrummen ska gärna 
placeras i avskildhet en trappa upp och förses med rymliga klädkamrar 
och badrum. Det soligaste läget ska reserveras för barnkammaren. 

Clason förordade att invändiga byggnadsmaterial ska vara av 
god kvalitet och inte behandlas för att likna andra material. Dämpad 
och jämn färg samt enkel form rekommenderas. Detaljer bör göras 
små och eleganta. Väggarnas ytbehandling ges stort utrymme. 
Puts- och målningstekniker som al fresco och sgraffi  tto presenteras i 
föreläsningarna, likaså gyllenläder. För vanliga tapeter utfärdade Clason 
en varning: ”i tapeter har osmak och det förskräckligaste grannlåtsbegär 

Clasons skiss till samverkan mellan parken och den nya huvudbyggnaden på Adelsnäs. Skiss i 
I. G. Clasons samling, ArkDes.
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samtidigt skaff at sig uttryck”.32 
Den största omsorg ska läggas vid träinredningen. Helt boaserade 

rum ansåg Clason vara det vackraste, men även bröstpanel förespråkas. 
Biblioteksinredningar är särskilt tacksamma och ger möjlighet att skapa 
vackra djupa fönsternischer med hjälp av inbyggda bokhyllor. Enkeldörrar 
med foder som går upp och bildar överstycke är enligt Clason det 
vackraste i bostadsrum. 

Eldstäderna gav estetiska och praktiska problem. Kakelugnar är 
eff ektiva men enligt Clason var standardmodellerna oftast fula och 
överdekorerade. Eventuellt kan de kläs in med panel. Clason skulle med 
tiden själv formge kakelugnar inspirerade bland annat av svenskt 1700-tal. 
Den öppna spisen är vacker men ger ingen värme utan måste kompletteras 
med annan värmekälla.

Clason kom efter hand att modifi era och förenkla detta starkt engelskt 
påverkade bostadsideal till att bättre stämma med de traditionellt svenska 
byggnadsvolymer han senare arbetade med. Erik Lundberg  menar att 
mötet med den svenska herrgårdskulturen drev fram denna utveckling hos 
Clason.33

Trädgårdskonst
I Clasons verksamhet var behandlingen av marken närmast huset en 
självklar och viktig arkitektuppgift. Gårdsområdets helhetsgestaltning 
var en fråga som ofta behandlades i herrgårdsrestaureringarna.34 För 
upplevelsen av byggnadens arkitektur var sättet att närma sig huset och 
ledas fram till entrén avgörande. Nyanläggningar av entréramper, terrasser 
och yttertrappor var ofta förekommande i projekten. Den vanligast 
förekommande principen för gestaltningen var att byggnadens arkitektur 
fortsatte i anläggningar närmast huset för att stegvis övergå till friare 
trädgårdsformer och slutligen till kulturlandskap eller naturmark. 

32 Ibid. Citatet ej nödvändigtvis Clasons exakta ord.
33 Edestrand och Lundberg 1968 s. 59f.
34 RA, I. G. Clasons samling, vol. 13. Clasons koncept angående 

Arkitekturminnesföreingens Trädgårdskonsten: ”trädgårdsanläggningarna, d.v.s. 
det med byggnaden intimt samhörande ordnandet av området närmast omkring 
byggnaden” och vidare ”denna byggnadskonstens tvillingbroder”.
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Clason samarbetade i många projekt med Rudolf Abelin  (1864–
1961). Han kallade sig trädgårdsdirektör och arbetade med såväl 
formgivning av trädgårdar som pedagogisk verksamhet och odling i 
stor skala. Abelin var historiskt intresserad och formulerade sina tankar 
kring restaurering i boken Herrgårdsträdgården (1915). Där beskrev 
han bland annat svårigheten att ta vara på värdefulla gamla träd som 
inte stämmer in i en nyskapad, arkitektoniskt konsekvent plan. Han 
poängterade att det krävs en mogen ansvarsfull formgivare för att klara 
en bra avvägning mellan form och bevarande i en sådan situation.35 
Detsamma gällde uthuggningar för siktlinjer och axlar. Sådan beskärning 
var en expertuppgift och minsta misstag kunde förstöra anläggningen 
för lång tid framåt.36 Abelin arbetade gärna på platsen med plantering 
och beskärning.37 Han hade själv svårt att rita beroende på ögonproblem. 
I samarbetsprojekten med Clason gjordes sannolikt många av 
trädgårdsritningarna på Clasons kontor enligt Abelins riktlinjer. 

En typ av förändring som är karaktäristisk för Clasons och Abelins 
gemensamma trädgårdsprojekt är omgestaltningar av gårdsplanen framför 
en herrgård. Den befi ntliga utformningen var normalt en enkel grusad yta 
där gårdens transporter och andra vardagsbestyr hade företräde. Den nya 
gestaltningen tillförde formellt gestaltade gräsytor med planteringar och 
gärna formklippta tujor. Detta gjorde gårdsplanen till ett representativt och 
samtidigt välkomnande entrérum.38 

Det största samarbetsprojektet var Adelsnäs där Abelin  även innehade 
en anställning som huvudlärare vid trädgårdsskolan. Den nya herrgården 
är anpassad efter terrängen med utgångar på olika nivåer och samverkar 
genom siktlinjer och perspektiv med parken vid Adelsnäs. En av den 
moderna trädgårdskonstens förgrundsgestalter, C. Th. Sörensen , skrev på 
1930-talet om Adelsnäs i bokverket Trädgårdskonst.39 Han var mycket 

35 Abelin  1915a s. 54.
36 Ibid. s.166.
37 Enligt muntlig uppgift av Gösta Adelswärd  1995 fi ck han själv som liten pojke 

kring 1920 hjälpa Abelin  att placera träd och buskar i Adelsnäs park genom att 
springa och fl ytta runt plantorna och låta Abelin pröva olika alternativ.

38 Exempel på sådana planteringar fi nns bevarade på Haneberg och Grensholm.
39 Sörensen 1948, s. 372ff .
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imponerad av Clasons inplacering av byggnaden i terrängen men något 
kritisk mot Abelins sätt att utforma trädgårdens detaljer som han inte 
ansåg levde upp till anläggningens helhetsgestaltning.

Hos Clason arbetade åren 1913–14 trädgårdsarkitekten Ester 
Claesson (1884–1931), en kvinnlig pionjär i yrket. Hon medverkade 
bland annat vid Adelsnäs, Stjärnvik och Haneberg.40 I fl era av dessa 
projekt medverkade även Abelin. Detta förstärker bilden av att Abelin 
medverkade i ett nära samarbete med Clasons kontor. Även olika typer 
av växthus ingick i Clasons herrgårdsprojekt. Dessa utformades ibland 
monumentalt som orangerierna på Adelsnäs och Nynäs. Ofta utformades 
växthusen som enklare nyttobyggnader och för sådana hade Abelin  färdiga 
typlösningar utprovade för eff ektivast möjliga odling.41

Restaureringsarkitekten
Clason hade under sin grundutbildning till arkitekt på Tekniska 
högskolan Albert Theodor Gellerstedt  (1836–1914) som huvudlärare. 
Denne poängterade betydelsen av den äldre svenska arkitekturen med 
studier bland annat av byggnader i Gamla Stan i Stockholm.42 Clason 
utförde bland annat uppmätningar av portaler som publicerades i Teknisk 
Tidskrift 1881.43 Under Clasons fortsatta studier på Konsthögskolan var 
Fredrik Wilhelm Scholander  lärare och förmedlade intresset särskilt 
för renässansens arkitektur. Clason utnyttjade därefter sitt statliga 
resestipendium till att studera äldre, främst spansk, italiensk och fransk 
arkitektur åren 1883–86.44 Hela hans utbildning gav därmed ett stabilt 
kunskapsunderlag som hjälpte honom att förstå och tolka äldre arkitektur. 
Clasons fl itiga kontakt med svensk herrgårdskultur fördjupade stegvis 
denna förståelse och påverkade hans arkitektursyn på generell nivå.45 

Clasons principiella syn på restaureringsfrågor är inte lika 
lättåtkomlig som för bostadsfrågor. I Clasons undervisning på KTH 

40 Edestrand och Lundberg 1968 s. 184.
41 Abelin  1915a s. 112 ff .
42 Edestrand och Lundberg 1968 s. 21ff  och Josephson 1926 s. 459.
43 Mårtelius 1987 s. 57.
44 Edestrand och Lundberg 1968 s. 23f.
45 Edestrand och Lundberg 1968 s. 115.
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fanns två övningsuppgifter, Skiss till herrgårdsbyggnad och Ombyggnad 
av herrgård. Ombyggnadsuppgiften utgick under fl era läsår från 
Wijnbladh s typritningar från mitten av 1700-talet vilka skulle anpassas 
till moderna komfortkrav liksom en skissuppgift som utgick från 
Dahlbergh s Sueciaverk.46 Övningsuppgifterna kompletterades med 
tidigare nämnda bostadsföreläsningar om fristående hus på landet. Inga 
föreläsningsanteckningar om mer konkreta restaureringsfrågor har 
återfunnits. Däremot har Clason efterlämnat andra dokument angående 

46 RA, I. G. Clasons samling vol. 11. Anteckningarna avser läsåret 1895–96 och 
1896–97. Skissuppgifterna beskrivs av Clason som ”Winbladh PL.14. Fig. 2 
(modernisering)” samt ”Planer och fasad till Schellnora (se Dahlbergh )”.

Fasad och plan ur Wijnbladh, tab XIV fi g 2, som Clason använde i sin undervisning som 
övningsuppgift  gällande modernisering av en herrgård. 
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restaureringsfrågan. 
I Överintendentsämbetets arkiv fi nns ett referat från en internationell 

arkitektkongress där Clason var svensk delegat. Kongressen behandlade 
restaureringsfrågor och hölls i Bryssel år 1897 under ledning av professor 
J. De Woele  från Gent i Belgien. Dennes anförande var utgångspunkten 
i kongressens diskussioner som utgick från tre frågor: Bör man vid 
restaureringar av byggnadsminnen bibehålla eller rätta ursprungliga 
konstruktiva misstag eller fel? Kan man fullborda oavslutade delar? Kan 
man ta bort delar av byggnaden eller inredningen i syfte att åstadkomma 
stilenlighet?

Clasons analys av gotiska stendetaljer skildrade med fokus på konstruktionssätt, eft er Viol-
let-le-Duc. Teckning i Clasons föreläsningskoncept, I. G. Clasons samling, RA.
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Clason redovisade De Woeles uppfattning i sitt referat. Om 
konstruktiva misstag ansåg De Woele  att varje tid och plats genom 
arkitekturen ger uttryck åt sin tekniska och ekonomiska nivå. Därför måste 
även det som nutiden anser ofullkomligt bevaras som kulturminnen. 

I frågan om komplettering var De Woele skeptisk till den nutida 
arkitektens förmåga att tillräckligt djupt leva sig in i förutsättningarna för 
gångna tiders arkitektarbete. Endast då byggnaderna är gestaltade efter 
enklare scheman och mönster i en inarbetad stil kan en komplettering 
lyckas. 

I frågan om borttagande av byggnadsdelar hävdade De Woele 
grundprincipen att samtliga byggnadsskeden är värda att bevara och att 
tilläggen ofta är av lika god konstnärlig kvalitet som ursprungliga delar. 
När så inte är fallet kan man diskutera att ta bort vissa byggnadsdelar.

Clason fortsatte referatet med ett inlägg av arkitekten Pierre Cuypers  
från Holland. Denne delade i princip De Woeles uppfattningar men 
påpekade att restaureringar inte kan utföras utifrån generella regler utan 
måste utgå från undersökning av, och historisk forskning om, det enskilda 
objektet.

Clason avslutade sitt referat med att återge kongressens gemensamma 
uttalande som låg i linje med Cuypers  inlägg: ”För restaureringar kan inga 
strängt bindande regler uppställas. Man måste undersöka hvarje fall för sig 
och söka fi nna den för hvarje fall bäst passande lösningen af frågan med 
ledning af de grundsatser, som uttalats i de af herr De Woele formulerade 
svaren på de uppställda frågorna.”47

Kongressens diskussioner belyser väl tidens omsvängning i 
restaureringsdebatten. Viollet-le-Duc s teoribildning hade öppnat 
arkitekternas ögon för de historiska, särskilt de medeltida monumentens 
konstnärliga värden och resulterat i många stora restaureringsprojekt 
runt om i Europa. Nu vidgades synen ytterligare till att även 
omfatta monumentens årsringar från olika tider. Erfarenheter från 
restaureringspraktiken visade på förluster av många värdefulla senare 

47 RA Särskilda ärenden F IV:4 ÖIÄ:s arkiv. Clasons koncept, renskrifter av detta 
samt protokoll från restaureringskommitténs möten. 
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tillägg. I Sverige var Helgo Zettervall  den dominerande arkitekten som 
arbetade i Viollet-le-Duc s anda, särskilt med domkyrkorestaureringar. 

Clason medverkade i sin roll som ämbetsman till att reformera 
den svenska restaureringspraktiken och förstärka kompetensen med 
fl er yrkesgrupper som arkeologer och konstvetare.48 Under 1890-talet 
medverkade Clason tillsammans med Albert Theodor Gellerstedt , 
Julius Kronberg  (1850–1921) och Georg von Rosen  (1853–1923) i en 
av de kommittéer som tillsattes för att utvärdera prover på metoder för 
restaurering av fasaderna på Stockholms slott.49 Clason framhöll i sin 
redogörelse, som avvek från kommittén i övrigt, att den gamla stenen 
borde behandlas försiktigt, ej huggas ren utan endast torrborstas. I ett 
annat sammanhang, vid Nordiska teknikermötet i Stockholm 1897, 
uttalade sig Clason om slottets värdefulla patina som efter de planerade 
åtgärderna riskerade att gå förlorad ”…men den för oss Stockholmare så 
kär vordna guldskimrande patinan som nu hvilar öfver Kongl. Slottet, den 
får väl först våra barn åter njuta av”.50 

Clason engagerades år 1900 i en kommitté inom Konstakademin 
med uppgift att utarbeta ett förslag till ny lagstiftning om skydd av 
byggnadsminnen i Sverige. Restaureringskommittén hade tillkommit på 
initiativ av Ferdinand Boberg . På förslag av Clason införskaff ades och 
översattes motsvarande lagstiftning från Preussen, Frankrike, Italien 
och England.51 Clason lät också renskriva och distribuera referatet 
från ovannämnda kongress i Bryssel 1897. Restaureringskommitténs 
förslag låg färdigt och trycktes 1902. Förslaget utarbetades av, förutom 
Clason, bland andra Carl Möller  (1857–1933), Ferdinand Boberg , 
Fredrik Lilljekvist  (1863–1932) och Agi Lindegren  (1858–1927) och 
undertecknades av preses i Konstakademin Adolf Wilhelm Edelsvärd  
(1824–1919).52

48 Lindmark 1932 s. 261.
49 Slottsarkivet, Skrivelse till Ståthållarämbetet den 25 februari 1896.
50 Hoff stedt  1898. Förhandlingar vid Nordiska Teknikermötet i Stockholm 15–19 juni 

1897 utgivna av lektor W. Hoff stedt, Stockholm 1898.
51 RA, Särskilda ärenden F IV:4 ÖIÄ-s arkiv.
52 Edelsvärd  1902. Kommitténs förslag trycktes 1902 med titeln Underdånig 

skrivelse i restaureringsfrågan.
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Förslaget anslöt sig till Brysselkongressen och föreslog en skärpt 
lagstiftning till skydd för byggnadsminnen och en systematisk förteckning 
över dessa. Även privatägda byggnader skulle skyddas. Kommittén 
föreslog att sprida cirkulär med råd inför restaurering av kyrkor. Vid 
mera komplicerade restaureringar borde en expertkommission tillsättas. 
Ett successivt underhåll förordades framför stora genomgripande 
restaureringsprojekt. Tillbyggnader av värdefulla monument skulle 
undvikas. Om de måste göras borde de utföras i harmoni med det gamla 
utan att följa den gamla byggnadens historiska stil. Slutligen föreslog 
kommittén att noggranna uppmätningar och beskrivningar över alla 
minnesmärken borde upprättas.53

När Clason år 1905 tillträdde som förste intendent vid 
Överintendentsämbetet fi ck han ansvar för bland annat restaureringsfrågor. 
Han engagerade sig i dessa och gav ämbetet en mer aktiv roll. Ett 
exempel är frågan om spåntak på kyrkor. Till ämbetet hade inkommit 
fl era ansökningar om att få byta gamla spånklädda kyrktak till plåttak. 
Orsaken som angavs var att försäkringsbolagen ansåg brandfaran för stor 
och vägrade teckna försäkringar. Clason gjorde en aktiv insats för att 
spåntaken skulle bevaras. Han skickade ut ett formulär till arkitekter och 
byggmästare med frågor om spån, material, tillverkning och egenskaper. 
De insamlade kunskaperna sammanfattades och rådet till församlingarna 
blev att handskurna tjocka ekspån gav långlivade tak utan stor brandrisk. 
Clasons råd förändrade även försäkringsbolagens inställning till spåntak.54

Clason bad år 1905 Sigurd Curman  att undersöka lagstiftningen 
för skydd av byggnadsminnen i olika europeiska länder medan Curman 
ännu var på utlandsstudier.55 Han återkom brevledes med en redogörelse 
när han var tillbaka i Stockholm.56 Samma år fi ck Curman uppdrag av 

53 RA, ÖIÄ:s arkiv, Särskilda ärenden F IV:4, Clasons anteckningar angående 
kommittéarbetet.

54 RA, ÖIÄ:s arkiv, Särskilda ärenden F IV:4. Spåntaksfrågan, frågeformuläret samt 
inkomna svar och korrespondens med församlingar och försäkringsbolag.  

55 Åman 2008 s. 56.
56 RA, I. G. Clasons samling, vol. 20. Brev från Curman  med redogörelse, odaterat 

men sannolikt från 1905.



43

Clason att yttra sig över ett restaureringsförslag för Vreta klosters kyrka 
vilket blev starten på Curmans karriär som restaureringsarkitekt.57 År 
1908 anställde Clason Curman som amanuens för restaureringsfrågor 
vid Överintendentsämbetet.58 Curman realiserade under ett långt yrkesliv 
inom svensk kulturminnesvård bland annat de förslag som framlades 1902 
av Konstakademins restaureringskommitté.59

År 1907 väcktes frågan om att bland eleverna vid Konstakademien 
bilda en förening med uppgift att dokumentera äldre svensk arkitektur 
genom uppmätningar. Den fi ck namnet Arkitekturminnesföreningen när 
den bildades 1908. Samma år gavs de första uppmätningarna ut i Svensk 
Arkitektur. Clason höll ett anförande i Svenska teknologföreningens 
avdelning för husbyggnad i november 1909 under rubriken ”Om 
våra byggnadsminnens vård”.60 Clasons föredrag inleddes med några 
refl exioner kring utvecklingen inom restaureringskonsten sedan 
1880-talet. Han menade att den kraftiga kritiken mot den stilenliga 
restaureringsläran gjort att pendeln svängt åt motsatt håll med kravet ”rör 
ej de gamla monumenten” och att ingen arkitekt längre ansluter sig till 
stilrenhetsläran. Clason slog fast att man tämligen allmänt har enats om 
principen för restaureringar: ”att söka så underhålla ett byggnadsminne 
så vidt möjligt i det skick vi mottagit detsamma, och att, om på grund 
af trängande behov ändringar eller tillbyggnader behöfva göras, 
hufvudvikten ligger uppå att linieförningen och proportionsförhållandena 
klinga samman med den gamla omgifningen. Om detaljbehandlingen 
utföres i den beträff ande historiska stilen eller i någon annan, är en 
underordnad fråga, som i hvarje fall kommer att bero på sig företeende 
omständigheter och den ledande arkitektens smak.”

Resten av föredraget var huvudsakligen ett referat från den 
internationella arkitektkongressen i Wien 1908, där restaureringsfrågan 
diskuterats och där Clason varit delegat. Clason menade att eftersom 
enighet uppnåtts om hur restaureringar skall gå till diskuterades främst hur 

57 Åman 2008 s. 111.
58 Ibid. s. 127.
59 Åman 2008 s. 93ff .
60 Clason 1910 s. 26ff .
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lagstiftningen kan utformas. En fransk arkitekt, Besnard , hade redogjort 
för hur ett program för statens agerande för skydd av byggnadsminnen 
borde se ut: Lagskydd införs för byggnader och omgivande miljö samt 
skydd för hela stadsmiljöers karaktär. Krav på anpassning av nybyggnader 
intill byggnadsminnen införs som del av bygglovprövning. Krav på 
dokumentation om rivning ändå måste ske samt rätt för staten att 
expropriera vanskötta byggnadsminnen införs. Register skall upprättas 
över byggnadsminnen och staten skall kunna ge bidrag till enskilda för 
underhåll av byggnadsminnen. En central myndighet skall ansvara för 
byggnadsvården. Vård och underhåll av byggnadsminnen ska hanteras 
av fullt kompetenta arkitekter och det ska ske under statlig antikvarisk 
kontroll. Slutligen ska undervisning i vård och underhåll av gamla 
byggnader ges vid arkitektskolor. Sammantaget fångar detta det mesta av 
den lagstiftning och den praxis de myndigheter som ansvarar för svensk 
kulturmiljö strävar efter att upprätthålla även i vår tid. 

Under 1910-talet fördjupades intresset bland yngre arkitekter för den 
äldre svenska byggnadskulturen.61 Detta bidrog till krav på bevarande 
och restaureringar enligt antikvariska principer. De yngres bedömningar 
av vad som var värt att bevara kom efterhand att skilja sig allt mer från 
de bedömningar som Clason gjorde i sina herrgårdsrestaureringar vilka 
presenteras i denna uppsats. 

Clasons restaureringspraktik omfattade främst herrgårdar men han 
genomförde också restaureringsuppdrag för andra byggnadstyper. Han 
arbetade med några kyrkor, bland andra Brunnby kyrka i Skåne, en 
medeltida stenkyrka som restaurerades 1897. Ytterligare ett förslag av 
Clason från 1906 ledde till en om- och tillbyggnad åren 1911–12 med 
Theodor Wåhlin  (1864–1948) som byggledare.62 

Ett annat exempel är Kristianstads kyrka, Heliga trefaldighetskyrkan. 
Den är en högklassig renässanskyrka, uppförd kring 1620 av någon av 
Kristian IV:s skickliga byggmästare. Kyrkan hade senast restaurerats kring 

61 Wetterberg 1992 s.185ff . Detta intresse kom också till uttryck i nybyggandet inom 
den riktning som ofta kallas nationalromantiken.

62 Edestrand och Lundberg 1968 s. 175ff , kronologiskt register och Ponnert 2011 s. 
305.
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1850 under ledning av Carl Georg Brunius  (1792–1869) och tornet byggts 
på 1865 enligt en ritning från 1856 av Johan Adolf Hawerman  (1812–
85).63 Arbetena under ledning av Clason inleddes 1911 med att kyrkan 
restaurerades i etapper med stenkonservering, belysning med fl era mindre 
arbeten.64 Restaureringen framskred som ett samarbete där arkitekten och 
pastorn Algot Johansson  stod för de praktiska lösningarna medan Clason 
justerade ritningarna och tillförde en ”konstnärlig utformning i renässans”. 
Arbetena gällde i nästa etapp invändig tillgänglighet till orgelläktaren 
och nytt vindfång.65 Inför kyrkans förestående 300-årsjubileum 1928 
planerades en större restaureringsinsats. En byggnadskommitté med lokala 
företrädare förstärktes med Martin Olsson  (1886–1981) som representant 
för Riksantikvarieämbetet. Clason fi ck fortsatt förtroende som arkitekt och 
Leon Nilson  anlitades som byggledare. Arbetena med fasadstenen var det 
största arbetet och genomfördes dels med ett modernt material, ”porfyrit”, 
dels med oljebehandling enligt samma metod som använts på Stockholms 
slott. Dessutom byttes mycket sten. Skulpturen på taket nyhöggs till stor 
del under ledning av Johan Axel Wetterlund  (1858–1927). Invändigt 
uppfördes bland annat ett nytt altare enligt Clasons ritning.66

Den mest uppmärksammade restaureringen som Clason utförde 
berörde Riddarhuspalatset i Stockholm. Arbetet genomfördes i fl era 
etapper, åren 1899–1904 gällande exteriören, åren 1908–16 ändring 
av förplatsen på södra sidan och åren 1911–13 restaurering av 
trappuppgångarna och inredning av lantmarskalkrummen samt 1922–23 
inredning av direktionsrummen.67 Fasadrestaureringen utfördes som en 
teknisk konserveringsåtgärd, enligt liknande principer och med samma 

63 Lundborg 1928 s. 278ff . Även Zettervall  med fl era arkitekter gjorde mindre 
insatser under åren.

64 Ibid. s. 279. Där anges att Clason anlitats. Som merit nämns Riddarhuset och 
att han hade upprättat ett restaureringsprogram. Vidare hade Sigurd Curman  
medverkat på plats och Karl Anton Berlin  gjort uppmätningar och vidareutvecklat 
ett program för fasadstenens restaurering. Arkitekten och pastorn Algot Johansson  
medverkade också med konstruktion av innanfönster.

65 Ibid. s. 281.
66 Ibid. s. 282ff . 
67 Edestrand och Lundberg 1968 s.175ff , kronologiskt register. 
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hantverkare som på Stockholms slott.68 En del av sandstensskulpturen på 
taket ersattes och ytterligare stenarbeten utfördes på fasaden. Den norra 
portalen som ritats av Scholander  ersattes med en ny enligt Clasons ritning 
men som anges vara en kopia av Jean de la Vallée s ursprungliga portal.69 

Den stora förändringen gällde Riddarhustorget som fram till denna 
tid varit ett öppet stenlagt torg prytt av Gustav Vasa-statyn omgiven 
av ett järnstaket och fyra lyktstolpar. Trafi ken krävde mer plats varför 
statyn borde fl yttas samtidigt som en planterad förplats önskades 
vid Riddarhuset. Clason löste uppgiften genom att placera statyn 
framför en kraftig balustrad av granit prydd med obelisker och klot. 
Balustraden sträcker sig fram i linje med det intilliggande Bondeska 
palatsets fl yglar och avskiljer en rymlig planterad gård där formklippta 
buskar och häckar planterades. Clasons gestaltning anknyter till de 
ursprungliga 1600-talsplanerna. Suecia-sticket redovisar Jean de la Vallée s 
riddarhusförslag med en förplats avskild från gatan med en balustrad, då 

68 Silfverstolpe 1926 s. 170. Författaren benämner arbetet som restaurering och 
framhåller att Clasons arbete kan godtas även i samtiden (1926) trots att en mer 
utvecklad restaureringsteknik vuxit fram under 1920-talet.  

69 Ibid. s. 170.

Lantmarskalksalen i Riddarhuset eft er Clasons nyinredning, foto ur Silfverstolpe 
1926.
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som förbindelse mellan långa fl yglar.70 Erik Lundberg  beskrev Clasons 
anläggning: ”En av Clason formad förplats har alltid någonting av förnäm 
värdighet, av ståndsmässig formsäkerhet som måhända i våra dagar 
kan erfaras alltför bunden, ja någon gång ceremoniös. Man kan bedöma 
förplatsen till Riddarhuset så. Men denna infart är dock också ytterst 
betecknande för Clasons sätt att indraga mark, terräng i en byggnads 
grepp.”71

Av inredningarna är Lantmarskalksalen den mest genomarbetade. 
Taket har rik dekor i putsen, skulpterad på plats av Johan Axel Wetterlund . 
Wetterlund arbetade ofta med liknande arbeten i Clasons herrgårdsprojekt. 
Rummets väggar ekboaserades med ett stort antal porträttmålningar 
infattade i panelerna. Golvet belades med rutparkett inom kalkstensfris. 
En stor spis av kalksten kröntes med ett rikt skulpterat överstycke av ek. 
Gestaltningen anknyter till Riddarhusets byggnadstid men är samtidigt 
en exklusiv tappning av Clasons inredningar i fl era herrgårdsmatsalar. 

70 Ibid. s.186. Silfverstolpe är mycket kritisk till Clasons arbete som han bedömer 
som främmande och skymmande för den vackra fasaden. Han antyder att även 
Clason medgivit att det inte stämmer med de historiska planerna.

71 Edestrand och Lundberg 1968 s. 116.

Riddarhustorget eft er Clasons åtgärder med Gustaf Vasastatyn samkomponerad med en 
balustrad, foto ur Silfverstolpe 1926.
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Anslutande rum fi ck en liknande men enklare inredning med ekboasering. 
Riddarhusdirektionens rum utformades i barockstil och en rokokopräglad 
salong inreddes. Möbleringen utfördes under överinseende av John 
Böttiger  (1853–1936), chef för Husgerådskammaren.72

Clasons restaureringsarbeten har alltid en prägel av hållbara material 
och fulländat hantverk. Ingen patina fi nns bevarad, inga lagade äldre 
detaljer är synliga. Den nya generationen restaureringsarkitekter efter 
Clason såg i stället värdet i gamla enkelt utformade detaljer och ytskikt, 
de såg värdet i spår av hantverk och uppskattade minnen av den svenska 
fattigdomen och sparsamheten.73

Byggherrarna
De byggherrar som anlitade Clason till sina herrgårdsprojekt var ofta 
engagerade i politik, förvaltning eller i aff ärsvärlden och hade redan träff at 
på Clason i andra sammanhang innan han anlitades privat. Ett exempel är 
fabrikören Jacob Wahren  i Norrköping som också var kommunalpolitiker 
och deltog i planeringen av Norrköpings nya rådhus som efter en 
långdragen process utformades av Clason. Åt Wahren ritade Clason åren 
1905–06 ett ombyggnadsprojekt som utvecklades till en nybyggnad vid 
Marielund i utkanten av Norrköping och senare huvudbyggnader på 
herrgårdarna vid Lönö och Stavsjö.74 De privata uppdragen genomfördes 
under förtroendefulla former där Clason var byggherrens jämlike och 
vän.75

Några av byggherrarna var av anrik adlig familj men fl ertalet kom 
från borgerliga familjer som nyligen köpt ett gammalt adelsgods i behov 
av upprustning. Sannolikt var kraven från byggherrarna på Clasons 
arbete likartade i många fall. De önskade ett praktiskt och bekvämt hem 
med generösa utrymmen för ett stort hushåll där tjänarstabens arbete 

72 Ellehag 1999 s. 156–160. Silfverstolpe  1926 anger att Agi Lindegren  samverkat 
med Clason i inredningen av trapphuset.

73 Edestrand och Lundberg 1968 s. 115f.
74 Ibid. s. 174 och ritningar i I. G. Clasons samling i ArkDes.
75 RA, I. G. Clasons samling, vol. 18–25. Brev från övriga svenskar samt Vem är det 

1912–1931 och Svenska män och kvinnor 1955. Även Edestrand och Lundberg 
1968 s. 10. 
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skulle eff ektiviseras med hjälp av praktiska lokaler och modern teknik. 
Byggherrarnas krav på den estetiska utformningen kan antas ha varit 
inriktade på att skapa kontinuitet. Utformningen fungerade som en länk 
från äldre tiders ägare till en framtid under den nye ägaren både för 
arvegods och nyinköpta gårdar. Formspråket skulle vara aristokratiskt 
och återhållsamt för att markera byggherrens goda smak och ekonomiska 
ansvarskänsla. Byggena var ändå ofta påkostade, exempelvis kostade 
Hakon Wijk s restaurering åren1914–18 av Stegeborgs herrgårdsbyggnad 
195 000 kronor, vilket motsvarade mer än hundra årslöner för en 
arbetare.76

För vissa byggherrar, som Theodor Adelswärd (1860–1929)  och 
hans herrgårdsbygge vid Adelsnäs, gällde delvis andra förutsättningar. 
På Adelsnäs skulle det stora fi deikommisset få en värdig ägarbostad 
och ett tidlöst monument över familjen Adelswärd . Samtidigt önskade 
Adelswärd, som progressiv industrialist och liberal politiker, ett modernt 
och konstnärligt avancerat hus.77 I Clasons brevväxling med Theodor 
Adelswärd diskuterades frågor om arkitektonisk formgivning såväl som 
praktisk byggnadsteknik. De livliga diskussionerna refererade bland 
annat till förebilder i den engelska tidskriften The Studio, den ledande 
förmedlaren av det moderna bostadsidealet.78 

Clasons brev från övriga beställare var oftast kortfattade. Beställarna 
höll generellt en mycket artig och förtroendefull ton och de var 
tacksamma för Clasons goda insatser. Han inbjöds i fl era brev att komma 
och inspektera sitt färdiga verk, vilket tyder på att han inte var någon fl itig 
besökare på byggplatserna. Hakon Wijk  på Stegeborg skrev, som exempel, 
den 5/10 1916: ”Tack för professorns omsorg och omtanke att av det 
gamla Stegeborg skaff a ett så gediget och trefl igt hem som det verkligen 
blifvit.”79

Byggherrarnas konkreta önskemål är inte dokumenterade i någon 

76 ArkDes, I. G. Clasons samling mapp 24. Kostnadsuppgift om Stegeborg i brev från 
platsansvarig arkitekt Gustaf Paulsson .

77 Muntliga uppgifter av Johan Adelswärd 1995.
78 Brev från Gösta Adelswärd  6/8 1995 till författaren. 
79 RA, I. G. Clasons samling vol. 18–25, Brev från övriga svenskar. 
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större utsträckning. Ofta har dessa framförts vid personliga möten på 
byggplatsen eller på Clasons kontor. I vissa fall har brevväxling i ämnet 
påträff ats. Ett exempel är beställningen av förslag till ombyggnaden 
på Ekebyhof. Ägaren, Johan Ihre , ger noggranna instruktioner om 
de praktiska behoven och de önskade sambanden och även konkret 
placering av funktionerna i huset men ingenting om den arkitektoniska 
utformningen.80 Vid enstaka tillfällen har ägarna formulerat något om 
de formmässiga önskemålen i skrift. Wilhelm Klingspor  skrev 1915 ett 
brev till Clason för sin mors räkning där han beskriver hennes önskemål i 
generella termer. Klingspor redovisade också mera konkreta förslag från 
modern angående rummens dekoration men avslutade med att ge Clason 
fria händer: ”För min del föreslår jag att professorn följer sin egen smak”. 
Avslutningsvis fi ck Clason besked om att modern inte skulle besöka 
Stockholm under den närmaste tiden och därmed inte kunde diskutera 
projektet personligen med Clason men att hon kunde nås per telefon.81

När Clason presenterade sig själv för Kamratmatrikeln 1922 
skrev han att ombyggnader och nyinredningar av äldre slott och 
herrgårdar varit hans främsta specialitet. Ombyggnadsprojekten var 
många, cirka 45 herrgårdar fi nns i en förteckning över Clasons utförda 
verk. En påskrift av sonen Gustaf Clason indikerar att ytterligare 
orealiserade restaureringsprojekt utarbetats.82 I denna undersökning har 
ca 70 herrgårdsprojekt identifi erats och ytterligare ett fåtal kan fi nnas. 
Herrgårdsprojekten hade stor ekonomisk betydelse för Clason. Som 
exempel gav projekteringen för Stjärnvik 5 600 och för Lönö 10 000 
kronor.83 Enligt Clasons anteckningar år 1900 debiterades 4 000 kronor 
för ett års arkitektarbete. En årslön för en anställd arkitekt hos Clason låg 
1905 på mellan 1 500 och 3 000 kronor.84 

80 ArkDes, I. G. Clasons samling, mapp15. Brevväxling förvarad tillsammans med 
ritningar. 

81 ArkDes, I. G. Clasons samling, mapp 22. Det citerade brevet är daterat 16/3 1915. 
82 RA, I. G. Clasons samling, Övriga handlingar vol. 14. Förteckning, ej egenhändig.
83 RA, I. G. Clasons samling, vol. 8. Anteckningar i annotationsalmanackor.
84 Ibid, löneuppgifter samt i Edestrand och Lundberg1968 s. 180ff .
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Clasons arkitektkontor och hans medarbetare 
Clason drev sitt arkitektkontor från 1881 till sin död 1930. Fram 
till 1888 drevs kontoret i kompanjonskap med Kasper Salin  (1856–
1919). Verksamheten bedrevs senare parallellt med Clasons uppdrag 
som lärare och statstjänsteman. Under den mesta aktiva perioden 
från mitten på 1890-talet fram till 1920 fanns vanligen omkring tio 
medarbetare på kontoret. Några trotjänare höll i samordningen av 
kontorets arbete och organiserade projekten. Ett antal yngre arkitekter 
deltog i utformningsarbetet. Dessutom fanns några ritbiträden. 
Restaureringsprojekten var arbetsintensiva, beroende på dels 
uppmätningsarbetet, dels den höga detaljeringsnivån på ritningarna. 
Beskrivningar upprättades men var med dagens mått kortfattade. 
Clason tog normalt ett helhetsansvar i projekten och begärde in 
off erter på snickerier och stenarbeten och andra produkter. Vid större 
restaureringar fanns en arkitekt fast etablerad på platsen som såg till att 
ritningsmaterialet följdes, justerade det som inte fungerade samt utförde 
detaljritningar och mallar, ofta i full storlek, till de många detaljerna. 

Clason anställde ofta yngre arkitekter varav många senare blev 
självständiga och framgångsrika. Det ligger nära tillhands att förmoda att 
Clason erbjöd praktik och en första arbetsplats till sina mest framstående 
studenter på Tekniska högskolans arkitektutbildning. Några av de 
mest namnkunniga arkitekterna noterade i Clasons lönelistor är Gustaf 
Wickman  (1858–1916), Ernst Stenhammar  (1859–1927), Ragnar Östberg , 
Per Olof Hallman  (1869–1941), Carl Westman  (1866–1936), Sigurd 
Westholm  (1871–1960), Lars Israel Wahlman  (1870–1952), Torben Grut  
(1871–1945), Georg Nilsson  (1871–1949), Carl Bergsten  (1879–1935), 
Ester Claesson  och Gunnar Asplund  (1885–1940).85 

Bland trotjänarna var först Gustaf Améen  (1864–1949), därefter 
Charles Lindholm  (1870–1955) och senare Albert Collett  (1877–1939) 
de viktigaste medarbetarna. Mot slutet av Clasons karriär formades ett 
kompanjonskap mellan Clason och Collett. Under 1920-talet tog sönerna 
Peder Clason  (1894–1956) och Gustaf Clason  efterhand allt större del i 

85 Edestrand och Lundberg 1968 s. 180ff .
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arbetet på arkitektkontoret.86

Detaljomsorg och modern teknik 

Clason bearbetade inredningarna, och särskilt snickerier till paradrum, 
med stor detaljrikedom. Profi leringen utformades individuellt för varje 
rum men med ett gemensamt tema för hela huset. Snickerierna gavs ofta 
rokokokaraktär med inslag av modernare former. Snickerier av furu för 
målning gjordes något grövre än de av ädelträ som skulle stå omålade. 
Innerdörrar utfördes oftast som enkeldörrar med två stora speglar, den 
övre gärna rundad. De gjordes överfalsade för att bli täta och försågs med 
utanpåliggande kammarlås av mässing. Fönstren tillverkades av furu eller 
ek och var småspröjsade. Ofta monterades glasen med trälister i stället för 
med kitt. Clason använde tidigt moderna kopplade inåtgående fönster med 
spanjolett.

Innertak gjordes oftast av puts med dragna lister och skulpterade 
ornament i kalkbruk utförda på plats. Clason bekämpade användningen av 
färdiggjutna gipsornament. Utsmyckningen utfördes ofta av bildhuggaren 
Johan Axel Wetterlund .87 Några byggnader som saknade slagna tegelvalv 
försågs med valv av rabbitzputs, alltså puts slagen på järntrådsnät 
som kunde spännas upp i önskad form och som ger bra brandskydd. 
Kakelugnar kunde ibland kläs in med träpaneler och maskeras till öppna 
spisar. I kombination med modern centralvärme kunde dekorativa öppna 
spisar användas. Dessa utfördes gärna med eldstadsplanet i golvets 
nivå och med skulpterad omfattning, ofta av marmor eller kalksten 
efter franska och engelska förebilder. Clason formgav även kakelugnar 
enligt 1700-talsförebilder, ibland med specialdekor, anpassade till det 
aktuella projektet. Några av Clasons kakelugnar i 1700-talsstil kom i 
serieproduktion.88

Köksavdelningen fördelades på många mindre rum med olika 
86 Ibid.
87 Dagman 1983.
88 Cramér 1991. Flera av Clasons kakelugnsmodeller serietillverkades av Rörstrand 

och redovisas på s. 395ff  (spisar i renässansstil) och s. 440ff  (med 1700-talsugnar 
som ideal). Cramér visar på ett intressant sätt Clasons stilutveckling genom 
nedslag i hans kakelugnsformgivning.
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Clasons ritning till fönster upptill och innerdörr nedtill, båda för Lönö. Ritningarna visar ty-
piska lösningar i Clasons herrgårdsprojekt. Fönstret är inåtgående med långt framskjuten båge 
som utifrån ger visuellt intryck av ett utåtgående fönster. Glasen är monterade med glaslist 
av trä. Dörren är överfalsad, har kammarlås och profi lering som anknyter till 1700-talet. 
Ritningar i I. G. Clasons samling, ArkDes.
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specialfunktioner som liknar dagens restaurangkök. Rummen utrustades 
med omfattande skåpsinredningar som ritades av Clasons kontor. Många 
praktiska detaljer arbetades in i den fasta inredningen, exempelvis 
köksklocka och tallriksvärmare. Mathissar behövdes när köket placerades 
i en souterrängvåning.

Moderna tekniska installationer infördes på de fl esta håll. 
Specialiserade ingenjörsfi rmor anlitades för att konstruera dessa på 
samma sätt som är vanligt idag. Centralvärme används till en början 
för att kompensera för det dåliga värmeutbytet från de öppna spisarna i 
paradrummen. Senare ersatte centralvärmen eldstäderna även i enklare 
rum. Då kunde ventilationssystem med plåtkanaler ersatta de murade 
rökkanalerna. Sådana plåtkanaler fi nns exempelvis på Lönö. Varmvatten 
behövdes till de rymliga badrummen, köken och serveringsrummen. 
Värmekällan var ofta en koleldad värmepanna. Elektricitet för belysning 
framställdes med egna elverk på gårdarna. Fanns det gott om el kunde 

Clasons ritning till terrassbjälklag på Stjärnvik. Bjälklaget är konstruerat med två lager betong 
och ytskikt av asfalt. Ritning i I. G. Clasons samling, ArkDes.



55

denna användas även för uppvärmning.89 Clason lade stor energi på att 
dölja dessa moderniteter bakom omsorgsfullt bearbetade paneler och 
galler.

Modern byggteknik kom ofta till användning i kombination 
med traditionell teknik. Vid restaureringen av Björnsnäs 1898 verkar 
traditionell murningsteknik ha använts, men vid Stjärnviks ombyggnad 
1911 gjordes stora avväxlingar med järnbalkar. Bjälklag av järnbalkar 
med betongkupor emellan användes både på Stjärnvik och på Lönö. 
Grundläggningen för Adelsnäs och för tillbyggnaderna vid Grensholm 
är gjutna i betong. Avancerade konstruktioner för centralvärmen såsom 
rörkulvertar och försänkta brunnar för radiatorer vid fönsterdörrarna 
integrerades i grundmurarna. Normalt ritades konstruktioner på 
Clasons kontor. När de blev mer avancerade anlitades specialister för 
konstruktionsritningarna. 

Denna redovisning ger en kortfattad inblick i Clasons professionella 
verksamhet, hans kontor och samspelet med byggherrarna. I kommande 
kapitel skildras exempel på Clasons herrgårdsrestaureringar och några 
referensprojekt utförda av andra arkitekter. 

89 Stjärnviks huvudbyggnad försågs med elvärme vid Clasons restaurering 1913.
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3. Clasons herrgårdsprojekt

Clasons herrgårdsrestaureringar syftade till att skapa en värdig, 
arkitektoniskt sammanhållen och bekväm bostad i en gammal miljö. 
Såväl historiskt formspråk, traditionellt hantverk, moderna bostadsidéer 
som den senaste tekniken togs till hjälp för att skapa denna bostadsmiljö. 
Under Clasons mångåriga verksamhet förändrades synen på de gamla 
byggnaderna och idealen för hur en restaurering skulle genomföras. 
Clason var själv en viktig aktör när det gällde att förnya den svenska 
restaureringspraktiken och påverkan kom från både svenskt och 
internationellt håll.90 Debatten inom arkitektkåren hade stor betydelse 
för förändringarna, men nya aktörer med specialinriktning mot 
kulturmiljövård fi ck allt större betydelse. I nybyggnadsprojekt för 
huvudbyggnader var ambitionen att skapa en byggnad rik på referenser till 
herrgårdens och ägarfamiljens historia.

Detta kapitel syftar till att visa ett mönster i Clasons 
herrgårdsprojekt. Clason inledde sitt projekt med en analys av den 
befi ntliga huvudbyggnadens kvalitéer i samverkan med ägaren som en 
grund för restaureringsprogrammet eller i några fall beslut om rivning 
och nybyggnad. I allmänhet hade Clason stort förtroende att göra 
bedömningen av vad som var värt att bevara respektive vad som skulle 
förändras. Ägarna hade ibland specifi ka önskemål men ofta mer generella 
önskemål om en bekväm och representativ bostad. Clasons bedömningar 
förändrades över tiden. Denna förändring och något av Clasons inställning 
till byggnader av olika karaktär, ålder och bevarandestatus skildras. För 
att illustrera varje avsnitt har ett huvudexempel valts ut som representerar 
avsnittets resonemang kompletterat med andra exempel på restaureringar 
av Clason och, som jämförelse, några arbeten av hans samtida 
arkitektkolleger.

90 Edestrand och Lundberg 1968 s. 69. Clasons arena för detta arbete var 
främst tjänsten i Överintendentsämbetet där han bland annat ansvarade för 
restaureringsfrågor. 
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Sydländska intryck: Kronovall 1892–93

Clason fi ck år 1892 överta ett projekt vilket tidigare bland andra Zettervall  
arbetat med. Uppdraget gällde att skapa en storslagen huvudbyggnad 
på godset Kronovall i Skåne med ett privat katolskt kapell för familjen 
Sparre . Utgångspunkten var en enkel 1700-talsherrgård av sten.  

Kronovall, som ligger i sydöstra Skåne, har sannolikt haft ett stenhus 
redan under 1600-talet och möjligen fi nns rester kvar av detta i den 
nuvarande huvudbyggnaden. Per Palmcreutz  var troligen den ägare som 
på 1740-talet uppförde den tvåvåningsbyggnad som nu utgör byggnadens 
mittparti. 1700-talsbyggnaden var enkel med en frontonprydd mittrisalit, 
ett våningsband och valmat tegeltäckt tak. Under 1800-talet förändrades 
taket till ett lägre sadeltak med en frontespis.91 En stor salong i empir 

91 Bodin 2017 s.1054.

Kronovall eft er Clasons restaurering. Vy över vallgraven mot trädgårdssidan kring år 1900. 
Fasaden domineras av de av Clason formgivna hörntornen krönta av välvda huvar och ge-
nombrutna lanterniner. Foto ur SSH.
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Kronovalls huvudbyggnad var under 1700-talet en enkel tvåvåningsvolym med valmat 
tegeltak och en fronton över mittpartiet. Taket byggdes om till sadektak utan valmning på 
1800-talet före Clasons ombyggnad. Foto i Herrgårdsarkivet, Nordiska museets arkiv.

Clasons illustration till nytt utseende för Kronovall 1892. Byggnadens utseende föreslås bli 
totalt förändrat: tvärställda fl yglar med torn har byggts till, husets fasad har höjts med en me-
ter och utsmyckats med rik putsdekor i form av rusticering, nischer och band. Takets branta 
lutning tillåter inredning av en gästrumsvåning med takkupor i olika former. Mittpartiet på 
entrésidan markeras av en risalit krönt av en tornhuv och en svängd dubbel fritrappa. Allt det-
ta genomfördes enligt Clasons förslag. Endast det stora fontänprojektet i förgrunden stannade 
på pappret. Perspektivritning i I. G. Clasons samling, ArkDes.
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inreddes kring år 1800 som efter förändringar är bevarad i det ombyggda 
huset. 

Alexandra Hamilton  blev genom arv ägare till Kronovall år 1875. 
Hon och hennes make, greve Claes Sparre , anlitade strax därefter 
Helgo Zettervall  för att rita ett nytt inspektorshus på gården. Detta 
uppfördes med fasader av rött och gult tegel under papptak dekorerat 
med trappstegsgavlar. Enligt uppgift var byggnaden avsedd som tillfällig 
bostad under tiden en ny huvudbyggnad uppfördes.92 Zettervall utförde 
också ett förslag till en enorm ny huvudbyggnad som förutsatte att det 
gamla huset revs. Detta förslag kom inte till utförande. Efter att greve 
Sparre avlidit lät grevinnan ytterligare arkitekter lämna förslag.93

Alexandra gifte om sig med Carl Gustaf Sparre  och paret anlitade 
slutligen Isak Gustaf Clason år 1892. Han fi ck i uppdrag att bygga 
ut och restaurera huvudbyggnaden. Clason valde att helt omgestalta 
byggnaden i nybarock som har tydliga kontinentala, särskilt franska 
förebilder.94 Clasons presentationsskiss visar väl hur anläggningen skulle 
förverkligas. Det som inte utfördes var den stora fontänanläggningen på 
entrésidan. Huset förstorades genom tillbyggnad av två tvärställda fl yglar 
som mot trädgården är tornförsedda. Väggarna och taket höjdes så att 
huvudvåningens takhöjd kunde höjas och en takvåning kunde inrymmas. 
Fasaderna som utfördes i ljust avfärgad puts dekorerades med rusticerade 
hörnkedjor och mittparti och med en del skulptural utsmyckning. Framför 
huvudentrén anlades en stor svängd trappa. På trädgårdssidan anlades 
en stor buxbomparterr som är bevarad till vår tid. Om Clason har ritat 
planteringen är osäkert men så hävdas ofta.95

92 Bodin 2017 s. 936f.
93 Zettervalls Hufvudkonto 1983 s. 21f samt Sandström 1994 s. 68, även Bodin 2017 

s.1054f.
94 Bedoire 2006 s. 55. Bedoire läser in referenser till svensk stormaktstid och till 

Dahlbergh s Suecia. Samma tolkning gör Bjurklint Rosenblad 2005 s.141–142. 
Samtidigt konstaterar Bjurklint Rosenblad på s. 148f att ägarfamiljen samlat 
inspiration under sina resor på kontinenten under projekteringstiden. Infl ytandet 
från Suecian kan ha sin riktighet vad gäller den övergripande formen men det kan 
också tänkas att Clason använde franska förebilder. I den exteriöra detaljeringen 
tolkar jag det franska infl ytandet som påtagligt.

95 Edestrand och Lundberg 1968 s. 163.
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Clasons planritning till huvudvåningen på Kronovall med slottskapellet nere till vänster (13) 
och empirsalongen uppe till höger (7). Ritning ur SSH.

Clasons ritning till bottenvåningen på Kronovall. Ritningens färgkod visar att planlösningen i 
stort sett inte ändrades i den gamla huskroppen. Ritning i I. G. Clasons samling, ArkDes.
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Flygfoto över Kronovall i mitten av 1900-talet med buxbomsparterren i förgrunden och de två 
tornen som dominerar trädgårdsfasaden. Clasons medverkan i utformningen av parterren har 
inte kunnat beläggas. Foto AB Flygtrafi k.

Clasons fasadritning till Kronovall kompletterad med små bilder på huset före ombyggnaden i 
övre hörnen. Ritning ur Svenska herrgårdar och villor af svenska arkitekter 1894.
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Hallen på Kronovall med Clasons inredning. Foto i Herrgårdsarkivet, Nordiska museets arkiv.

Clasons ritning till inredning av hallen på Kronovall. Ritning i I. G. Clasons samling, ArkDes.
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Empirsalongen på Kronovall med bevarad inredning från början av 1800-talet och målad 
dekorfris på den förhöjda övre delen av väggen och i taket. Foto ur SSH.

Clasons matsalsinredning på Kronovall med ekboasering och målning i taket. Foto i Herr-
gårdsarkivet, Nordiska museets arkiv.
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Clasons ej genomförda ritning till inredning av kapellet på Kronovall i formrik barock 
med påverkan från Rom. Ritning i I. G. Clasons samling, ArkDes.

Clasons ritning till den svängda entrétrappan och huvudentrén på Kronovall. Ritning i 
I. G. Clasons samling, ArkDes.
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Clason ritade inredningar till kapellet, hallen, biblioteket och 
matsalen och sannolikt fl era rum. Hallen försågs med schackrutigt 
marmorgolv, väggar av marmorstuck och en kapprumsavdelning avskild 
med korintiska kolonner. Kapprummet inreddes med en hög panel i 
mörklaserat trä. Matsalens väggar utfördes boaserade i mörkt trä med 
väggfält av blå sammet. Även taket utfördes panelklätt med en infattad 
oval plafondmålning. På golvet lades ekparkett i fi skbensmönster. 
Den stora empirsalongens inredning med en tillhörande möbel fanns 
sannolikt före Clasons ombyggnad. Rummets takhöjd ökades cirka en 
meter och den nytillkomna övre delen av väggarna dekorerades med 
en klassicerande målad fris. Även taket dekormålades. Golvet utfördes 
med ekparkett i fi skbensmönster. Det är intressant att en empirinredning 
behandlades med respekt redan i början på 1890-talet. Stilen skulle få sin 
fulla återupprättelse först kring år 1900.

Familjens privata katolska kapell projekterades i rik barock 
med tydliga romerska förebilder. Både orgelfasad och en ståtlig 
altaruppställning ingick i projektet. Kapellet kom att utföras i en betydligt 

Clasons ej genomförda förslag till stucktak i kapellet på Kronovall. Ritning i I. G. Clasons 
samling, ArkDes.
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enklare utformning. Kronovall överläts av familjen Sparre  till en stiftelse 
inom Riddarhuset kring 1990 och används nu i huvudsak som hotell och 
restaurang.

Bakgrunden till arbetena på Kronovall var utländska förebilder som 
Clason studerade under sin utbildning och sina resor. Under mitten av 
1880-talet var Clason på sin stora stipendieresa och skaff ade ett bibliotek 
av referenser från mellersta och södra Europa som senare plockades 
fram för att tjäna som förebilder.96 Clasons första herrgårdsrestaureringar 
utfördes vid 1880-talets slut då fasader och inredningar i mer 
anspråksfulla sammanhang normalt utfördes i olika historiska stilar som 
anpassades till funktionen i byggnaden och i respektive rum. Några av 
projekten som omnämns i denna uppsats kan tjäna som exempel på att 
Clason i början av sin karriär använde denna gestaltningsmetod, men som 
han senare kom att överge och även argumenterade emot, till exempel i 
sin undervisning på KTH.97 

Ett av Clasons första herrgårdsprojekt gällde Tistad 1888. Uppdraget 
gällde att ordna en väderskyddad entréportik till den nyklassiska 
huvudbyggnaden som hade ritats av Fredrik Wilhelm Hoppe . Clason 
föreslog en portik i samma bredd som den befi ntliga risaliten. Ritningen 
visar en rikt dekorerad portik med balkong, kopplade kolonner, nischer 
med skulpturer och rikt ornamenterat räcke. Stilen på Clasons förslag 
till tillägg är snarast nybarock medan herrgården i övrigt är stramt 
nyklassicistisk. Valet av formspråk tyder på att Clasons syfte varit att 
berika den befi ntliga arkitekturen som han eller hans byggherre ansåg 
naken. Clason har sannolikt ändå uppskattat arkitekturen på Tistad 
eftersom han kopierade originalritningarna för eget behov och dessa 
kopior fi nns bevarade i Clasons ritningssamling.98

Clason utförde en omfattande restaurering av huvudbyggnaden 
på Södertuna i Södermanland 1892. Före Clasons restaurering hade 

96 Bland Clasons anteckningar i notationsböcker i RA fi nns instruktioner till 
medarbetare att använda specifi ka reseskisser som förlaga för skissuppgifter.

97 RA, I. G. Clasons samling, vol. 11. Anteckningar efter Clasons föreläsningar på 
KTH av Berlin . 

98 ArkDes, I. G. Clasons samling, mapp 26.



67

fasaderna empirkaraktär från sekelskiftet 1800. Dessa omgestaltades med 
breda rusticerade pilastrar och hörnkedjor samt rusticerad sockelvåning 
med anknytning till Carl Hårleman s arkitekturideal från mitten av 
1700-talet. Fasaddekorens festonger och mittrisalitens platta tak med 
balustradkrön anknyter till den gustavianska tiden. I interiören bevarades 
och kompletterades 1700-talsdetaljeringen. Dekorativa tillägg anspelar på 
svenskt 1700-tal med förebilder bland annat från Hårlemans  inredningar 
på Stockholms slott. Inredningarna på Södertuna tog visserligen fasta på 
bevarade delar från 1700-talet men helhetsintrycket är eklektiskt med 
stor variation i inredningskaraktär i de olika rummen genom valet av 
snickeriernas kulör, material och dekor.  

Clasons arbeten på Kronovall och Södertuna påminner om 
restaureringar utförda av den med Clason jämnåriga arkitekten 
August ”Agi” Lindegren . Lindegren var inriktad mot ett mer fritt och 
dekorativt formspråk än Clason och han arbetade i stor omfattning med 
restaureringsarbeten, särskilt för kyrkor.99  Lindegren samarbetade med 
Clason i fl era projekt där Lindegren utförde inredningsarbeten i hus som 
Clason ritat.100 Lindegren utformade också ett förslag till restaureringen 
av huvudbyggnaden på Biby som sedan fortsattes av Clason. Ett av 
Lindegrens större herrgårdsprojekt rörde huvudbyggnaden på Bjärka-Säby 
i Östergötland.101 Agi Lindegren och hans byggherre konsul Oscar Ekman  
förändrade den strama gustavianska huvudbyggnaden genom tillskott av 
en stor svängd takhuv som gav byggnaden en livligare siluett. Invändigt 
utfördes omfattande nyinredningar med rik dekor och mättad färgskala 
som skilde sig radikalt från den tidigare gustavianska inredningen.

 Clasons restaureringar under 1880-talet och början av 

99 Johansson 1997 s.111ff . och s. 232ff .
100 Sumner 2004 s.106 nämner Lindegrens medverkan i inredningarna på Lejondal 

och Villa Kammarbo i Åtvidaberg.
101 Där genomfördes två restaureringar med endast ca 30 år emellan, den första av 

Agi Lindegren  på 1890-talet och den andra av Sigurd Curman  och Erik Fant  på 
1920-talet. En kortfattad beskrivning av den senare restaureringen redovisas under 
avsnittet ”Återupptäckten av det svenska 1700-talet”. De två restaureringarna på 
Bjärka-Säby fungerar som en pedagogisk illustration till förändringen i synen på 
herrgårdsrestaureringar under Clasons mest aktiva period.
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1890-talet följde ett etablerat mönster som skapats av den tidigare 
arkitektgenerationen och som också användes av hans samtida kolleger 
såsom Agi Lindegren . Ett typiskt drag är den rika interiördekoren utförd 
i en stil enligt internationella historiska förebilder. Ett annat typiskt drag 
är den stora variationen i inredningsstilen mellan de olika rummen. Olika 
historiska perioder användes som inspiration för olika rum, gärna med en 
koppling mellan rumsfunktion och stil. Clason visade ändå redan i sina 
tidiga verk början till sin egen metod. Arbetena är ofta utförda med hög 
kvalitet i material och hantverksutförande och de historiska förebilderna 
användes med stor respekt. Tidigt ritade Clason nytillverkade detaljer 
i det närmaste som kopior av förebilderna snarare än i stil med dessa. 
Inredningarna på Kronovall har ändå många tidstypiska drag som de 
rikt dekorerade taken. Det ej genomförda projektet till inredning av 
slottskapellet med inspiration från romersk barock är kopplat till familjens 
katolska tro.

Perspektivritning till kapellet på Kronovall signerad av Clason, ej genomfört. Ritning i  I. G. 
Clasons samling, ArkDes.
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Återupptäckten av det svenska 1700-talet: Hedenlunda 1892–93

Clason fi ck 1892 uppdraget att restaurera Hedenlunda för familjerna von 
Rosen  och Adelswärd , båda familjerna var storkunder hos Clason. Arbetet 
gällde en totalupprustning av 1700-talsherrgården med generös budget. 
Exteriören bevarades med mindre förändringar såsom en ny yttertrappa 
enligt Clasons förslag. Clason förnyade interiören i stor omfattning med 
inredningar till matsal, salonger och vestibul.

Hedenlunda i Oppunda härad i Södermanland, har medeltida anor. 
Gården var i kunglig ägo under vasatiden och har därefter ägts av olika 
framstående militärfamiljer. En av dessa, familjen Hamilton, har varit 
ansvariga för tillkomsten av den nuvarande herrgårdsanläggningen. Änkan 
Helena Magdalena Hamilton född Wrangel  lät på 1780-talet uppföra 
huvudbyggnaden enligt ritningar av överstelöjtnanten och arkitekten 
Fredrik Wilhelm Hoppe . Byggnaden är uppförd av sten i två våningar 
under brutet och valmat tak och är till det yttre välbevarad till vår tid. 

Gården inköptes av Seth Adelswärd  vars dotter Maria, gift von 
Rosen , fi ck ärva gården. Hon och hennes man, Fredrik von Rosen , 
anlitade år 1892 Isak Gustaf Clason för att restaurera huvudbyggnaden. 
På gårdssidan byggdes en ny monumental trappa och en ny ytterport av 
ek tillverkades. I övrigt bevarades exteriören oförändrad. Ny inredning 
ritades av Clason till alla viktiga rum. I hallen klär en hög snidad ekpanel 
in väggarna och en stor spis byggdes, även den med omfattning av ek. 
Väggarna över panelen bemålades i färgrik bladdekor samkomponerad 
med ägarfamiljens och tidigare ägares vapensköldar. Även matsalen 
inreddes med ekpanel som anpassades för infällda kungaporträtt. Ett rikt 
skulpterat stucktak med vapensköldar och rokokoinspirerade ornament 
utfördes av Sven Scholander  (1860–1936) enligt Clasons ritning. 
Vapensköldarna förekommer även på de två kakelugnarna i 1700-talsstil 
som tillverkades hos Rörstrand efter Clasons ritning. Salongerna fi ck 
liksom matsalen nya golv i stjärnparkett samt ljust oljemålade snickerier. 
Salongens snickerier har förebilder i svenska inredningar från slutet av 
1700-talet. 

Restaureringen av Hedenlunda utfördes med en generös budget 
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Huvudbyggnadens entréfasad på Hedenlunda med ekport och granittrappa enligt Clasons 
ritningar. I övrigt är fasadernas utformning oförändrad sedan 1700-talet. Foto ur SSH.

Clasons fasadritning till entréfasaden på Hedenlunda. Trappans utformning skiljer sig från 
den genomförda. Ritning i I. G. Clasons samling, ArkDes.
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men ändå bevarades exteriören nästan orörd. Detta tyder på att såväl 
byggherren som arkitekten ansåg att arkitekturen var av god kvalitet. 
Den ursprungliga fasaden levde utan förändringar upp till högt ställda 
krav, vilket visar att Clason och hans kunder börjat uppskatta de 
enkla 1700-talsfasaderna. Clason lärde sig förmodligen att uppskatta 
formspråket från sent 1700-tal under 1890-talet, även om detta inte fullt ut 
kom till användning i nygestaltning förrän efter sekelskiftet 1900. 

Intresset för det svenska 1700-talet växte på bred front kring 
sekelskiftet 1900.102 Inom möbelformgivning och inredning 
uppmärksammades särskilt rokokon och det gustavianska. Gamla 
undanstoppade möbler togs åter fram och ett nytt ideal med ljusa lätta 
interiörer med ljust oljemålade snickerier och möbler växte fram. 
Clason intresserade sig även för 1700-talets exteriörgestaltning och 
använde dessa förebilder både för nybyggnader och för restaureringar 
redan på 1890-talet.103 På Södertuna, som Clason restaurerade 1892, 
återfi ck fasaden 1700-talskaraktär men berikad med extra dekor. 
Vid restaureringen av Björnsnäs, som Clason genomförde 1897, och 
nybyggnaden på Hults bruk år 1900, fi ck båda byggnaderna säteritak 
med en låg italian mellan takfallen, spritputsade kalkavfärgade fasader 
med rustik och omfattningar som påminner om Carl Hårlemans  och Jean 
Eric Rehn s herrgårdar. Portarnas och portalernas utformning visar att 
Clason vid sekelskiftet var på väg att lämna förebilder i renässans från 
tidigt 1600-tal till förmån för senbarock och rokoko. Detta gäller även 
lanterninerna som pryder taken. 

Ett annat exempel är Stegeborg som Clason restaurerade för Hakon 
Wijk . Byggnaden ligger i Östergötland intill ruinen av slottet med samma 
namn. Herrgårdens fasad försågs med omfattande rusticering och ett 
våningsband som anknyter till förebilder som Hårlemans  trädgårdsfasad 
till Åkerö. Därmed kom fasaderna på Stegeborg att ge ett mer 

102 Svenska slöjdföreningens utställningar var viktiga för återupptäckten, först av det 
gustavianska 1891 och sedan av Karl-Johanstilen år 1900.

103 Skillnaden mellan sekelskiftets nytolkning av rokokon och 1800-talets nyrokoko 
ligger främst i sekelskiftets strävan efter en svenskt sparsmakad nationell form, 
medan 1800-talets rikt dekorerade nyrokoko var internationell.
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Hallen på Hedenlunda med den stora spisen med omfattning, panel och hyllinredning i ek och 
den målade bladdekoren med ägarnas vapensköldar. Golvet är lagt med två sorters kalksten i 
schackrutigt mönster. Foto i Herrgårdsarkivet, Nordiska museets arkiv

Clasons ritning till väggutformning i matsalen på Hedenlunda med infällda målningar och 
specialritade kakelugnar med byggherrens och hans hustrus vapensköldar. Ritning i I. G. 
Clasons samling, ArkDes.
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Hedenlundas huvudentré med ägarfamilj och ekipage kring 1890, före Clasons restaurering. 
Porten sitter i en djup nisch och trappan är enkelt utförd. Foto ur engelskspråkig informations-
broschyr från Saab-koncernen, ägare till Hedenlunda 1960-2010.

Huvudbyggnadens entré på Hedenlunda med ekport och granittrappa enligt Clasons ritningar. 
Porten sitter framfl yttad för att ge plats för ett vindfång. I övrigt är fasadernas utformning 
oförändrad sedan 1700-talet. Foto i Herrgårdsarkivet, Nordiska museets arkiv.
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Clasons ritning till stucktaket i matsalen på Hedenlunda. Detaljerna är tydligt 1700-talsinspi-
rerade. Ritning i I. G. Clasons samling, ArkDes.

Matsalen på Hedenlunda eft er Clasons restaurering stämmer väl med hans ritningar. Panelen 
och golvets stjärnparkett är utförda i ek. Foto i Herrgårdsarkivet, Nordiska museets arkiv.
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Salongen på Hedenlunda med Clasons inredning med tydlig anknytning till sent 1700-tal. 
Boaseringen är ljust oljemålad och har förgyllda tunna listverk och återhållsamma orna-
ment i form av girlanger. Foto i Herrgårdsarkivet, Nordiska museets arkiv.

välartikulerat uttryck åt den stora, lite klumpiga volymen.
Det nyvaknade intresset för 1700-talet kan också avläsas i raden av 

arbeten som Clasons utförde på Leufsta bruk i Uppland. I de inledande 
projekten vid bruksgatan från 1890 försågs de nya husen med dekorerade 
gavlar med renässanskaraktär medan övriga hus vid gatan har en 
avskalad 1700-talsarkitektur nästan utan dekor. De nya grindarna som 
utfördes några år senare fi ck i stället en 1700-talsinspirerad dekor, även 
om deras formrikedom överglänser den befi ntliga 1700-talsmiljön och 
syftar till att höja anläggningens status. Clasons inredningar till Leufstas 
huvudbyggnad är tillkomna vid och efter sekelskiftet 1900. De har en 
formrik detaljering med inspiration från barock och rokoko med koppling 
till byggnadstiden men även modernare anglosaxiska förebilder.

Clasons arbete med restaurering och tillbyggnad av huvudbyggnaden 
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på Grensholm i Östergötland utfördes i fl era etapper mellan 1914 och 
1929. Formgivningen för tillbyggnaderna till Grensholm har fl era 
förebilder, dels Grensholms gamla fl yglar från sent 1700-tal och dels 
pocherna (fl yglarna) på Gustaf III:s paviljong i Haga av Olof Tempelman . 
Hagapaviljongen blev mönsterbildande för herrgårdstillbyggnader under 
den sengustavianska perioden. Grensholms tillbyggnad är elegant och 
respekterar de äldre byggnadernas arkitektur. Principen för Clasons 
projekt för Grensholm var att bevara de gamla fasaderna samt att formge 
tillskotten i nära anslutning till den befi ntliga arkitekturen. Detta pekar 
fram mot metoden hos nästa generations restaureringsarkitekter.

Interiörarkitekturen förändrades också i riktning mot svenskt 1700-
tal. Clason hade tagit till sig och utvecklat dessa förebilder till en nationell 
stil för bostadsmiljöer. Vid Clasons arbeten med restaureringen av Stora 
Wäsby mötte han ett högklassigt exempel på herrgårdsarkitektur från 
1700-talets senare hälft utfört av Hårleman  och Rehn . I restaureringen 
som genomfördes 1911–12 arbetade Clason med minsta möjliga åtgärder 
för att uppfylla nya funktionskrav. Detaljstudierna av spisen i den tidigare 
matsalen visar på omsorgen om Jean-Eric Rehns  inredning.

I inredningar på till exempel Lönö och Adelsnäs fanns sannolikt 
en nationell ambition i användningen av 1700-talsförebilder. 
Clason utvecklade en egen gestaltningsprincip med väl utvecklade 
inredningselement och använde dessa i ett stort antal herrgårdsprojekt. 
Stilen fi nns fullt utvecklad i till exempel inredningen till det nybyggda 
Hults bruk år 1900. 

De viktigaste förebilderna för Clasons salongsinredningar var 
svenska 1700-talsrum med ekparkett, boaserade väggar, vitt putstak med 
hålkäl och en öppen spis av fransk typ. Inredningarna utfördes ibland 
i nära anslutning till förebilderna men alltid platsanpassad i Clasons 
egen tolkning. Matsal och förmak gavs en inredning som påminde 
om intilliggande rum, ofta salongen men ibland hallen, för att ge lugn 
och värdighet åt interiören. Clasons inredningar karaktäriseras av en 
återhållsam och diskret formgivning. Naturmaterial, släta omönstrade 
väggytor och dämpade kulörer användes för att skapa en behaglig och 
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Gårdsplanen på Södertuna med Clasons 1700-talsinspirerade fasad. Foto ur SSH nf.

värdig miljö för herrskapslivet. Efter sekelskiftet 1900 undvek Clason 
rumsgestaltning med olika historiska stilar i olika rum som han ansåg gav 
en orolig karaktär. Istället strävade han efter att rummen skulle samverka 
harmoniskt men med variation och rikedom i upplevelsen. Genom att 
använda en generell metod för utformningen av interiörerna blev dessa i 
många fall lika varandra. 

Det svenska 1700-talets formspråk kom att tas upp av många 
efterföljare under 1900-talets första del och det blev en accepterad och 
konventionell form för neutrala representativa miljöer både i privata hem 
och i representationslokaler som landshövdingeresidens och ambassader.

Ett intressant exempel på det ändrade synsättet på det svenska 
1700-talet är restaureringen av nya slottet på Bjärka-Säby på 1920-talet. 
Byggnaden hade förändrats kraftigt på 1890-talet under ledning av 
arkitekten Agi Lindegren , vilket skildrats tidigare i denna uppsats. 
Redan nästa ägargeneration, sonen Oscar Ekman  d.y. genomförde en 
ny omfattande restaurering av huvudbyggnaden. Nu gällde uppgiften 
att återskapa en del av den ursprungliga gustavianska karaktären. 
Exteriören lämnades i stort sett som Agi Lindegren hade lämnat den 
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men i interiörerna gjordes åter stora arbeten.104 Som arkitekter anlitades 
Sigurd Curman  och Erik Fant  som företrädde den yngre generationens 
restaureringsmetod. I denna var vetenskapliga undersökningar och 
varsamhet ledstjärnor. Ett välkänt exempel är restaureringen av Vreta 
klosters kyrka som utfördes av samma arkitekter.105 Varsamheten gällde 
inte inredningarna utförda av Agi Lindegren . Matsalens inredning 
bevarades orörd, men här kan Ekman varit den varsamme som ville bevara 
minnen av sin fars restaurering.106 Det skulle dröja ytterligare nästan 50 
år innan restaureringsarbeten av Agi Lindegren och andra arkitekter som 
arbetade i samma anda åter uppskattades efter sin kvalitet.

Flera rum återskapades till ett utseende som så långt möjligt 
liknade det ursprungliga utifrån bevarade dokument, spår i rummen 
och byggnadsdelar som förvarades på vinden. Andra rum nyinreddes 
i nytolkad gustaviansk stil som inte kan särskiljas från den vid 
restaureringstillfället moderna 20-talsklassicismen. Curman  och Fant  
försökte att skapa en sammanhållen interiör men de kvarlämnade 
1800-talsrummmen och ännu mer den barockartade exteriören gör att 
huset upplevs splittrat. I Bjärka-Säby framstår svårigheten i att ingripa 
i den historiska lagerföljden med ett trovärdigt resultat när detaljer och 
patina avslöjar att inredningarna i 1700-talsstil är senare utförda än 
1800-talsinredningarna. 

En annan arkitekt med stort infl ytande i arkitektprofessionen under 
början av 1900-talet var Ivar Tengbom . Han kom efter Clason att ta över 
rollen som sin generations mest infl ytelserika arkitekt genom allsidig 
verksamhet som projektör, lärare och ämbetsman.107 Tengbom arbetade 
en del med herrgårdsprojekt och min bedömning är att han arbetade i en 
anda som ligger nära Clasons herrgårdsprojekt. Tengbom medverkade 
till att återupprätta det svenska 1700-talet och att göra perioden till den 

104 En stor förändring var att den norra portalen som Lindegren  ritat revs.
105 Edman 1999 s. 39ff .
106 Edman m.fl . 1999 s. 48.
107 Bergström 2001 s. 328 belyser Tengboms strävan att leva upp till Clasons höga 

ambitioner som arkitektkårens ledarfi gur. Samtidigt påpekar Bergström att 
Tengbom  ibland kritiserade Clasons arkitektur.
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främsta förebilden vid restaurering av slott och herrgårdar. Ett exempel 
är huvudbyggnaden på Borrud i Västergötland där kammarherre Erland 
von Hofsten  anlitade Ivar Tengbom  för att restaurera huvudbyggnaden. 
På Borrud var uppgiften att ge huvudbyggnadens exteriör en högre 
arkitektonisk dignitet och att inrymma ett modernt bekvämt hem. En 
tillbyggnad utformades med förebild från mitten av 1700-talet, med 
halvvalmat mansardtak och bandrustik på hörnkedjor och kring dörren, 
medan huvudbyggnadens 1800-talsdekor bevarades. Sammanställningen 
av huvudbyggnadens och köksfl ygelns olika karaktär kompletteras 
av fl yglarna som fi ck behålla sin form från sekelskiftet 1800. Denna 
mångfald vittnar om en friare inställning till form- och stilvariationer som 
växte fram under 1910-talet.108 Den gamla planlösningen är bearbetad 
för att uppfylla moderna komfortkrav men de fl esta viktigare rum kunde 
bevaras. Detta sätt att bearbeta planer påminner mycket om Clasons 
metod. 

Ytterligare exempel på arkitekter i generationen yngre än Clason som 
medverkade till att lyfta fram svensk arkitektur från 1700-talet och början 
av 1800-talet var Sigurd Lewerentz  (1885–1975) och Torsten Stubelius  
(1883–1963). Uppdraget att restaurera Ånhammars enkla, ålderdomliga 
huvudbyggnad för Bo von Stockenström  1913 stämde väl med intresset 
hos Lewerentz och Stubelius för avskalade och förenklade former. 
Arkitekterna gick varsamt fram vid arbetena på huvudbyggnaden av trä 
från 1638. Nya sovrumsavdelningar med badrum inrymdes under det höga 
valmade taket. Genom tillskott av små takkupor belystes de nya rummen. 
Gårdsfasaden är skildrad i några mycket enkla, nästan naiva skisser, där 
utformningen av takkuporna prövas. Det stora tillskottet av rumsyta kunde 
därmed genomföras med minimala ingrepp i fasader och volym.109 

Interiören fi ck en lantlig 1700-talskaraktär. Vid Gustaf Upmark s 
presentationen i Svenska slott och herresäten 1923 poängterade han på 
fl era ställen den gustavianska karaktären: ”Innanför förmaket ligger 
salongen, ett på en gång förnämt och anspråkslöst hemtrefl igt rum af äkta 

108 Ibid. s.153 där Bergström beskriver Tengboms arbetssätt som mer 
impressionistiskt, mer personligt omtolkat, än Clasons. 

109 Ritningar i ArkDes, Sigurd Lewerentz  samling.
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herrgårdskaraktär: väggarna med fälten omgifna af ett måladt ramverk i 
gustaviansk stil, en murad öppen spis och hvitt brädtak”.110 Lewerentz  och 
Stubelius  kombinerade robusta fernissade furugolv med enfärgade, målade 
väggar och vitmålat trätak. Enkla snickerier från 1700-talet blandades med 
nygjorda av enkel utformning. 

Restaureringen av Ånhammar visar att nya stilideal snabbt fi ck 
genomslag i en herrgårdsrestaurering. I samtida, motsvarande projekt 
av till exempel Clason eller Tengbom  försågs de anspråkslösa husen 
med takryttare, smårutiga fönster, balustrader och andra attribut för 
att höja byggnadernas status. Likaså förändrades interiörerna i dessa 
projekt genom radikal nytillverkning av enhetliga inredningar med hög 
materialkvalitet och hantverksfi nish. Karaktären i det färdiga resultatet 
på Ånhammar stämmer väl med hur de yngre arkitekterna utformade 
nybyggnader vid samma tid. Den avskalade enkelheten i ingenjör Harald 
Ahxner s villa i Djursholm från 1914, också av Lewerentz  och Stubelius  
kan jämföras med fasaden på Ånhammar.111 Här har föraktet för det 
förenklade och formfattiga 1700-talet svängt om till full uppskattning.

Uppskattningen av svenskt 1700-tal med sin ofta enkla, avskalade 
formgivning är en av de viktigaste tendenserna i restaureringspraktiken 
under 1900-talets första hälft. Clason var tidigt ute med att bevara 
1700-talsfasader som på Hedenlunda. I interiörerna bedömde Clason ofta 
att den formmässiga och materialmässiga nivån på inredningarna var 
för dålig för hans krävande kunder. I exklusiva herrgårdsbyggnader som 
på Stora Wäsby och Leufsta bruk bevarades 1700-talsinredningarna. I 
fl ertalet byggnader krävdes förnyelse, som på Hedenlunda, på grund av att 
Clason och hans uppdragsgivare bedömde att inredningarna var av sämre 
kvalitet materialmässigt eller formmässigt.

110 SSH nf. Södermanland, s. 160.
111 Ahlin 1985 s. 43. Även planlösningen till villan har likheter med Ånhammar.
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Clasons kopia av Hoppes ritning till inredning av salongen på Tistad är ett tidigt exempel på 
Clasons intresse för 1700-talet. Ritningskopia i I. G. Clasons samling, ArkDes.

Lewerentz och Stubelius utformning av förmaket på Ånhammar som ansluter till den ge-
nomgående hallen via en öppning med två enkelt utförda kolonner. Foto i Herrgårdsarkivet, 
Nordiska museets arkiv.
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I den nordiska renässansens formspråk: Tyresö 1894–1929

Tyresö var ett av Clasons största herrgårdsprojekt, och det genomfördes i 
etapper under en trettioårsperiod. Ett övergripande program formulerades 
för att återskapa 1600-talsanläggningen med utgångspunkt i gravyrerna 
över Tyresö i Sueciaverket.

Tyresö i södra Storstockholm, var ett storgods redan på medeltiden 
och är knutet till personer med stor politisk betydelse under vasatiden 
och stormaktstiden. En av dessa var Gabriel Gustafsson Oxenstierna , 
bror till Axel, som lät uppföra den stora huvudbyggnaden på 1630-talet. 
Troligen infogades en äldre byggnad i den nya. Anläggningens disposition 
är typisk för tiden, med en tornprydd centralbyggnad med lägre fl yglar 
som ursprungligen bildade en sluten borggård. I direkt anslutning till 
huvudbyggnaden uppfördes en gårdskyrka där Oxenstierna  begravdes. 
Under 1600-talets senare del försågs byggnaden med exklusiva 
inredningar, bland annat stucktak och skulpterade spisar. Under 
1700-talets senare del förenklades och moderniserades byggnadens 
exteriör av dåvarande ägaren Carl Fredrik Scheff er . Alla torn och 
dekorerade gavlar togs ner och anläggningen försågs med valmade 
mansardtak i tidens anda. Samtidigt moderniserades interiörerna med 
hög ambition. Några av dessa inredningar fi nns bevarade. På 1860-talet, 
under G. F. Hörstadius  ägartid, gjordes en restaurering med ambitioner 
att återställa något av 1600-talets prakt. Tornen mot sjösidan försågs med 
höga volutprydda gavlar, och en ny huvudportal byggdes efter ritningar 
av slottsarkitekten J. E. Söderlund .112 År 1892 inköptes Tyresö av markis 
Claes Lagergren  och hans hustru Caroline Lagergren , född Russell. Dessa 
anlitade Isak Gustaf Clason för att återställa Tyresö till sitt ursprungliga 
1600-talsutseende och samtidigt skapa ett representativt och bekvämt 
hem. Clason och Lagergren enades tidigt om en vision för projektet utifrån 
Sueciaverkets gravyrer, som sedan genomfördes i många steg under en 
lång tidsperiod. Det ambitiösa projektet pågick i perioder fram till 1929, 
året innan både Lagergren  och Clason avled. 

Clasons projekt inleddes troligen med att den nya yttertrappan 

112 Carlsson m.fl . red. 2016 s.16.
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Tyresö i slutet av 1700-talet då all renässansprakt gått förlorad till förmån för en återhållen 
1700-talskaraktär. Målning ur En bok om Tyresö.

Tyresö enligt kopparstick ur Sueciaverket. Huvudbyggnaden framstår som en mäktig borg 
med många torn och spiror. Denna gravyr inspirerade Clason och hans byggherre Claes La-
gergren till det stora restaureringsprojektet som genomfördes mellan 1894 och 1929.
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och den stora sandstensportalen uppfördes kring 1895 efter förebild 
i Thorstenssonska palatsets gård, nuvarande Utrikesdepartementet. I 
portalen insattes den ursprunglige byggherren Oxenstiernas vapen. Rester 
av den Oxenstiernska stenutsmyckningen återfanns vid restaureringarna 
på 1890-talet och gav en del av inspirationen.113 Nästa stora projekt var 
den östra fl ygeln, som revs på grund av sättningsskador och nyuppfördes 
med Sueciabilden som förlaga. Utrymmesbehovet medförde dock att 
fl ygeln uppfördes med en extra våning. Dessutom tillfogades ett hörntorn i 
tre våningar närmast huvudlängan. Öster om fl ygeln uppfördes ytterligare 
en ekonomibyggnad, som sammanbands med fl ygeln med murar så att 
en köksgård bildas. Den sista stora ombyggnadsetappen var den västra 
fl ygeln, som uppfördes med liknande utseende som den östra. I Clasons 
projekt ingick också att riva de söderlundska gavlarna på sjösidan. Detta 
genomfördes inte, utan man nöjde sig med att förenkla gavlarnas dekor.

113 Karling 1933 s. 74.

Skiss av Clasons son Gustaf till musikrum på Tyresö från 1926, troligen tänkt att utföras i 
västra fl ygeln. Perspektivskiss i I. G. Clasons samling, ArkDes.
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Alternativ skiss av Clasons son Gustaf till musikrum på Tyresö från 1926, troligen tänkt att 
utföras i västra fl ygeln. Perspektivskiss i I.G. Clasons samling, ArkDes.
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Bilderna visar två alternativ som Clason presenterade till utformningen av Lagergrens arbets-
rum på Tyresö. Det övre med hög bröstpanel och spis i renässansstil, det nedre mer 1700-tals-
inspirerat. Båda skisserna visar samma utformning av stucktaket med Lagergrens monogram. 
Perspektivteckningar ur En bok om Tyresö. 
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I den nybyggda östra fl ygeln inrymdes ekonomiavdelningen. I 
den västra planerades ett stort bibliotek och ett musikrum som inte 
färdigställdes.114 I byggnadens centrala del förnyades inredningarna 
och moderna bekvämligheter infördes. Clasons mest genomarbetade 
inredning på Tyresö är Lagergrens arbetsrum. Detta är utformat med 
utgångspunkt från snickerier bevarade från Oxenstiernas tid, men rummets 
inredning är ändå typisk för Clasons samtida inredningar med mörkbetsad 
snickeriinredning och stucktak dekorerat med ägarens monogram. En serie 
skisser till alternativa utformningar fi nns bevarade och dessa redovisades 
av Sigurd Wallin  i en artikel 1933.115 Wallin framhåller att rummet är den 
miljö på Tyresö som är starkast präglad av Lagergren  och att Clasons 
projekt förenklades vid utförandet. Markis Lagergren och hans andra 
hustru Mary Lagergren född Moore  donerade Tyresö till Nordiska museet 
som sedan 1932 förvaltat anläggningen. Clasons starka koppling till 
Nordiska museets nämnd kan ha ett samband med att Lagergrens donation 
hamnade hos detta museum. Clasons omgestaltning av fasaderna och 
interiören samt tillbyggnaderna har bevarats, till stor del som konsekvens 
av att donationshandlingarna föreskriver att markis Lagergrens hem skall 
bevaras och visas. 

I Clasons tidigaste arbeten fi nns en förkärlek för den nordiska 
renässansen. I strävan att skapa en nationell eller nordisk stil tjänade 
renässansbyggnader eller avbildningar av sådana som viktiga förebilder. 
Detta är tydligt i fl era av Clasons stora nybyggnadsprojekt, såsom det 
Bünsowska huset på Strandvägen och Nordiska museet på Djurgården. 
I herrgårdsrestaureringarna fi nns fl era exempel på försök att återskapa 
byggnadens ursprungliga utseende från 1500-talet eller 1600-talets första 
del. Det omfattande projektet för Tyresö påbörjades direkt efter markisen 
Lagergrens inköp 1894 och fortskred etappvis fram till 1929. Grundtanken 
var att återskapa den ursprungliga Oxenstiernska renässansarkitekturen 
som fanns avbildad i Sueciaverket. Byggnadsarkeologiska undersökningar 
gav en del underlag till detaljer som inte framgick av Sueciasticket, som i 

114 Rummen inreddes senare av Nordiska museet med inspiration från Clasons skisser.
115 Wallin  1933 s. 19ff .
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Sjöfasaden till Tyresö med Söderlunds dekorgavlar i renässansstil kring 1860. Ritning ur En 
bok om Tyresö.

övrigt var vägledande för utformningen. Clason arbetade något år tidigare 
med ett liknande uppdrag för Ulriksdal där den de la Gardieska exteriören 
skulle rekonstrueras. Där är fl yglarna påbyggda av Nicodemus Tessin  
d. ä. och påbyggnaden integrerades där i förslaget till de återskapade 
renässansfasaderna. Ulriksdalsprojektet genomfördes ej. På Tyresö var 
de gamla fl yglarna i en våning bevarade men nya fl yglar uppfördes 
ändå i två våningar. Även om Tyresö-ombyggnaden pågick under lång 
tid bibehölls helhetsidén oförändrad. Detaljer i fasadutformningen och 
anordningar som portiken genom den senare uppförda västra fl ygeln ger 
anläggningen en karaktär av nationalromantik. De orealiserade skisserna 
till rumsinredningar i västra fl ygeln är intressanta genom sin storslagna 
barockprägel påverkad från Rom, en stad med nära anknytning till 
byggherren genom hans engagemang som kammarherre hos påven.

Den gamla renässansbyggnaden på Vinäs i norra Småland, 
var kraftigt ombyggd och försedd med empirfasader. En ambitiös 
byggnadsarkeologisk undersökning visade på den ursprungliga murade 
kärnan från 1500-talet, och en byggnadshistorik kunde formuleras 
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Tyresö eft er Clasons restaurering med två nya tornförsedda fl yglar i två våningar, köksfl ygel 
och den nya huvudportalen. Foto i Herrgårdsarkivet, Nordiska museets arkiv.

Tyresö före Clasons restaurering med två envåningsfl yglar, kring 1890. Foto ur SHS.
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Tyresö, plan av fl yglarnas bottenvåning och huvudbyggnadens källare. Gårdsfl ygeln och 
köksfl ygen sluter sig kring en köksgård som känns igen från stora engelska herrgårdskomplex. 
Ritning ur En bok om Tyresö.

Markis Lagergrens arbetsrum på Tyresö utfördes i förenklad form utan paneler men med 
spis och tak enligt Clasons ritningar. Foto i Herrgårdsarkivet, Nordiska museets arkiv.
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som Clason använde som utgångspunkt för sitt projekt 1915–18.116 
Clasons förslag påminner om Tyresö, bland annat i tornens utformning. 
Genomförandet av projektet påbörjades men slutfördes inte, kanske 
delvis för att återskapad renässans inte längre låg i tiden. I några av 
Clasons skisser till Vinäs antyds en grov mur med synlig fältsten som 
ger associationer till de gamla vasaslottens förfallna fasader. Dessa 
förebilder var aktuella i tiden och användes av Clason i kombination med 
engelska förebilder i nybyggnadsprojekt såsom Adelsnäs i Åtvidaberg 
och Timmermansordens hus i Stockholm. De tidiga skisserna till nya 
herrgården på Adelsnäs var tänkta i material och formspråk som liknade 
Nordiska museet men utvecklades senare mot modernare förebilder. 
Rustkammaren utfördes med förebilder i tidig renässans.

I interiörarkitekturen används renässansstilen på ett sparsmakat 
förenklat sätt av Clason. Under 1880-talet användes nyrenässansen 
som en modestil, gärna med rik ornamentik och dekormålning. Så 
använde också Clason stilen vid denna tid, till exempel i hallen på villa 
Kammarbo i Åtvidaberg. Senare fi nns renässanselement i höga paneler 
och dörröverstycken i hallar och matsalar. Materialet är furu eller ek med 
mörk ytbehandling, medan väggytor och tak är vitputsade. Stilen har fl era 
parallella förebilder och även moderna engelska och amerikanska exempel 
påverkade Clason. 

Ett sent exempel på mer utpräglade renässansinredningar fi nns i 
matsal och bibliotek på Karsholm i östra Skåne, som Clason utförde 
1917–18. Inredningarna var en fortsättning på Christian Zwingman s 
(1827–91) återskapade renässansfasader från 1860-talet. Byggherrens 
synpunkter har sannolikt spelat stor roll för utformningen av 
interiörsnickeriernas renässansformer.

I de ovan redovisade projekten med renässansprägel arbetade 
Clason i nära anknytning till den äldre svenska generationen 
restaureringsarkitekter, med Helgo Zettervall  som främste företrädare. 
Zettervall arbetade framför allt med restaurering av de svenska 
domkyrkorna men också med många herrgårdsprojekt. Under sin tid i 

116 SSH nf. Småland s. 33–39. Undersökningen utfördes av Anders Roland .
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Lund utförde Zettervall många projekt till restaureringar av herrgårdar i 
Skåne och gjorde sig känd som en skicklig herrgårdsarkitekt.117 Sannolikt 
etablerades kontakter med danska släktingar och bekanta till de skånska 
herrgårdsägarna. Han fi ck på dessa vägar ett uppdrag rörande den gamla 
herrgården Egeskov på Fyn. Zettervall försåg huvudbyggnaden från 
1554 med trappstegsgavlar och högre torn med spetsiga tornhattar av 
koppar.118 Han valde att på stilmässiga grunder förändra den ursprungliga 
arkitekturen till något mer stilrent och enhetligt. Resultatet av Zettervall s 
arbete har uppskattats av eftervärlden. Den medeltidsromantiska prägeln 
förstärktes samtidigt som byggnadens siluett gjordes livligare, rikare och 
festligare. 

Dansk arkitektur hade stor betydelse för Clason. Han såg 
grannlandets byggande som en förebild, främst genom att den nationella 
arkitekturtraditionen tillmättes stor betydelse och att jugendstilen i sin 
kontinentala version spelade en liten roll.119 Clasons specifi ka syn på den 
danska restaureringsverksamheten har inte kunnat beläggas. Ett antagande 
är att han även i denna del av arkitekternas verksamhet såg Danmark som 
ett föredöme och att dansk restaureringsdebatt därför är relevant för att 
förstå den svenska debatten och Clasons restaureringsverksamhet.

Av danska arkitekter samtida med Clason har ett projekt utfört av 
Gotfred Tvede  (1863–1947) valts som exempel. Hans projekterande 
verksamhet påminner om Clasons. Både Clason och Tvede arbetade 
med stora exklusiva privatbostäder i form av herrgårdar och stadspalats, 
herrgårdarna i många fall i form av omfattande restaureringar. Båda 
arbetade gärna vid 1900-talets början i en nybarock anda som dominerade 
det off entliga byggandet vid tiden. Stilen kom även till användning 

117 Sandström m.fl . 1994 s. 68.
118 Zettervalls huvudkonto 1983 s. 24ff . Helgo Zettervall  redovisade i sitt huvudkonto 

att han i november 1880 levererade skisser till restaurering av Egeskov. Han 
redovisade vidare renritning av förslaget inklusive detaljer i februari 1882, 
matsalsinredning 1883 och till slut ett perspektiv i tusch i januari 1885. Byggherren 
var baron Bille-Brahe . Projektet avslutades alltså inte förrän Zettervall fl yttat till 
Stockholm och tillträtt som överintendent 1882.

119 RA, I. G. Clasons samling, Övriga handlingar vol. 14. Clasons egenhändiga 
koncept till artikel i kamratmatrikeln 1922. 
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vid herrgårdsprojekten. Clason och Tvede stod för en konservativ 
formtradition, restriktiv inför moderna formexperiment. Båda var 
ändå öppna för nya idéer och formuttryck när dessa var av det strama, 
återhållna slaget och båda anställde yngre lovande arkitekter för att bidra 
med nya formidéer.120 Gotfred Tvede var 1912 en väletablerad arkitekt 
med stora uppdrag och bred erfarenhet, när han fi ck uppdrag att restaurera 
Visborggård på Fyn.121 Tvede blev ändå hårt kritiserad i fackpressen 
för restaureringen av Visborggård och tvingades in i en belysande 
restaureringsideologisk debatt i danska Architekten 1913. Denna är ett 
tidigt exempel på off entlig debatt om herrgårdsrestaureringar och saknar 
motsvarighet i Sverige under samma tid. De första åren på 1910-talet var 
bland Clasons mest aktiva som herrgårdsarkitekt och den danska debatten 
kan ge ledtrådar till hur diskussionerna fördes i Sverige dessa år trots 
att lite publicerats i frågan. I den svenska Teknisk tidskrift presenterade 
Clason två herrgårdsrestaureringar samma år, 1913. Clasons presentation 
kan tolkas som svar på kritik av hans restaureringsmetod, sannolikt från 
kolleger. Hur denna kritik formulerades har inte kunnat fastställas. 

På herrgården Visborggård är huvudbyggnadens södra länga uppförd 
omkring 1575. Den är murad i rött tegel och har en portal och andra 
detaljer i sandsten. Anläggningen beskrevs av arkeologen Christian Axel 
Jensen  vid 1913 års restaurering som ”en pragtfuld Rennæssancebygning, 
en af de ældste, hvor røde Mure mødes med Sandstensskulptur”.122 
Exteriören förenklades kraftigt och interiören förnyades sannolikt totalt 
vid en renovering i mitten av 1700-talet. Denna typ av ombyggnad liknar 
svenska förhållanden vid 1700-talets mitt när förfallna, tidigare rikt 
dekorerade renässansbyggnader förenklades, ibland under ledning av Carl 
Hårleman  och hans krets.123

Gotfred Tvede  fi ck 1912 uppdrag av greve Knut Danneskiold-

120 Langkilde 1987 s. 13. Terkel Hjejle , Niels Rosenkjaer  och Einar Madvig  är 
exempel på arkitekter anställda hos Tvede  strax efter sekelskiftet 1900.

121 Langkilde 1987 s. 13.
122 Jensen  1916–17 s. 308.
123 Exempel på Hårlemanska restaureringar av denna typ är Gävle slott, Västerås slott 

och Uppsala slott.
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Samsøe  att genomföra en restaurering av huvudbyggnaden, 
ekonomibyggnader och trädgård på Visborggaard. Vid Tvedes restaurering 
av huvudbyggnaden återställdes fasadernas utvändiga fönsternischer till 
sin renässansutformning utifrån historiska spår, och byggnadskropparna 
frilades mot vallgraven. I interiören revs bjälklag och innerväggar, som 
ersattes med nya bjälklag och ny planlösning. Rummen inreddes i tidens 
herrgårdsstil utan ambitioner att anknyta till byggnadens tillkomsttid. 
Vissa äldre inredningsdetaljer återanvändes men inte på ursprunglig 
plats.124 Projektet kritiserades hårt av några yngre konstvetare och 
arkitekter med Vilhelm Wanscher  (1875–1961) i spetsen, som menade 
att den hårdhänta behandlingen av interiören gjort att den vackra och 
värdefullt patinerade 1700-talsinteriören gått förlorad och ersatts med en 
modern livlös inredning.125 Samma diskussion fanns i Sverige men någon 
skriftligen dokumenterad motsvarade debatt har inte hittats.

När kulturhistoriker och arkitekter sökte efter förebilder för 
en nordisk eller svensk arkitektur under 1890-talet var det främst 
renässansarkitekturen som uppmärksammades och kom till användning. 
Clason var själv som arkitekt en av de mest konsekventa förespråkarna 
för detta, med Nordiska museets byggnad som främsta exempel. Intresset 
för renässansen väcktes redan hos den äldre generationen, vilket exemplet 
Egeskov av Zettervall  visar. De bästa förebilderna fanns i Danmark och 
Skåne. Vid sekelskiftet 1900 förfl yttades fokus, och vasatidens byggnader 
uppförda inom dåtidens svenska gränser kom att uppskattas, med Vadstena 
slott som det främsta exemplet. Dessa förebilder kom till stor användning 
hos Clason och hans lärjungar och yngre kolleger i strävan att skapa en 
nationell svensk arkitektur.126

124 Danske herregårde ved 1920, 13de hefte s.137–148. 
125 Wanscher 1912–13. Vilhelm Wanscher  var en ledande arkitekturkritiker, senare 

professor vid Kunstakademiet. Kritiken fi nns publicerad i Architekten inbunden 
samling 1912–1913 s. 229f. Inlägg av Tvede  och fl era andra arkitekter fi nns i 
samma årgång av tidskriften. Tvede gjorde också en presentation av sitt färdiga 
projekt i Architekten 1918.

126 Geijer 2007 s. 64f. Vasaslotten som inspiration för nybyggnader under Clasons 
verksamma tid diskuteras.
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Inspira  on från Arts & Cra  s: Adelsnäs 1888–1928

Adelsnäs är det största och konstnärligt mest genomarbetade av 
alla Clasons herrgårdsprojekt. Den provisoriska ägarbostaden på 
Adelsnäs, Villa Kammarbo, var epokgörande för villaarkitekturen på 
1890-talet, och den nya stora huvudbyggnaden var en höjdpunkt för 
det engelskinspirerade herrgårdsbyggandet i Sverige. Villan och de 
bevarade skisserna till herrgårdens huvudbyggnad ger en intressant bild av 
stilutvecklingen i Clasons projekt från år 1890 till 1920.

Clasons generalplan till parken  på Adelsnäs. Situationsplan i I.G. Clasons samling, ArkDes.        
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Gamla huvudbyggnaden på Adelsnäs från 1700-talet, riven vid sekelskift et 1900. Teckning i 
Nordiska museets arkiv.

Ett tidigt skissförslag av Clason till Adelsnäs i renässansstil. Ritning i Baroniets Adelswärds 
arkiv, Adelsnäs.
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Skissförslag till Adelsnäs av Clason från 1910 med säteritak och torn. Skiss i I. G. Clasons 
samling, ArkDes.

Projekt till Adelsnäs från 1911 som enligt påskrift  av Gustaf Clason skall vara ritat av en av 
Clasons unga medarbetare, Erik Gunnar Asplund. Denna skiss närmar sig den slutgiltiga 
utformningen med det enkla stora blocket med brant valmat sadeltak med takkupor. Ritning, 
I. G. Clasons samling, ArkDes.
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Förslag till huvudvåningen på Adelsnäs från 1911 med den högre belägna kvadratiska terras-
sen. Ritning i I. G. Clasons samling, ArkDes.

Skiss till Adelsnäs av Clason i nationalromantisk anda från 1913. Ritning i I. G. Clasons 
samling, ArkDes.
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Clasons genomförda fasadritningar till huvudbyggnaden på Adelsnäs från 1917. Sockel till 
den framspringande fl ygeln till vänster har fritt ordnad fältsten som skapar en mjuk övergång 
till den sluttande marken. Denna detalj visar på anknytningen till engelsk Arts & Craft s. 
Ritning ur Edestrand och Lundberg 1968.

Clason genomförda planritning till Adelsnäs. Den vinklade planformen följer terrängen 
och skiljer Adelsnäs från de fl esta andra av Clasons herrgårdsprojekt. Det komplexa funk-
tionsschemat och den funktionsseparerade planen har främst engelska förebilder. Ritning ur 
Edestrand och Lundberg 1968.
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Adelswärds förebild, hallen på Batsford park i England av Ernst George och Harald Peto 1887 ovan 
och Clasons skiss till hallen på Adelsnäs nedan. Perspektivteckningar I. G. Clasons samling, ArkDes.        
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Ritning till snickerier till Sommarsalongen på Adelsnäs med inspiration från slutet av 1700-ta-
let. Denna inredning utfördes inte. Ritning, I. G. Clasons samling, ArkDes.

Biblioteket på Adelsnäs med valvslagning och heltäckande hyllinredning utförd i alm. Foto i 
Herrgårdsarkivet, Nordiska museets arkiv.
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Sommarsalongen på Adelsnäs som den utfördes med valvslagning, kalkstensgolv, ekpanel 
mot fönsterväggen och infällda antika målningar på innerväggen. Foto ur SSH nf.

Adelsnäs under byggnad den 2 augusti 1917.  Foto i I. G. Clasons samling, ArkDes.    
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Adelsnäs är centrum i en stor jordegendom, ett tidigare fi deikommiss, 
beläget i södra Östergötland. Huvudgården fi ck sitt namn 1783 då 
fi deikommisset stadfästes under namnet Baroniet Adelswärd . På gården 
fanns en reveterad herrgårdsbyggnad i en våning med frontespis och 
fl ygelbyggnader uppförda omkring 1750. Vid sekelskiftet 1900 beslutade 
den dåvarande disponenten vid Adelsnäs, friherre Theodor Adelswärd,  att 
riva den gamla huvudbyggnaden för att bygga en ny och större i sten.127

Theodor Adelswärd  utbildade sig till bergsingenjör på KTH för 
att bli disponent på Adelsnäs och ta över gruvdriften vid Åtvidaberg. 
Gruvorna gav dock dålig avkastning och stängdes vid sekelskiftet. I stället 
utvecklade Adelswärd en stor trävaruindustri kallad AB Åtvidabergs 
förenade industrier. Vid Adelsnäs anlade han också handelsträdgård och 
trädgårdsskola. Adelswärd var politiskt aktiv som liberal riksdagsman och 
1911–14 som fi nansminister.128

På KTH lärde Adelswärd känna I. G. Clason och de inledde ett 
livslångt samarbete. Främst var det byggherren Adelswärd som anlitade 
Clason, men även som politiker hade Adelswärd samarbete med Clason 
bland annat i frågan om Överintendentsämbetets omorganisation.129 
Säkert tog Adelswärd aktivt del i utformningen av de byggprojekt Clason 
genomförde för honom. Adelswärd var kunnig i byggnadsfrågor och hade 
många internationella kontakter. I brev till Clason förmedlade Adelswärd  
nyheter inom byggnadskonsten som han önskade använda i sina egna 
byggprojekt.130 Clasons arbeten för Adelswärd började med två parallella 
byggprojekt, dels det Adelswärdska huset vid Strömgatan i Stockholm, 
där Adelswärd sedan hade sin stockholmsbostad, dels Villan Kammarbo 
vid Åtvidaberg. Båda uppfördes åren runt 1890.131

Villan var avsedd som bostad åt Adelswärd  under tiden den nya 
herrgården byggdes. En enkel förvaltarbostad i trä byggdes om till en 
informellt anlagd villa där engelska och amerikanska förebilder användes 

127 SSH nf. Österg. s. 174f.
128 Svenska män och kvinnor 1955.
129 Byggnadsstyrelsen 1969 s. 48f.
130 RA, I. G. Clasons samling vol. 18, Brev från övriga svenskar. 
131 Adelswärd  1991 s. 14f.
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på ett konsekvent sätt, med spånklädda partier och korsvirke på en lekfull 
volym med burspråk, torn och gavlar. Planen med individuellt formade 
rum följde de principer som redovisades i Clasons föreläsningar på KTH. 
Hallen är ett generöst rum med stor öppen spis, förmaket och salen har 
enligt Clasons princip endast ett stort fönster så att hela väggytor lämnas 
fria att möblera mot. Sovrummen ligger avskilda en trappa upp. De är 
försedda med ljusa badrum och klädkamrar. Stommens förutsättningar har 
dock inneburit begränsningar som påverkat utformningen.132 Trädgården 
vid villan utformades med höga ambitioner av Rudolf Abelin  och den 
endast delvis genomförda ritningen användes av Abelin som exempel i 
hans bok Villaträdgården.133

Åren efter sekelskiftet påbörjade Adelswärd  och Clason skissarbetet 
på den nya huvudbyggnaden på Adelsnäs. Adelswärd hade nyligen tillträtt 
som baroniets innehavare och ingått äktenskap med Louise Douglas  från 
Stjärnorp. Ett skissförslag från 1905 fi nns bevarat i det Adelswärdska 
arkivet. Här framträder en slottsliknande byggnad i renässansstil, i 
detaljerna starkt påminnande om Nordiska museet som Clason samtidigt 
arbetade med. Grupperingen av herrgårdens volymer är fri och anpassad 
till terrängen efter engelska ideal. Den fria grupperingen bibehölls sedan i 
hela den långdragna skissprocessen.

Nästa skissprojekt från 1906 visar ett starkt förenklat och förminskat 
hus. Året därpå ritas återigen ett större hus i en stram avskalad stil 
påverkad av engelsk Arts & Crafts-arkitektur som den behandlades av 
C. F. A. Voysey  (1857–1941). I detta förslag har köksfl ygeln fasader 
i korsvirke liknande den fl ygel som byggdes på Tjolöholm av L. I. 
Wahlman .134 Ett mer genomarbetat skissförslag utarbetades 1911. Det 
ritades upp, laverades och bands i skinnband för att överlämnas som 
födelsedagsgåva till Louise Adelswärd . Detta förslag skall, enligt påskrift 
av I. G. Clasons son Gustaf, vara ritat av Gunnar Asplund . Förslaget visar 

132 Jämför med herrgårdsbyggnaden på Lönö, se Fredriksson 1996 s. 74ff .
133 Abelin  1915b s. 19.
134 Enligt Sumner 2004 s. 150 var Clason delaktig i Tjolöholmsprojektet genom 

att rekommendera Lars Israel Wahlman  som arkitekt för projektet samt som 
ritningsgranskare och diskussionspartner.
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ett ytterligare förenklat hus, ritat på ett nästan naivt maner. Planen närmar 
sig den som skulle komma att byggas. Skisser utförda 1913, sannolikt 
av Clason själv, visar ett förslag till ett elegant tornprytt hus presenterat 
dels med säteritak, dels med sadeltak. Dessa skisser låg till grund för 
herrgårdens slutgiltiga utformning åren 1915–17. Engelska förebilder var 
avgörande i skissprocessen men även franska och tyska infl uenser kan ha 
påverkat projektet.135

Under tiden diskussionen om huvudbyggnadens utformning pågick, 
genomfördes omfattande arbeten i parken. Den danske trädgårdsarkitekten 
Henri Carl Glæsel  (1853–1921) påbörjade arbetet men lämnade över till 
Clason och Rudolf Abelin , som formade en konstnärligt medveten helhet 
av parken med orangeri, terrasser, murar och känsligt inlagda vägar. Även 
Ester Claesson  medverkade som trädgårdsarkitekt i ett senare skede av 
projektet.136

En omfattande korrespondens mellan Clason och Adelswärd  fi nns 
bevarad på Adelsnäs och i Riksarkivet. I denna kan diskussioner i en 
mängd detaljfrågor följas. Som exempel kan nämnas problemet med 
fl aggstången. Clason var av den åsikten att fl aggstången är ”en besvärlig 
pjäs” som aldrig funnits i England.137 Adelswärd höll med men kunde 
inte avstå från en sådan med hänsyn till den nationalistiska opinionen. 
Lösningen blev en elegant placerad fl aggstång utstickande från fasaden 
nära huvudentrén.138

En annan fråga var takets utformning. Clason föreslog tegeltak. Han 
förordade att vattnet skulle rinna av fritt utan att fångas upp av något 
avvattningssystem, en lösning som låg i tiden. På Carl Westman s rådhus 
i Stockholm tillämpades samma princip. Adelswärd  accepterade men 
återkom senare om takmaterialet. Då bygget sattes igång under första 
världskriget var byggnadsmaterial, däribland taktegel, en bristvara. 

135 Sumner 2004 s. 255 lyfter fram ett restaureringsprojekt av Edwin Lutyens  
genomfört 1898, Le Bois des Moutiers i Normandie, som en tänkbar referens med 
likande formelement.

136 Se vidare Sumner 2004 s. 260ff . 
137 Brev i Baroniet Adelswärds arkiv, Adelsnäs.
138 Baroniet Adelswärds arkiv, Adelsnäs. Brevväxling med Clason.
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Adelswärd föreslog att taket skulle täckas med ekspån som kunde 
tillverkas av egen skog. Clason tillstyrkte ivrigt förslaget och bifogade 
en beskrivning över tillverkning och behandling av spånen.139 Spåntaket 
utfördes men visade sig med tiden svårskött. Det byttes 1979 till ett 
skiff ertak av baroniets dåvarande innehavare friherre Johan Adelswärd .140

Fasaderna på Adelsnäs utfördes slätputsade, avfärgade i ljus kulör 
och utan dekor. De småspröjsade fönstren målades ljust guldockra. 
Sockeln gjordes av släthuggen granit och på ett parti av rund fältsten. 
Clason hade svårt att leverera ritningar till de datum Adelswärd  önskade. 

139 Ibid.
140 Muntlig uppgift av Johan Adelswärd  1995.

Clasons skiss till hallen på Adelsnäs. Perspektivteckning i I. G. Clasons samling, ArkDes.
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Adelswärd drev på bygget och köpte material utan ritningsunderlag. Det 
brådskade eftersom priserna steg på grund av kristiden.141 Ritningarna 
till Adelsnäs utarbetades på Clasons kontor i de tidiga skedena av Rudolf 
Emanuel Jacobsen  (1879–1937), Albert Collett  och Gunnar Asplund . 
Detaljprojekteringen utfördes främst av Arvid Stille  (1888–1970) och 
Albert Collett.142

Clason och hans anställda ritade stora mängder skisser till 
rumsinredningar av de viktigaste rummen; hallen, sommarsalongen, stora 
salongen, biblioteket och matsalen. Skisserna visar generellt en rikare 
träinredning än den som utfördes. Troligen har detta samband med att 
Theodor Adelswärd  hamnade i ekonomiska svårigheter och tvingades 
lämna ägandet av snickerifabrikerna i Åtvidaberg under tiden Adelsnäs 
byggdes.143

141 Baroniet Adelswärds arkiv, Adelsnäs. Brevväxling med Clason.
142 Edestrand och Lundberg 1968 s. 183ff .
143 Sumner 2004 s. 263 tar upp de ekonomiska omständigheterna. Hon nämner också 

att Clason fi ck kring 50 000 kr i arvode för Adelsnäsprojektet.

Clasons skiss till rustkammaren på Adelsnäs. Perspektivteckning i I. G. Clasons samling, 
ArkDes.
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Vid entrén fi nns en välvd rustkammare formad efter borgstugan på 
Glimmingehus. Den har ett stjärnvalv som bärs upp av en skulpterad 
kalkstenspelare. Rummet var avsett för samlingar efter jakter, då gästerna 
kom in med våta kläder och smutsiga stövlar.

Hallen gestaltades efter en förebild som Adelswärd  valt. En 
teckning i Clasons ritningssamling visar stora hallen på Batsford Park i 
England, ritad 1887 av Sir Ernest George  (1839–1922) och Harald Peto  
(1854–1933).144 Den har Gustaf Clason s påskrift ”Adelswärds ideal”.145 
Hallen på Adelsnäs har många drag gemensamma med förebilden; 
dubbelhöjden, trappans placering, kontakten med övervåningen, bjälktaket 
och spisens form. En samtida parallell i större skala är hallen i Östbergs 
stadshusprojekt i Stockholm.

Sommarsalongen utvecklades under projektet från ett elegant 
klassicerande galleri till ett stramt kryssvälvt rum med fönstersnickerier av 
ek och en långvägg tapetserad med antika målningar. Stora fönsterdörrar 
kan öppnas mot parkens grönska. De ger direktkontakt över gräsmattan 
till den vinkelställda matsalen som kan öppnas på samma sätt.

Stora salongen har en konventionell inredning i 1700-talsanda med 
typisk Clasonkaraktär. Panel omsluter väggfält, i detta fall anpassade 
för vävda tapeter i Adelswärds ägo. Rummets mått och kvadratiska 
proportioner är hämtade från 1600-talsslottet Ållonö i trakten av 
Norrköping.146 Biblioteket är ett långt kryssvälvt galleri omgivet av 
skrivrum och arkivrum. Inredningen är utförd i alm. Mot söder skuggar en 
loggia bibliotekets fönster.

De många gästrummen inreddes huvudsakligen med svenskt 1700-
tal som inspiration och möblerades med möbler i gustaviansk stil eller 
empirstil. Vissa rum fi ck mer fantasifull inredning, såsom Ugglerummet 
med dekormålning troligen utförd av Filip Månsson  (1864–1933).147 
Clason fortsatte samarbetet med familjen Adelswärd  och medverkade vid 

144 Richardson 1983 s. 59f.
145 Teckning i ArkDes, Isak Gustaf Clasons samling, mapp10.
146 Muntlig uppgift av Johan Adelswärd  1995. Vid en jämförelse med planen visar sig 

måtten stämma väl liksom spisens placering.
147 Sumner 2004 s. 258.
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utformningen av Theodor Adelswärds grav i Adelsnäsparken 1929.
Adelsnäs erbjuder ett omfattande material, dels i form av skisser och 

diskussioner i brevform, dels i form av ritningar och foton och inte minst 
det välbevarade huset och trädgårdsanläggningen.

Clason visade redan under slutet av 1880-talet stort intresse för 
anglosaxiska förebilder inom bostadsarkitekturen. Clasons ideal för 
bostadens rumsgruppering med en välkomnande hall som husets centrum 
och en avskild sovrumsavdelning hämtades från England.148

Både i Sverige och Danmark var nationalromantiken en exklusiv 
riktning i arkitekturen med avancerad materialbehandling och relativt 
litet genomslag i den totala byggnadsmassan. I Danmark var den mest 
betydelsefull före sekelskiftet 1900 med symbolbyggnaden Köpenhamns 
rådhus.149 I Sverige kom nationalromantiken till fullt uttryck först åren 
närmast efter sekelskiftet. Det stora intresset för byggnadsmaterialet som 
arkitektoniskt uttrycksmedel på 1890-talet kan tolkas som ett förstadium 
till nationalromantiken och i detta skede var Isak Gustaf Clason mycket 
infl ytelserik. Den för tiden karaktäristiska höga materialkvaliteten och 
perfekta hantverksutförandet kom till uttryck även i tidens restaureringar 
och i Clasons fall hela hans återstående karriär fram till 1930. 

Villan Kammarbo i Åtvidaberg med sin pittoreska fasad bidrog 
till att utveckla det sena 1800-talets villatradition. Clasons fasader med 
korsvirke och spånklädsel introducerade en engelsk-amerikansk stil som 
fi ck många efterföljare på 1890-talet. Clasons långdragna skissarbete för 
den nya herrgården på Adelsnäs visar en utveckling från naturstensfasader 
i renässans över förenklad barock till avskalad nationalromantik. En 
inspirationskälla var gamla svenska vasaslott, som efter att ha förlorat 
all dekor, stod nakna med mäktiga och kärva murar. I skissarbetet till 
Adelsnäs medverkade som tidigare sagts bland andra Gunnar Asplund  
som sannolikt införde ett modernare formspråk på Clasons kontor. En 
annan yngre medarbetare, Rudolf Emanuel Jacobsen , ritade ett tydligt 

148 Se anteckningar från Clasons föreläsningar om byggande av större bostadshus på 
landet publicerade i Fredriksson 1996 s.105.

149 Millech och Fisker 1951 s. 7.
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Voysey -inspirerat hus, Villa Stockenberg   i Saltsjöbaden, år 1908.150 
Ett annat exempel på Arts & Crafts-inspirerad arkitektur fi nns 

på Haneberg i Södermanland, som restaurerades av Clason 1911–13. 
Den gamla 1600-talsgårdens huvudbyggnad hade en välbevarad 
1600-talsexteriör men saknade användbar inredning. Huvudbyggnaden 
förenades med fl yglarna genom förbindande tillbyggnader vars 
putsfasader fi ck en neutral utformning som ändå ger associationer till 
tidens engelska Arts & Crafts-arkitektur. De har en fri fasadbehandling 
och karaktärsfulla detaljer som påminner om samtida engelska förebilder 
men som också samverkar med 1600-talsfasaderna. Interiörens exklusiva 
och ombonade ekboaserade rum har också en anglosaxisk påverkan. 
Andra rum utformades i 1700-talsstil med vitmålade paneler. Dörrarna 
tillverkades med utgångspunkt från en gammal dörr som bevarats i huset 
och fi ck därmed en unik utformning med historisk anknytning till platsen. 
I en av de sammanbindande längorna skapades ett välvt galleri med stora 
fönsterdörrar, en rumstyp som Clason gärna använde i tillbyggnader.

Arbetena på Krapperup i Skåne, visar att Clason efter 1910 började 
intressera sig för rustika former med kraftfulla träpaneler och robusta 
murar. Den anspråkslösa trädgårdsingången och den anslutande bron på 
Krapperup, utförda 1915–16, har en rustik karaktär med synlig fältsten 
och kraftiga dimensioner.

I ett utbyggnadsförslag till det karolinska trähuset på Ekebyhof 
i Uppland, 1916–17 prövade Clason att återupprepa gårdsfasadens 
frontespis men med en stramare detaljering och öppen övervåning. 
Formspråket närmar sig tidens sommarvillor men trädetaljernas stramhet 
pekar fram emot 1920-talet. Utbyggnaden av ekonomidelen föreslogs som 
en något insmalad förlängning av huset med slutna panelade väggar. Detta 
sätt att göra en neutral, diskret tillbyggnad pekar framåt i tiden.

En återblick på perioden före sekelskiftet 1900 visar att i Danmark, 
och ännu tydligare i England, fanns ett rikt arkitektoniskt arv från 
medeltiden och renässansen att bygga den nationella arkitekturen på. 
Förebilderna för 1890-talets svenska arkitektur hämtades bland annat från 

150 Edestrand och Lundberg 1968 s. 60.
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dansk renässans men också från samtida arkitektur i England. Där var Arts 
& Crafts-rörelsen en bred och infl ytelserik konstriktning som växte fram 
på 1880- och 90-talen. Genom William Morris  (1834–96) och Society for 
the Protection of Ancient Buildings (SPAB) fanns en ideologisk koppling 
mellan Arts & Crafts och en konserverande bevarandeideologi som tog 
avstånd från tidens dominerande restaureringsmetoder.151 

Morris  tog år 1877 initiativ till SPAB i samband med att han tog strid 
mot ett stilpuristiskt restaureringsprojekt av Sir Gilbert Scott  (1811–78) 
som, enligt Morris, hotade att förstöra ytterligare en medeltida katedral.152 
Under sin kommande verksamhet lyckades SPAB i många fall att istället 
för en stor restaurering få till stånd en varsam reparation.153

För att belysa hur en herrgårdsrestaurering kunde genomföras i 
England redovisas här ett arbete av Edwin Lutyens  (1869–1944). Lutyens 
var i unga år en av Arts & Crafts-rörelsens förgrundsfi gurer. Lutyens 
genomförde en restaurering och tillbyggnad på Dixter, en medeltida 
egendom belägen i Sussex i sydöstra England. Den äldsta delen av det 
nuvarande huset uppfördes kring 1450 i korsvirke med en stor dubbelhög 
hall som bevarats nästan oförändrad. Köpmannen Nathaniel Lloyd  ville 
leva ett fridfullt liv på landet och köpte Dixter 1910. Han anlitade två 
välrenommerade arkitekter för att göra var sin skiss till restaurering av 
den gamla herrgårdsbyggnaden. De två var Sir Ernest George  och Edwin 
Lutyens . 

George  var en välkänd och erfaren arkitekt med många stora 
herrgårdsbyggen på meritlistan.154 Hans förslag för Dixter hade inneburit 
en totalombyggnad av huset som resulterat i en för tiden modern 
anläggning.155 

151 Richardson 1983 s. 7.
152 Arrhenius 2003 s. 97ff  beskriver ingående synsätten hos stilpurismens främste 

företrädare Viollet-le-Duc  och antirestaureringslinjens främste ideolog, John 
Ruskin , båda engagerade i katedralernas restaurering och vård. Hon lyfter fram 
fotografi ets roll som nytt redskap.

153 Davey 1995 s. 33.
154 Ett rum av George  förekommer som av byggherren utpekad förebild för Clasons 

gestaltning av hallen på Adelsnäs.
155 Lloyd och Hind 1997.
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Lutyens  var betydligt yngre och hade varit elev hos George . Lutyens 
hade i unga år gjort sig känd som en skicklig herrgårdsarkitekt med 
särskild talang för att skapa samverkan mellan hus och trädgård, något 
som skedde i samarbete med Gertrude Jekyll  (1843–1932). Lutyens 
arbeten publicerades frekvent i bland annat tidskrifterna Country Life och 
The Studio. Den senare lästes fl itigt i Sverige, även av Clason. 

Skissen till Dixter övertygade Lloyd  att Lutyens  var rätt arkitekt. 
Huset behövde en stor tillbyggnad för att uppfylla familjens Lloyds krav. 
En korsvirkesbyggnad från 1500-talet fl yttades till Dixter, och Lutyens 
ritade en tillbyggnad till huset som förenade de två gamla byggnaderna 
till en helhet. Både Lutyens och Lloyd var medvetna om risken att huset 
kunde upplevas som förfalskat efter en så omfattande restaurering. Därför 
tillämpade de stränga antikvariska principer när de gamla byggnadernas 
exteriör och huvudrum återställdes till sitt ursprungsskick. Tillskotten 
begränsades till installation av modena bekvämligheter som centralvärme 
och elektriskt ljus. 

De fl esta servicefunktioner placerades i Lutyens  nya tillbyggnad. 
Nytillkomna detaljer utfördes i ett avskalat och sparsmakat formspråk 
som anslöt till medeltidsarkitekturen men samtidigt framstod som 
tydligt modernt. Inom Arts & Crafts-arkitekturen var välbevarade 
medeltidsbyggnader de viktigaste förebilderna både för formgivningen 
och för hantverksutförandet. Lutyens lyckade därför i sin restaurering 
skapa en samverkan mellan det gamla och det nya till en väl fungerande 
helhet. Lutyens skapade också en trädgårdsanläggning av hög kvalitet med 
terrasser, trappor och pergola som binder samman hus och trädgård.156 

Clason var genom hela sin karriär intresserad och infl uerad av 
den samtida engelska arkitekturen. Inspirationen kom till uttryck i 
både planlösning och fasaduttryck redan på 1880-talet. Clason följde 
utvecklingen i England och uppskattade det nya, stramare formspråket 
hos till exempel Voysey  och Lutyens  efter sekelskiftet 1900. Deras 
infl uenser påverkade Clasons arbete med Adelsnäs men också fl era mindre 
herrgårdsprojekt på 1910-talet.

156 Davey 1995 s. 129.
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En svenskare nybarock med hjälp av Suecian: Stjärnvik 1910–13

Clason sökte gärna förebilder till både nybyggnader och restaureringar 
i Dahlberghs Sueciaverk. Ett exempel är restaureringen av Stjärnvik i 
Östergötland. Stjärnviks huvudbyggnad är ett stenhus med anor från 
1600-talet som omgestaltats i nyrenässans på 1860-talet. Byggnaden 
fi ck en totalt ny utformning såväl exteriört som interiört vid Clasons 
ombyggnad på 1910-talet. Clason redogjorde i en artikel publicerad i 
Teknisk tidskrift 1913 för sitt synsätt i restaureringsfrågan med Stjärnvik 
som ett exempel.157

Stjärnvik ligger i Risinge socken nära bruksorten Finspång några 
mil norr om Norrköping. Gården har gamla anor med verksamheter 
såsom järnbruk och kvarn sedan 1600-talet. Under 1700-talets första hälft 
inköptes Stjärnvik av Louis De Geer , ägare till Finspångs bruk, som anses 
ha namngivit godset efter sin hustru, född Oxenstierna . Under De Geers 
tid moderniserades huvudbyggnaden men dess utseende efter åtgärderna 
är okänt. År 1859 kom godset i familjen Bergwalls ägo. Brukspatron 
Fredrik Bergwall  lät på 1860-talet Theodor Glosemeyer  (1832–86) 
genomföra en ombyggnad av herrgårdsbyggnaden.158 Glosemeyer 
var arkitekt och storbyggmästare samt tillförordnad stadsarkitekt i 
Norrköping åren 1885–86. Han arbetade ofta i en internationellt påverkad 
historicism med ritningar till bostadshus i Norrköping. Ombyggnaden 
av Stjärnvik genomfördes troligen i två steg, där ombyggnaden av 
fasaden var det första och tillbyggnaden eller ombyggnaden av den 
nuvarande huvudtrappan var det andra steget. I samband med arbetena 
med huvudbyggnaden genomfördes ett stort trädgårdsprojekt som fi nns 
dokumenterat i ritningar.159 Huvuddragen i trädgården är bevarade.

Näste ägare var konsul Oskar Brynolf , grosshandlare i Norrköping. 
Han köpte Stjärnvik 1896 för att använda det som lantställe. Åren 1910–
13 genomförde Brynolf en om- och tillbyggnad för att göra Stjärnvik till 
sin permanenta bostad. För detta arbete konsulterades I. G. Clason.

157 Clason 1913 s. 73ff .
158 SHS Österg. s. 228ff .
159 Ritning som förvaras hos familjen Edlund-Andersson på Stjärnvik.
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Trädgårdsfasaden till Stjärnviks huvudbyggnad före Clasons restaurering. Ritning av Glose-
meyer från 1860-talet. Ritning i I. G. Clasons samling, ArkDes.

Planen till Stjärnvik före Clasons restaurering, rekonstruktionsförsök av författaren.
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Northuns planritning till ombyggnad av Stjärnvik, kring 1910. Ritning i I. G. Clasons samling, 
ArkDes.

Clasons trädgårdsfasad till Stjärnvik 1911 eft er Northuns idé. Ritning i I. G. Clasons samling, 
ArkDes.
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Clasons trädgårdsfasad till Stjärnvik med tegeltäckt säteritak och putsfasad med förebilder i 
svenskt 1600-tal. Ritning i I. G. Clasons samling, ArkDes.

Clasons planlösning till Stjärnvik med fl yttad hjärtvägg för att skapa en större salong och alla 
viktiga rum mot trädgården i söder. Ritning i I. G. Clasons samling, ArkDes.
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Clasons gårdsfasad till Stjärnvik där trapphuset utformas som ett lanterninkrönt torn. Ritning 
i I. G. Clasons samling, ArkDes.

Clasons generalplan för Stjärnvik med huvudbyggnad och fl yglar kring en gårdsplan och en 
stram parterr på trädgårdssidan. Ritning i I. G. Clasons samling, ArkDes.
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Clasons inredning till Frökens rum på Stjärnvik, ett helboaserat rum på vindsvåningen, 1912. 
Ritning i I. G. Clasons samling, ArkDes.

Hallen på Stjärnvik med rabbizputstak i valvformer. Foto i Herrgårdsarkivet, Nordiska muse-
ets arkiv.
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I Arkitektur- och designcentrums Clasonsamling fi nns ett tidigare 
projekt till ombyggnad av Stjärnvik ritat av norrköpingsarkitekten Werner 
Northun  (1865–1936). Projektet beställdes sannolikt av Brynolf  men 
accepterades inte. Huvudgreppet var att bygga låga fl yglar vid var sida om 
huvudkroppen. I detta förslag bevarades och kompletterades Glosemeyer s 
fasader.

I Clasons första förslag till Stjärnvik arbetade han främst med 
planen och redovisade en fasad snarlik Northun s. Först i nästa omgång 
ritningar bearbetades fasaderna och en helt annorlunda byggnad med släta 
putsfasader och högt, tegeltäckt säteritak med lanternin presenterades. 
Förslaget som genomfördes är ett exempel på hur Clason hämtar 
inspiration från den karolinska tiden. Pochernas (sidofl yglarnas) platta tak 
med barriärplintar och smidesräcken hämtar sin förebild från tiden kring 
1790. Denna kombination av barock och nyklassicism återkommer i fl era 
av Clasons herrgårdsprojekt. I putsen skapades tunna pilastrar och elegant 
skulpterade detaljer. Entréporten av ek har 1700-talskaraktär och omges 
av lyktor av smide ritade av Clason.

I en artikel i Teknisk tidskrift 1913 redogjorde Clason för egna 

Clasons förslag till ombyggnad av hallen på Stjärnvik. Perspektivskiss i I. G. Clasons samling, 
ArkDes.
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Clasons inredning för badrum med kolmårdsmarmor på Stjärnvik 1912. Ritning i I. G. Cla-
sons samling, ArkDes.

Haneberg med den planterade gårdsplanen.  Clason jämförde Stjärnvik och Haneberg i en 
artikel som exempel på olika utgångspunkter vid arbete med herrgårdar. Foto ur SSH nf.
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ombyggnader av två herrgårdar; dels Stjärnvik och dels Haneberg i 
Södermanland. Haneberg fi ck det största utrymmet i artikeln, där enligt 
Clason ”arkitektens uppgift var att med minsta rubbning av gårdens 
hemtrefl iga gammaldags stämningsfulla karaktär göra den beboelig och 
komfortabel enligt våra nutida anspråk”. Haneberg var en välbevarad 
anläggning från 1600-talet vars exteriör i stort lämnades orörd medan 
interiören fullständigt förnyades.

Clason skriver vidare ”I fråga om Haneberg har det gällt, att bibehålla 
af det gamla så mycket som möjligt. Alldeles motsatsen har i viss mån 
varit principen vid omformandet af hufvudbyggnaden å egendomen 
Stjernvik”. Angående Stjärnviks fasader skriver Clason ”Någon respekt 
för den ursprungliga putsarkitekturen har inte förefunnits annat än så 
tillvida, att fönstren bibehållits till storlek och läge”. Clason slutar sin 
artikel med frågan ”Sens moral: Hvar börjar pieteten, och hvar upphör 
vandalismen?”160 Clasons fråga kan ses som ett svar på kritik av hans 
ibland hårdhänta ombyggnader och att han i artikeln vill framhäva att 
principerna för ett herrgårdsprojekt kan vara helt olika beroende på den 
aktuella byggnadens karaktär.

En serie skisser i ArkDes visar Clasons möda att lösa planen för 
Stjärnvik. Northun s ritning förkastades beroende på att rumsmåtten var 
för små, särskilt i salongen. Ett förslag innebar att stora trappan skulle 
rivas och ersättas av en trappa inne i byggnadens huvudvolym. Clasons 
genomförda planlösning innebar omfattande rivningar av bärande väggar. 
Hjärtväggen revs för att ge salongen tillräcklig bredd, och hallen öppnades 
åt sidorna. Detta löstes tekniskt genom avväxlingar med stålbalkar. 
Bjälklagen över tillbyggnaderna utfördes också med stålbalkar och 
betongkupor gjutna däremellan.161

Entrén in i huset sker under det centrala trapplöpet i stora trappan. 
Nedre hallen inreddes av Clason med välvt tak, gjort i rabbitzputs på 
järntrådsduk spänd på järnbågar. Putsen är neddragen till en oljemålad 
bröstpanel. Golvet är av furu, avsett att täckas med linoleummatta utom 

160 Clason 1913 s. 73ff .
161 ArkDes, I. G. Clasons samling, mapp 24. Ritningar till bjälklagskonstruktioner.
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på ytor med band och friser av kolmårdsmarmor. En öppen spis i samma 
material bär byggherrens monogram.

Matsal, salong, förmak och herrum ligger i fi l mot trädgårdssidan. 
De har för Clason typiska inredningar, med oljemålade snickerier i 
de tre förstnämnda rummen medan herrummet är helboaserat i ek. 
Taken är putsade med dekorativa lister och ornament utförda av Johan 
Axel Wetterlund , golven är av ekparkett i fi skbensmönster.162 Samtliga 
paradrum utom matsalen har öppna spisar, vilka redan från början 
kompletterades med centralvärme via elradiatorer försörjda av gårdens 
eget kraftverk.

En trappa upp fi nns sovrumsvåningen med utgångar till de stora 
takterrasserna. Ett badrum med inredning av kolmårdsmarmor är bevarat 
från Clasons ombyggnad. Vindsvåningen innehåller två sovrum med 
ett förmak emellan. Ett av sovrummen har en omfattande fast inredning 
av laserad furu ritad av Clason. Köksfunktionerna var placerade i 
souterrängvåningen. På Clasons kontor arbetade Albert Collett , Otar 

162 Clason 1913 s. 76.

Beställarens instruktioner till Clason angående inredning av vindsvåningen på Stjärnvik. Skiss 
i I. G. Clasons samling, ArkDes.



123

Hökerberg  och Ester Claesson  med ritningarna till Stjärnvik.163

Trädgården ritades som i de fl esta av Clasons projekt av Rudolf 
Abelin , sannolikt i samarbete med Ester Claesson . På trädgårdssidan 
anlades en stor symmetrisk parterr omgiven av rosenrabatter, klippta tujor 
och grusgångar. Anläggningen framhäver byggnadens huvudfasad och 
skapar en tydlig mittaxel.  

Stjärnvik beboddes av konsul Brynolf  till dennes död 1921. Därefter 
skedde fl era ägarbyten innan familjen Stenhammar köpte godset. På 
1970-talet köptes Stjärnvik av Finspångs kommun. Under kommunens tid 
som ägare genomfördes en modernisering av huvudbyggnaden som senare 
avskiljdes från gården. Vid ett köp 1996 av Björn Andersson  och Gunvor 
Edlund  återförenades huvudbyggnaden med gården. De nya ägarna har 
genomfört en omfattande restaurering av gårdens samtliga byggnader. 
Till det yttre står huvudbyggnaden oförändrad sedan Clasons ombyggnad, 
medan interiören kompletterats med ny inredning som en fortsättning på 
Clasons restaureringsprojekt. Arkitekt har varit författaren.

Under 1900-talets första år var nybarocka former med inslag 
av organiska jugendelement vanliga i det svenska nybyggandet. 
Clason deklarerade i efterhand att han från början tagit avstånd från 
163 Edestrand och Lundberg 1968 s. 184.

Clasons förslag till säteritak på fl yglarna på Stjärnvik, ej genomfört. Ritningar i I. G. Clasons 
samling, ArkDes.
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jugendstilen. Den barockinspirerade strömning som levde parallellt med 
nationalromantiken hade ett bredare genomslag och hade stor betydelse 
för utformningen av herrgårdsrestaureringar.164 En liknande utveckling, 
med nyvaknat intresse för klassicismen efter sekelskiftet 1900, kan 
studeras både i Danmark och i England.165 

Clasons ambition var att en skapa en ny och för landet unik arkitektur 
genom studier och undersökningar av äldre nationell byggnadskultur. 
Resultatet blev i Clasons fall ofta arkitektur påverkad av den svenska 
barocken så som den skildras i Sueciaverket och med jugendprägel. Detta 
formspråk kom till uttryck i många herrgårdsrestaureringar. Fasaderna till 
Stjärnvik, med pilastrar i kolossalordning och dekor av palmblad, refererar 
till 1600-talet. Stjärnviks fasader har många drag gemensamma med 
gravyren till Kjersö i Sueciaverket. Stjärnviks huvudbyggnad innehåller 
delar från 1600-talet, vilket troligen har påverkat valet av barockformen. 

Clasons gestaltning av träfasaderna på Lönö på Vikbolandet anknyter 
till äldre svenska förebilder men även till 1910-talets villabyggande. 
Det karaktäristiska höga säteritaket och klassicerande detaljer med 
påverkan från jugend präglar byggnaden. Clason ritade på många håll 
också personalbostäder på herrgårdarna. Dessa utfördes oftast i trä i 
en utformning som anslöt till huvudbyggnaden. Ett exempel fi nns i 
rättarbostaden på Lönö. 

Clason restaurerade fl era stora huvudbyggnader från 1600-talet, en 
av dessa var Nynäs i Bälinge socken i Södermanland för Carl Gripenstedt . 
Clasons ritningar visar på stora planer till en ny exteriörgestaltning som 
skulle ersätta Johan Fredrik Åbom s (1817–1900) arkitektur från 1860-talet 
och samtidigt skapa en gästrumsvåning på vinden. Projektet genomfördes 
1901–10 i mindre skala med återställande av helheten i en del av de 
stuckdekorerade rummen från 1600-talet, bland annat Excellensens 

164 Lindegren  1910 s.19ff . beskriver tidens debatt där jugendstilen ansågs kommersiell 
och ytlig. Arkitekter med höga ambitioner sökte andra sätt att förnya arkitekturen 
och många sökte vägen via hantverket och den egna historiska arkitekturen. 
Både metoden och det färdiga resultatet byggde på inspiration från England. 
Förstärkning av arkitektyrkets status är ytterligare en faktor som Lindegren tar upp.

165 Ett exempel är Lutyens  intresse för klassicismen efter 1900, se Richardson 1983 s. 
64.
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förmak där en kalkstensspis tillfogades.166 Clasons monumentala växthus 
på Nynäs från 1907 bidrar till att skapa en borggård och är placerat 
med utgångspunkt i äldre fl ygelbyggnader avbildade på Sueciasticket. 
Växthuset på Nynäs är ett utpräglat exempel på Clasons sätt att formge i 
jugendpräglad nybarock. 

Fasaderna till den gamla träbyggnaden på Biby nära Eskilstuna, 
försågs med originella nygotiska detaljer kring 1860, sannolikt utformade 
av Axel Nyström (1793-1868) . Enligt ett förslag av Agi Lindegren  
från 1905 off rades dessa detaljer till förmån för en stram och enkel 
panelbeklädnad som anknyter till lantlig barockstil från tidigt 1700-tal 
trots att huset är 100 år äldre. Genomförandet påbörjades under Clasons 
ledning 1911–25 men slutfördes först i början av 1930-talet i en förenklad 
utformning enligt ritningar av stadsarkitekten i Eskilstuna Frej Klemming  
(1893–1978). 

Clasons arbeten på Mårbacka i Värmland 1919–25 präglades 
av en stark och medveten beställare, Selma Lagerlöf  (1858–1940). 
Den befi ntliga byggnadens rum bevarades av pietetsskäl och låste 
planlösningen så att symmetri inte kunde uppnås i fasaden. Den totala 
omgestaltningen av exteriören har paralleller i Clasons produktion, till 
exempel Lönö i Östergötland. Fasadens asymmetri är det enda som skiljer 
huset från en nybyggd herrgårdsvilla som Clason skulle kunnat forma den. 
Ett jämförelseprojekt är Clasons skiss till ny herrgårdsbyggnad på Stavsjö 
bruk i Södermanland.

Clasons ombyggnadsförslag för Skenäs 1921–22 är ett senkommet 
exempel på hur en 1800-talsbyggnad kunde förvandlas med hjälp av 
barockformer. Emil Langlet s (1824–98) välbalanserade länga med 
fyra hörntorn har på Clasons skisser byggts på med ett högt säteritak 
kombinerat med olika omgestaltningar av tornen. Sannolikt var målet 
att skapa en rymlig gästrumsvåning på vinden. Materialalternativen för 
taket förvånar – enkupigt tegel eller ekspån som föreslogs i kombination 
med den befi ntliga 1800-talsarkitekturen. Clasons skisser kom inte till 
utförande i detta fall.

166 Söderlind 1986 s. 10ff . Clasons ritningar till Nynäs förvaras i RA, Nynäsarkivet.
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I Clasons undervisning på KTH ingick en uppgift att rita ”ett 
fristående hus på landet”, i praktiken en huvudbyggnad till en herrgård. 
En omgång ritningar utförda av Clason med den anonyma titeln ”Skiss 
till herrgårdsbyggnad 1900” visar fasader i stort sett identiska med 
Ållonö i Östergötland, så som de skildras i Sueciaverket.167 Fasaderna har 
kompletterats med planritningar och sektioner utifrån Clasons egna ideal. 
Sannolikt har ritningarna utförts för att fungera som läromedel i ovan 
nämnda herrgårdskurs, ett exempel på hur Sueciaverket kunde fungera 
som inspiration vid nybyggnad. Ållonö kom senare att restaureras och 
återfi ck då sina barockfasader med hjälp av Sueciagravyrerna. Arkitekt var 
Rudolf Enblom  (1861–1945) och projektet genomfördes från 1905 och 
några år framåt.168

167 Ritningar i ArkDes, I. G. Clasons samling mapp 27 under ”Ollonö”. En omgång av 
samma ritningar har påträff ats av författaren på Ållonö.

168 Unnerbäck 1970 s. 92ff .

Clasons ritning till herrgårdsbyggnad utförd med Ållonö som förebild. Ritning i ritningssam-
ling på Ållonö.
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I Tessins och de la Vallées fotspår: Ericsberg 1896–97

Ericsberg, som ligger i Södermanland nära Katrineholm, är en av 
landets största gods, både i jordareal och i storlek på huvudbyggnaden. 
Huvudbyggnaden började uppföras vid 1600-talets mitt som en 
rektangulär byggnadskropp i tre våningar under brant sadeltak. 
Byggherrar var Eric Carlsson Gyllenstierna  och hans hustru Beata Yxkull . 
Deras son Christoff er Gyllenstierna  utökade huvudbyggnaden med fyra 
fl yglar som ansluter till den ursprungliga byggnaden som hörnpaviljonger. 
Han lät vidare omgestalta byggnaden till en barockbyggnad med 
slottskaraktär försedd med svängda säteritak och pilasterprydd fasad. 
Interiören dekorerades med stucktak och magnifi ka rumsinredningar i 
kapellet och badrummet under medverkan av bland andra Carlo Carove . 
Som arkitekt anlitades enligt en äldre tradition Nicodemus Tessin  d.ä. 
Senare forskning pekar mot att arkitekten i stället kan ha varit Mathias 
Spihler .169 Clason hade ändå uppfattningen att Tessin varit arkitekt för 
Ericsberg.170 Byggnaden stod färdig kring 1687. 

Godset övergick 1733 till familjen Hildebrand  och 1808 till 
familjen Bonde  som är nuvarande ägare. Den enorma huvudbyggnadens 
exteriör är till allt väsentligt oförändrad sedan 1687 medan interiören 
har genomgått en lång rad förändringar. Friherre Carl Jedvard Bonde  
berättade i ett brev till O. Eneroth  att den övre våningen var oinredd så 
sent som kring år 1800.171 Stucktak från barocktiden fi nns ändå i övre 
våningen. Carl Forsstrand  uppger att huvudbyggnaden tilläts förfalla 
under den Hildebrand ska epoken och att familjen Bonde låtit utföra större 
restaureringar på 1810-talet, 1862 och 1896.172 Den sistnämnda av dessa 
utfördes enligt förslag av Isak Gustaf Clason på uppdrag av Carl Carlsson 
Bonde .173 

Clasons uppdrag omfattande en rad förändringar, varav en del 

169 Ellehag 2010 s. 132 ff . 
170 RA, I. G. Clasons samling, vol. 9. Egenhändig förteckning över Nicodemus Tessin  

d.ä:s arbeten där ”Eriksberg” ingår.
171 Brevet är citerat i SSH, artikel om Ericsberg.
172 SSH artikel om Ericsberg.
173 ArkDes, I. G. Clasons samling, mapp 15.
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utfördes medan andra stannade på pappret. För exteriören fanns idéer 
om att göra en ny markanläggning på entrésidan, med en terrass delad 
av en monumental trappa och omgiven av uppfartsramper. Uppe vid 
huset ritades ett nytt trappräcke av smide till entrétrappan. Räcket var 
det enda som kom till utförande av detta delprojekt. Ett annat projekt 
var att förändra den södra sidofasaden. Här var önskemålet sannolikt 
att utnyttja det soliga läget bättre. Clason föreslog för denna del en 
tillbyggnad som skulle fylla ut mellanrummet mellan hörnpaviljongerna. 
Tillbyggnaden skulle förses med stora fönster utan bröstning och 
en trädgårdsutgång åt söder. Två alternativ presenterades, båda med 
utgångspunkt i en tempelgavel. Ändringen skulle ha förtagit den tydliga 
volymsuppbyggnaden och spegelsymmetrin i anläggningen och infört 
ett klassicerande motiv som inte tidigare använts i byggnaden. Inget 
alternativ kom till utförande, kanske beroende på att både Clason och hans 
byggherre efter utredning av möjligheter ändå valde varsamhet inför den 
ursprungliga arkitekturen.

Invändigt utfördes omfattande arbeten. Köket och tjänarnas matsal 
inreddes i stora ombyggda utrymmen. Sannolikt gjordes fl er mindre 
förbättringar av ekonomiavdelningen. I trapphallen en trappa upp revs 
tvärväggen så att hallen blev rymligare och fi ck genomgående ljus. Två 
trappor upp skapades det Svenska biblioteket genom sammanslagning 
av några mindre rum. Biblioteket inreddes av Clason med hyllinredning 
och dörrsnickerier av valnöt och spis i cararramarmor. Dörrsnickerierna 
visar på en för Clason typisk förhöjning av materialkvaliteten. Dörrarna 
är utförda i samma form som målade furudörrar från 1600-talet i 
angränsande rum men tillverkade av valnöt. Både indelningen och 
profi leringen är kopierad från de gamla dörrarna och förmedlar på så sätt 
övergången mellan gammal och ny inredning. 

I de fl esta representationsrummen gjordes förändringar kring 
sekelskiftet 1900. En genomgående sådan var att golven belades med 
ekparkett. Tidigare hade gran- eller furugolv varit dekormålade, troligen 
försedda med linneväv som målningsunderlag. Rumsformerna bevarades 
och därmed alla gamla stucktak. 
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Kopparstick som visar Ericsberg eft er den stora moderniseringen på 1680-talet. Gravyr ur 
Dahlberghs Sueciaverk.

Clasons förslag till entréramp och trappanläggningar på Ericsberg som inte genomfördes. 
Inspirationen kom sannolikt från Sueciabilden. I ritningens vänstra del syns utseendet vid 
Clasons inventering. Ritning i I. G. Clasons samling, ArkDes.
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Clasons två alternativ till tillbyggnad på södra sidofasaden på Ericsberg med terrassdörr och 
stora fönster. Förslagen genomfördes inte. Ritning i I. G. Clasons samling, ArkDes.



131

Ehrenstralsalongen på Ericsberg före Clasons restaurering ovan och eft er restaurering nedan. 
De dekormålade golven ersattes med ekparkett och biblioteket ordnades i nya biblioteksrum 
med inredning enligt Clasons ritningar. Foton i familjen Bondes samling på Ericsberg.
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Svenska biblioteket på Ericsberg med valnötsinredning och spis enligt Clasons ritningar. Foto i 
familjen Bondes samling på Ericsberg.

Clasons uppmätningsritningar till Ericsberg eft er restaureringen 1897. Förändringarna rörde 
främst de praktiska köksfunktionerna på bottenplanet. Ritning i I. G. Clasons samling, ArkDes.
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I samband med rivningen av det Bondeska palatset på Strömgatan 
i Stockholm vid sekelskiftet 1900 fl yttades några av de mest värdefulla 
inredningarna till Ericsberg. Det är oklart om Clason medverkade vid 
dessa åtgärder, men arbetena skedde i samband med Clasons restaurering. 
Clasons uppdrag omfattade även upprättande av relationsritningar av 
utförda arbeten, vilka visar hela huvudbyggnaden. På en version av 
ritningarna är de många stucktaken inritade. Dessa ritningar har ofta 
använts vid presentationer av Ericsberg.

Steninge i Uppland, med Nicodemus Tessin  d. y:s nästan helt 
bevarade arkitektur, var ett projekt som Clason genomförde med 
försiktighet åren 1908–09. Fasaderna återfi ck fönster med symmetrisk 
korspost och småspröjsade bågar. Terrassens trappbalustrad återskapades 
så som den skildras på Sueciasticket. I interiören inreddes den ovala 
matsalen med falska gyllenläderstapeter och stucktak med ägarnas 
spegelmonogram. I samband med arbetet dokumenterade Clason äldre 
målningsfragment, ett tidigt exempel på byggnadsarkeologiskt intresse. 
Trapphallen renoverades och gjordes mer monumental, bland annat genom 
att dörrarna och dess överljus försågs med dekorerade omfattningar. Den 
föreslagna men inte genomförda biblioteksinredningen hade förändrat 
karaktären i huvudvåningen genom att galleriet skulle ha förlorat tre av 
sex fönster. Restaureringen av den ovala Stora salongen har sannolikt 
utförts av Clason men detta har inte kunnat styrkas.174

När Clason fi ck uppdrag att modernisera 1600-talsbyggnaden på 
Öster Malma 1917–18 i Södermanland var utgångspunkten att Jean de 
la Vallée s fasader var kulturhistoriskt värdefulla. Studenter som var 
medlemmar i Arkitekturminnesföreningen hade dokumenterat och mätt 
upp byggnaden.175 Clasons planskisser utfördes med dessa uppmätningar 

174 Bedoire 2006 s. 317 och Bedoire 2013 s.198f. Författaren tolkar salongens 
inredning som Clasons arbete och kopplar det på ett intressant sätt till samtida 
franska slottsrestaureringar. Groth och Strömblad 2005 s. 94 anger att salongen 
försågs med takdekoration och väggmåleri 1907 vilket sammanfaller med Clasons 
restaurering.

175 Åman 2008 s. 68. Uppmätningen av Östermalma genomfördes 1914. Ytterligare 
herrgårdar som Clason restaurerade inventerades mer översiktligt och efter att 
huvuddelen av Clasons arbeten var genomförda, nämligen Tistad (1914) och 
Lövstad (Leufstad) (1918).
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som underlag. Många olika möjligheter prövades och en viss vånda att 
göra ingrepp i byggnaden kan anas hos både arkitekt och beställare.

Clason uttryckte stor beundran för far och son de la Vallée  respektive 
Tessin för att de etablerade en plats i svenskt kulturliv för skolade 
arkitekter. För Clason var arbetet med att förstärka arkitektkårens roll 
i samhället en av de viktigaste arbetsuppgifterna. Arkitekturen som 
skapades av familjerna de la Vallée och Tessin väckte också Clasons 
beundran och han ansåg att den hade en särskild betydelse som svenska 
tolkningar av internationella arkitekturinfl uenser. Clason såg även deras 
betydelse för den samtida arkitekturen: ”Och senast hava Tessinarne 
och deras närmaste efterföljare räddat oss ur den internationella 
ecklektisismen, återfört oss hem, givit oss tro på oss själva och visat oss 
att det fi nns en god svensk tradition att bygga på”.176 Nicodemus Tessin  d. 
y. var den förste svenske arkitekt som fi ck internationell betydelse.177 

Clason var delaktig i den stora restaureringen av Stockholms slott 
på 1890-talet och ritade år 1900 ett av Tessin påverkat hus som ersättning 
för den gamla Tessinska fastigheten på Skeppsbron i Stockholm.178 Inför 
de välbevarade och högklassiga byggnaderna på Ericsberg, Steninge och 
till viss del även Öster-Malma föreslog Clason försiktiga åtgärder som 
närmar sig den antikvariskt inriktade restaureringsmetod som vid mitten 
av 1900-talet skulle gälla för byggnadsminnen.

176 RA, I. G. Clasons samling, vol. 13. Utdrag ur Clasons koncept till högtidstal vid 
Tessinjubiléet 1928.

177 Bergström 2001 s. 328 påpekar att Tengbom  uppfattade sina off entliga uppdrag 
som en vandring i Tessins fotspår. Möjligen hade Clason en liknande uppfattning 
om sitt uppdrag.

178 Edestrand och Lundberg 1968 s. 113.
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Uppmätningsritning över bottenplanet på Öster-Malma utförd av Sven Brandel (1886–1931) 
och Sven Wallander (1890–1968), Arkitekturminnesföreningen 1914, publicerad 1916. Rit-
ningskopia i I. G. Clasons samling, ArkDes.
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Inför den stela empiren: Råbäck 1915–18

Vid restaureringen av Råbäck har Clason utnyttjat empirinspirerade 
dekorelement på fasaden och i portiken framför entrén. Detta visar på 
en kraftig omsvängning i Clasons värdering av empirens formgivning, 
element som tidigare konsekvent togs bort. Huset på Råbäck hade lång 
tradition som sommarställe, och Clason och hans beställare sökte ett lätt 
uttryck där empirformerna passade.  

Råbäck ligger vid Kinnekulle i Västergötland och har anor sedan 
medeltiden. Den nuvarande huvudbyggnadens äldsta del är uppförd 
av timmer, troligen på 1660-talet. Huset byggdes ut till sin nuvarande 
storlek 1820 av Casper Ehrenborg . År 1831 köptes gården av Nils 
August Silfverschiöld  för att användas som sommarresidens för familjen 
på Kobergs gods. Råbäck blev känt som ett kultiverat sommarparadis, 
skildrat av bland andra Fritz von Dardel , som tillhörde släkten. Den 
engelska parken från sekelskiftet 1800 berikades med olika attraktioner, 
såsom apostlagrottan och Emelie Högqvist s paviljong, hitfl yttad från 
Stockholm. På 1880-talet lät friherre Carl Klingspor  och hans hustru 
Louise Klingspor , född Silfverschiöld, modernisera och renovera huset. 
Exteriören tillfördes tidstypiska dekorativa detaljer och interiören fi ck 
några inredningar i mörkt trä. 

När friherrinnan blev änka lät hon sin son Wilhelm anlita Isak 
Gustaf Clason för att göra en ny restaurering. Sonen redogjorde i ett brev 
1915 till Clason för sin mors önskemål angående förmakets inredning, 
vilket var det första uppdraget: ”hon önska få en varm, ljus och hvilande 
prägel öfver förmaket/någon religiös stämning tycks hon ej vilja ha”.179 
Förmaket inreddes med ljust målade enkla snickerier och målad dekor 
i lätt och elegant gustaviansk stil. Ett förslag till en ny rak huvudtrappa 
som ersättning för en svängd trappa från 1820-talet utfördes inte. I stället 
genomfördes en omgestaltning av fasaderna och terrasserna närmast 
huset. Restaureringen innebar att 1880-talets detaljer togs bort, och med 
begränsade tillägg skapades en helt ny och ganska modern karaktär med 

179 ArkDes I. G. Clasons samling, mapp 22. Brev till Clason från Wilhelm Klingpor  
daterat den 16/3 1915. 
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inspiration från empirtiden. Frontespisen mot gården fi ck en avslutande 
segmentbåge och en dekorfris med empirkaraktär. På taket byggdes en 
liten lanternin. De branta takfallen belades med rött taktegel i stället för 
1880-talets zinkplattor och takkuporna förenklades.180 Fasaderna fi ck 
spritputs med enstaka släta lisener. Fönstren byttes till småspröjsade 
med kopplade bågar. Den mest omsorgsfulla detaljeringen fi ck entrén 
mot gården. Där byggdes en loggia med parställda kolonner. Ett glasat 
vindfång tillfogades utvändigt. Detta utformades med rundade hörn och 
omges av nischer i väggen. Mot trädgårdssidan anlades en terrass av 
kalksten med räcken av smide. Vid restaureringen av Råbäck har Clason 
tagit fasta på gårdens historiska roll som informellt sommarparadis och 
skapat en herrgårdsmiljö med ljus och lätt karaktär. 

I början av Clasons karriär, på 1880- och 90-talen, bedömdes normalt 
arkitekturen i sengustaviansk stil och empirstil som kylig, stel och kal. 
Materialbehandlingen i puts och stuck i ljusa starka färger stämde inte 
med tidens ideal. Clasons bedömningar av empirbyggnader på 1880- och 
90-talen stämmer väl med dessa värderingar. 

Södertunas fasader i empir förändrades till en 1700-talskaraktär med 
förebilder i rokokon och det gustavianska. I den svenska utvecklingen var 
synen på 1700-talets och tidiga 1800-talets arkitektur en avgörande fråga. 
Epokerna återupprättades i kronologisk ordning, först senbarocken, sen 
rokokon, det gustavianska och sist empiren. Slöjdföreningens utställningar 
kring sekelskiftet är en tydlig illustration av detta. Den gustavianska 
utställningen år 1891 och sedan uppföljaren, Carl-Johanutställningen år 
1900 väckte stort intresse.181 

Clasons behandling av såväl exteriörer som interiörer påverkades 
efterhand av den nya uppskattningen av det svenska 1700-talet och 
1800-talets första del. Rokokon hade uppskattats redan i mitten av 
1800-talet som nystil. Denna förekom långt fram mot slutet av 1800-talet 
och kan sannolikt inte helt avskiljas från sekelskiftets förnyade intresse. 

180 ArkDes, I. G. Clasons samling, mapp 22. I Clasons egenhändiga projektplan anges 
två alternativ, plåt eller ekspån. Clason bedömde att plåt borde väljas med hänsyn 
till den försvagade takstommen. 

181 Folcker 1900 s. 68ff .
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Huvudbyggnaden på Råbäck 1848 med huvuddragen från 1700-talet bevarade. Etsning ur 
Th ersner 1946.

Gårdsfasaden på Råbäck eft er 1880-talets ombyggnad. Foto ur SSH nf.
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Entréfasaden till Råbäck eft er Clasons restaurering med loggian prydd med kolonner och fron-
tespisen krönt av en segmentbåge samt dekorband med reliefmönster. Foto i Herrgårdsarkivet, 
Nordiska museets arkiv.

Skiss av Clason till mittpartiet på Råbäck med lanternin, segmentbåge och dekorfris med 
inspiration från empirtiden. Ritning i I. G. Clasons samling, ArkDes.
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En skiljelinje mellan 1800-talets nystilar och sekelskiftets intresse för 
1700-talet går i valet av konkreta förebilder. Nystilarna var internationella 
med kontinentala och rikt dekorerade förebilder medan sekelskiftets 
svenska arkitekter var intresserade av nationella, i den svenska situationen 
starkt förenklade och sparsmakade förebilder.182

Restaureringen av Elghammar i Södermanland 1908–09 och 1913 
syftade sannolikt till att förändra den kyliga empirbyggnaden och tillföra 
några mer ombonade rum. Skrivrummets mörka inredning saknar 
koppling till övriga rum men skulle enligt planerna ha samverkat med 
en ekinredning i hallen intill. Tankegången följdes upp av Ivar Tengbom  
som ritade matsalsinredningen i ek 1915.183 De smårutiga fönstren enligt 
Clasons ritningar skulle ha förtagit en del av ursprungsidén i exteriören 
men fönsterbytet blev inte av. 

Så sent som 1915 vid de förberedande arbetena till restaureringen 
av Vinäs i Småland revs empirfasaderna och de grova murarna från 
renässansen togs fram. De föreslagna renässansdekorationerna utfördes 
däremot inte.

Intresset för empiren kom till fullt uttryck under 20-talsklassicismen. 
Clason påverkades efter hand av det nyvaknade intresset. När han arbetade 
med de båda granngårdarna Råbäck och Hellekis vid Kinnekulle fanns ett 
nyvaknat intresse hos Clason för perioden strax efter sekelskiftet 1800. 
Hellekis hade Olof Tempelman s fasad i behåll med dekorativa tillägg 
från mitten av 1800-talet. Fasaden lämnades oförändrad vid Clasons 
restaurering 1916–23, vilken omfattade omfördelning av rumsfunktioner 
och utökning av ekonomiutrymmen. I förslag till arbeten i trädgården 
kan engelska förebilder spåras i form av rustika stenarbeten och strikta 
rumsskapande häckar kring den nya sidoordnade formträdgården.

I början av Clasons karriär var det en självklarhet att se kritiskt 
på empirtidens arkitektur. Clason genomförde ett fl ertal projekt där 
empirfasaden ersattes med nygestaltad fasad med äldre förebilder. 
Efter att empiren återupprättats genom utställningar och genom 

182 Edman 2008 s. 207ff .
183 Tengbom s restaurering genomfördes i början av 1910-talet, se Bergström 2001 

s.16.
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Clasons skisser till dekorelement på fasaden till Råbäck. Teckning i I. G. Clasons samling, 
ArkDes.

Sektion och planritning av Clason till loggian på Råbäck. Ritning i I. G. Clasons samling, 
ArkDes.
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Loggian på Råbäck med nischer, kolonner och vindfångets rundade fönster. Foto ur 
SSH nf.

Terrassen mot trädgårdssidan på Råbäck med beläggning och mur av kalksten och räcken 
av smide. Foto ur SSH nf.



143

Clasons gustavianskt påverkade inredning till förmaket på Råbäck. Ritning i I. G. Clasons 
samling, ArkDes.

Förmaket på Råbäck eft er Clasons restaurering visar en dekormålning som 
skiljer sig från Clasons ritning ovan men Clason gjorde även en skiss med 
liknande dekor. Foto ur SSH nf.
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restaureringar av kungliga miljöer ändrades Clasons bedömning stegvis 
så att empirarkitekturen behandlades varsammare. I några fall användes 
förebilder från empirtiden i omgestaltningar, som på Råbäck.

*
Efter denna genomgång av Clasons karriär som herrgårdsarkitekt kan 
konstateras att projekten genomfördes över en lång tidsperiod under 
vilken stilideal och synen på kulturhistoriska värden förändrades 
kraftigt. Clason lyckades under hela perioden behålla sin auktoritet 
och trovärdighet, både generellt som arkitekt och specifi kt som expert 
på herrgårdsarkitektur. Han var hela tiden öppen för internationella 
infl uenser och tog till sig nya tankar via sina yngre medarbetare och sina 
arkitektutbildade söner. 

Arbetsmetoder och gestaltningsideal var i stort sett de samma 
för både restaureringar och nybyggnader av herrgårdar. Målet var att 
skapa en värdig inramning till ett familjeliv med höga anspråk, en 
inramning som gav glans åt ägarfamiljen utan att överglänsa den. Clasons 
restaureringspraktik förändrades långsamt mot en större varsamhet när de 
privata herrgårdarna fi ck status som kulturhistoriskt värdefulla. Clason 
infl uerades av nya formgivningsideal för nybyggnad och dessa kom också 
till användning i restaureringar.

Clasons förslag till ombyggnad av hallen och huvudtrappan på Råbäck, ej genomfört. Interiör-
Perspektiv i I. G. Clasons samling, ArkDes.
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Vinäs, överst ritning till ombyggnad i empir som genomfördes kring 1830. Ritningen fung-
erade som Clasons relationsritning. Nederst Clasons förslag till restaurering av Vinäs 1916. 
Genomförandet påbörjades men avbröts. Ritningar i I. G. Clasons samling, ArkDes.

Clasons förslag till vattenkonst i trägården på Råbäck. Ritning i I. G. Clasons samling, ArkDes.
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4 Herrgården som prestigebostad                                                                                                                                   
   och kulturmiljö

Isak Gustaf Clasons herrgårdsrestaureringar erbjuder ett 
rikt studiematerial. Ett stort antal genomförda välbevarade 
herrgårdsrestaureringar fi nns att studera. Dessa skildras i ett omfattande 
ritningsmaterial och skriftliga källor. Materialet ger möjlighet att belysa 
uppsatsens frågor från olika håll och studera hur dessa kan besvaras 
utifrån olika typer av projekt. Det omfattande materialet gör att svaren 
sällan blir entydiga men det ger förutsättningar för en bred förståelse av 
Clasons herrgårdsrestaureringar. Ett skäl till variationen är att Clason 
var anhängare av de nya restaureringsprinciper som diskuterades vid 
internationella arkitektkongresser kring sekelskiftet 1900. En grundidé var 
att inga stränga principer kan uppställas för restaureringar utan att varje 
fall måste bedömas utifrån individuella förutsättningar som framkommer 
vid den noggranna undersökning som ska föregå restaureringen.184 Denna 
individuella prövning gör att utfallet blir mångfasetterat. 

Sammantaget kan ändå konstateras att det fi nns en tydlig huvudfåra 
i Clasons herrgårdsrestaureringar där liknande principer följdes. I 
många projekt återkommer likartade resultat gällande värderingen 
av den befi ntliga miljön och utformningen av de nya delarna. Alla 
byggnadsdetaljer från 1800-talet togs bort. Om huset i sin helhet var från 
1800-talet gjordes en total omgestaltning. 

Herrgårdsmiljön i stort var viktig. Ofta omfattas hela herrgårdsmiljön 
av restaureringen för att skapa en sammanhållen helhetsmiljö. 
Huvudbyggnadens anslutning till marken närmast omkring behandlades 
med extra omsorg. Gårdsplanen fi ck en arkitektonisk utformning och 
plantering. 

Entréporten var en byggnadsdel med höga krav och ersattes därför 
med en ny. I huvudbyggnadens stomme gjordes få och små ingrepp. 
Fönsterhålen behölls men nya smårutiga fönster med kopplade bågar 

184 RA, ÖIÄ:s arkiv, Särskilda ärenden F IV:4. Referat av Clason av kongressen i 
Bryssel 1897 och Clason 1910 s. 22ff . om kongressen i Wien 1908.
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sattes in och fasadens dekor gjordes om i stram och enkel stil. Byggnadens 
ursprungliga tillkomsttid var normalt utgångspunkt för valet av förebild 
för exteriören, men omgestaltningar från 1600- eller 1700-talet bevarades. 
Taket täcktes med tegel eller spån och utfördes helst som ett högt säteritak 
med takkupor till nya gästrum på vinden. 

I interiören skapades en modern engelskt påverkad planlösning, men 
med minsta möjliga ändring av den gamla rumsindelningen. Ett vindfång 
byggdes och trappan fl yttades till ett sidoordnat läge vilket möjliggjorde 
en inbjudande möblerad hall med öppen spis. Sovrumsavdelningen 
placerades avskilt en trappa upp. Kök och matsalsfunktionerna bildade en 
praktisk och eff ektiv produktionsenhet avskild från salongsavdelningen. 

Träinredningen förnyades helt. Nya snickerier av hög kvalitet med 
solida beslag utformades med någon individuell detalj unik för huset. På 
golven i de representativa rummen lades kalksten eller parkett. Innertaken 
putsades och dekorerades med reliefer gjorda på plats i putsen. Ibland 
putsades välvda former på stomme av järntråd. Väggarna kläddes med 
panel av bonad ek eller målad furu. Huset försågs med moderna tekniska 
installationer såsom elektricitet, centralvärme och varmtvatten. 

Hela herrgårdsanläggningen ordnades för att ge en god totalekonomi 
med lång hållbarhet och rationell drift och skötsel. Hållbarheten omfattade 
även den estetiska utformningen. Modeföreteelser undveks och en stram, 
neutral form eftersträvades. 

I denna sammanfattning presenteras svaren på de uppställda 
delfrågorna utifrån Clasons samlade restaureringsverksamhet på 
herrgårdarna. Därav följer att studiet av vissa enskilda projekt kan ge svar 
som pekar i andra riktningar. 

Hur påverkade den svenska restaureringsdebatten Clasons 
restaureringspraktik mellan 1888 och 1930? 

Under den långa period som Clason aktivt arbetade med 
herrgårdsrestaureringar skedde en djupgående förnyelse av den svenska 
arkitekturen. Svensk restaureringskonst präglades också av stark 
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förändring. 1800-talets internationella stilarkitektur utvecklades mot 
en nationellt präglad arkitektur med fokus på materialbehandling och 
hantverkskvalitet. Under slutet av 1880-talet och vidare under 1890-talet 
var Clason en dominerande kraft i den svenska arkitekturutvecklingen. 
Han ledde utvecklingen mot användningen av natursten och svenska 
träslag i strama former. Efter sekelskiftet 1900 gick förnyelsen vidare i 
samma riktning med inspiration från England och Danmark ofta förmedlat 
via Tyskland.185 Yngre arkitekter tog initiativet till förändringen. Bland de 
mest infl ytelserika var Wahlman , Westman , Tengbom  och Östberg . De såg 
Clason som sin läromästare och riktade det mesta av sin kritik mot andra 
äldre kolleger. Clason arbetade vidare med stor auktoritet i samverkan 
med yngre medarbetare och påverkade restaureringspraktiken ända fram 
till 1920-talet. 

Ökade Clasons bevarandevilja med tiden? 

Det är svårt att belägga att Clason arbetade med starkare bevarandevilja 
senare i sin karriär. Han gjorde förslag till radikala omgestaltningar ända 
fram på 1920-talet. Det är istället Clasons formideal som förändrades 
under hans karriär. Dessa visar också vilken arkitektur som han ansåg 
bevarandevärd. Clasons formideal visar en ovanlig kontinuitet. Han 
arbetade under hela sin karriär med återskapade renässansformer i 
restaureringsförslag för bland annat Ulriksdal, Tyresö och Vinäs och 
i nybyggnadsprojekt såsom Bünsowska huset och Nordiska museet. 
Parallellt använde han mer barockartade förebilder som i entréportiken på 
Tistad eller omgestaltningen av Kronovall. 

Tunga, rikt dekorerade träinredningar förekommer ofta på 1880- 
och 90-talen men sparsammare i Clasons senare interiörer. Tak med 
synliga bjälkar blir likaså mer ovanliga men fi nns i några rum från 

185 Muthesius 2007. Muthesius  bokverk utkom ursprungligen på tyska 1904–5 och 
lästes sannolikt av Clason.
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1920-talet, sannolikt på beställarnas initiativ.186 Kring sekelskiftet 1900 
började svenskt 1700-tal att få allt större betydelse som förebild för 
Clason och därmed bevarades allt mer av den periodens arkitektur i hans 
restaureringar. Redan vid förändringarna av fasaderna på Södertuna 1892 
kom inspirationen från Carl Hårleman . Restaureringen av interiörerna 
innebar att 1700-talssnickerierna bevarades och kompletterades. 
Hedenlundas fasader från 1780-talet bevarades vid restaureringen 1892–
93 eftersom de i sitt befi ntliga skick uppfyllde höga representativa krav 
medan interiören förnyades. 

Kring 1920 minskade Clason omfattningen på sin arkitektpraktik och 
han kom därefter inte att spela någon större roll som gestaltande arkitekt. 
Som myndighetsperson och arkitekturauktoritet kom han att fortsätta att 
påverka yrkesutövningen ända fram till sin död 1930. 

Clason hade en bestämd uppfattning om att ornamenten hade 
en viktig roll i den arkitektoniska helheten och kunde inte acceptera 
modernismens ideal med nakna ytor. I hans privata anteckningar fi nns en 
del kommentarer till den svenska debatten om funktionalismen. De går ut 
på att byggnader utan konstnärligt utformad detaljering är ofullständiga, 
ger omänskliga miljöer och är ett tecken i tiden på själslivets 
mekanisering.187 

Restaureringskonsten kom efter 1930 att bli ett mer avskilt arbetsfält 
inom arkitektyrket och där fi ck modernismen mindre betydelse. En 
grupp arkitekter med ambitioner att arbeta vidare med traditionellt 
formspråk fann sin plats inom restaureringsfältet medan andra fritt 
växlade mellan modern nybyggnad och traditionell restaurering. 
Clasons restaureringsmetoder kom därför att leva vidare genom hans 
efterföljare som återskapade eller nyskapade 1700-talsmiljöer i många 

186 ArkDes, I. G. Clasons samling, mapp 10. För bjälktaket i Adelsnäs hall fi nns en 
förebild, hallen på Batsford Park, sannolikt vald av Adelswärd  och för bjälktaket 
i biblioteket på Grensholm utvaldes bjälkarna personligen av skogsexperten 
Mannerheim  enligt muntlig uppgift av Philip Douglas 1995.

187 RA, I. G. Clasons samling, vol. 11. Clason har noterat fl era citat av Annie 
Åkerhjelm  ur Nya Dagligt Allehanda 1929.
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restaureringsprojekt under 1930- och 40-talen.188

Hur värderades den gamla byggnaden? Vad ansågs bevarandevärt och 
vilka egenskaper krävdes av den nya eller ombyggda herrgården? Hur 
var rollfördelningen mellan arkitekt och byggherre i värderings- och 
programfrågorna?

När Clason inledde arbetet med ett herrgårdsprojekt gjorde han 
en inventering och en värdering av anläggningens arkitektur och 
funktionsduglighet som sedan diskuterades med beställaren. Han sökte 
också en lämplig utgångspunkt för ett gestaltningsprogram som utgick 
från huvudbyggnadens förutsättningar samt från beställarens krav och 
budget. Denna process fi nns endast fragmentariskt dokumenterad, men 
det undersökta materialet visar att Clason normalt föreslog ett stramt 
sammanhållet program med ambitioner att skapa en formmässigt enhetlig 
anläggning. De långtgående likheterna mellan många av Clasons projekt 
tyder på att han framförde sina synpunkter med stor auktoritet, något 
som kan ha dämpat beställarnas individuella skaparvilja.189 Clason har 
sannolikt pläderat för varsamhet i de sammanhang där han ansåg detta 
motiverat. Skillnaden i Clasons värdering och föregående generations 
värdering är bedömningen av 1600- och 1700-talets arkitektur, som 
Clason värderade högre och gärna använde som förebild. Den äldre 
generationen restaureringsarkitekter valde ofta att avlägsna dessa delar. 

Clason bevarade i de fl esta fall husens murar och fönsteröppningar 
med minimala förändringar. Detta är ett byggnadstekniskt motiverat 
bevarande, att inte skada den gamla stommen genom att göra nya 
öppningar. Det tyder på en hög värdering av originalmaterialet i stommen, 
något som pekar fram mot vår tids restaureringssyn samtidigt som det 

188 Engkvist 1949 s. 263ff . Ett exempel på fenomenet är Olle Engkvists bostad 
Charlottendal i Gröndal som restaurerades av Backström & Reinius  i slutet av 
1940-talet.

189 Sumner 2004 s. 286 framhåller den respekt som Clason åtnjöt hos beställarna. 
Bjurklint Rosenblad 2005 s. 139ff . framhåller i stället Clasons svårigheter att få 
gehör för sina idéer i arbetet med Kronovall och Hjularöd.
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sparar kostnader. Fasadens detaljering ändrades däremot i många projekt. 
De mest påtagliga förändringarna föreslogs för yttertakens volym och 
materialbehandling. Fönstren byttes nästan alltid, troligen beroende på 
att de nya kopplade inåtgående fönstren ansågs bekväma att använda. 
Samtidigt kunde tät 1700-talsspröjsning göras. Entréportar och ytterdörrar 
byttes likaså av både praktiska och estetiska skäl. I interiören värderades 
den gamla planlösningen högt medan inredningsdetaljer ofta byttes ut 
i stor omfattning. Denna strävan att bevara strukturen, planformen, i 
byggnaden tyder på att Clason såg byggnadens grundstruktur som det 
primära värdet. 

De fl esta rummen i herrgårdarna försågs med ny fast inredning 
utifrån Clasons formideal och husets stilmässiga och praktiska 
förutsättningar. Vid restaureringen av Steninge behandlades byggnaden 
med största försiktighet i vördnad för Tessin s arkitektur medan 
Elghammars empir inte visades samma försiktighet. Där innehöll Clasons 
förlag barockfönster och en serie tunga mörka inredningar som inte 
utfördes men som skulle ha förtagit den ursprungliga arkitekturens lätthet. 

När Clason grep sig an Stora Wäsby i Uppland, var det med största 
försiktighet. Sannolikt gav arbetena med de fi naste 1700-talsherrgårdarna 
viktig inspiration till Clasons kommande arbeten, både inom nybyggnad 
och inom restaurering. Ett exempel på detta är Haneberg, som fi ck helt ny 
inredning varav fl era rum har prägel av svenskt 1700-tal.

Vilka var Clasons beställare och varför valde dessa Clason som arkitekt?

Clasons beställare kan delas in i två huvudgrupper, den första var gammal 
bördsadel som residerade på ärvda jordagods och den andra var borgerliga 
kapitalister som köpt gamla adelsgods. Den adliga beställarkretsen hade 
i många fall lyckats reformera driften av sina jordegendomar och därmed 
skapat ekonomiska resurser för ett byggprojekt.190 I vissa fall kunde mark 
säljas av till höga priser, särskilt från gårdar i närheten av större städer. 
För dessa ägare var målet att manifestera en anrik familj genom att höja 

190 Lindahl 1985 behandlar exempel på jordbruksreformer.
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herrgårdens estetiska och tekniska standard. Behovet att förstärka banden 
med berömda anfäder gav sakliga motiv för att ge herrgårdsanläggningen 
en karaktär med historisk utgångspunkt. 

Adelns privilegierade ställning försvagades efter riksdagsreformen 
på 1860-talet och detta kan ha manat vissa familjer att tydligare markera 
sin status i en herrgårdsmiljö. Samtidigt fanns en medvetenhet om 
att ett diskret leverne krävdes för att inte dra på sig kritik från sämre 
bemedlade samhällsgrupper.191 Ekonomiskt ansvarstagande och långsiktig 
förmögenhetsförvaltning var viktiga frågor inom adeln. Clason utvecklade 
sina metoder för att lösa dessa frågor till fulländning, och bland hans 
kunder fanns toppskiktet av högadeln. 

De borgerliga herrgårdsägarna hade investerat en del av sitt kapital 
i jord för att säkra detta för framtiden. Många av dem var beredda att 
lägga stora resurser på sin herrgårdsmiljö. De ville gärna att utformningen 
skulle vara i paritet med högadelns lantställen för att på så sätt kvalifi cera 
sig till en position i den högsta societeten.192 Clason var då den mest 
lämpliga arkitekten med de bästa referensprojekten. Han kunde också ge 
råd i inredningsfrågor för att skapa den rätta aristokratiska atmosfären. 
Livsföringen i den färdiga herrgården kunde sedan ändå skilja sig mycket 
mellan de adliga och borgerliga hushållen. Byggherrarnas programkrav 
var därför relativt enhetliga oavsett deras olika bakgrund. De värderade 
sina herrgårdsmiljöer utifrån dess funktion som privata ekonomiska 
enheter med höga krav på representativt boende. 

Helhetsverkan av gårdsmiljön var viktig. Huvudbyggnaden 
som gårdens centrum var det primära, men övriga byggnader och 
markområden skulle också samverka i en helhetsgestaltning. De 
gamla byggnaderna värderades utifrån sin förmåga att bidra till den 
önskade helheten, och antikvariskt bevarande hade liten betydelse. Den 
kulturhistoriska hänsynen fi ck större betydelse på 1910-talet, som följd av 
ett allmänt ökat intresse för svensk byggnadstradition. Vissa byggherrar 
hade av eget historiskt intresse större tolerans för detaljer som avvek från 

191 Rundquist 1989 s. 34. Redovisning av hur adelsfamiljerna idealt skulle ha en 
stockholmsbostad och gärna fl era lantställen.

192 Sumner 2004 s. 14f.
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den tänkta helhetsgestaltningen. Personliga ideal och stilpreferenser har 
också påverkat utformningen på ett påtagligt sätt i vissa projekt, men 
beställarnas önskemål var främst av funktionell karaktär. Clason fi ck stort 
förtroende i bedömningar och gestaltning. 

Sannolikt fanns hos många byggherrar en romantik kring forna 
dagars herrgårdsliv, som påverkade projektens utformning. Rudolf Abelin  
gav uttryck för sådana tankar i sin bok Herrgårdsträdgården 1915: ”Jag 
drömmer så gärna inför herrgården, att allt är som förr, som förr i den 
gamla goda, verkligt goda tiden, då alla fattade hvarandras människovärde 
och i syfte att försöka förstå hvarandra umgingos och delade bördorna, då 
herrgården i sin organisation var en bild i stort och smått af riket, då allt 
var vi och vårt och fosterlandet stod där kring och öfver det hela.”193

Hur valdes den arkitektoniska formen för restaureringar, tillbyggnader 
och nybyggnader? Hur förhöll sig Clason till den samtida arkitekturen?

Den äldsta byggnadsetappens dokumenterade eller förmodade utseende 
valdes ofta som utgångspunkt för restaureringen, särskilt för exteriörens 
utformning. Som sagts ovan kunde ombyggnader från 1600- och 
1700-talen bevaras och utvecklas. Fasaderna rensades från 1800-talets 
formelement och eventuell befi ntlig äldre karaktär förstärktes. De danska 
och holländska renässansformerna var de viktigaste utgångspunkterna i 
Clasons tidiga karriär för såväl restaureringar som nybyggnader. 

Skildringarna av renässansbyggnader i Sueciaverket användes av 
Clason för arbeten på hög konstnärlig och teknisk nivå. Från sekelskiftet 
1900 var de viktigaste inspirationskällorna svenska herrgårdar från 
slutet av 1600-talet och 1700-talet. När detaljer saknades kunde dessa 
kopieras från förebilder i bättre bevarade svenska byggnader. Clason 
samlade en ingående kunskap om den svenska herrgårdskulturen genom 
sin omfattande restaureringspraktik. Kunskapsinsamlingen skedde också 
exempelvis i Arkitekturminnesföreningens regi. Föreningens publicerade 
uppmätningar gjorde viktiga delar av den svenska kulturmiljön tillgänglig 

193 Abelin  1915a s. 9f.
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som förebild för arkitekter och andra byggnadsvårdare.194

Viljan att leva upp till moderna krav på kvalitet och bekvämlighet 
medförde att mycket av inredningarna förnyades. Snickerierna utfördes 
oftast med förebilder i svensk rokoko. Även franska förebilder användes, 
bland annat när Clason valde att göra innerdörrarna överfalsade vilket 
inte har tradition i Sverige. Även trappor utformades med svängda 
steg enligt franska förebilder. Clason gjorde ofta dörrsnickerier med en 
specialdetaljering som gav interiören i varje projekt individualitet. Här 
kom inspirationen helst från en gammal dörr bevarad i huset.

Likheterna är stora i karaktären hos de restaurerade, tillbyggda och 
nybyggda husen i undersökningen. De utfördes utifrån likartade ideal, och 
inspiration fl ödade från nytt till gammalt och tvärt om. I nybyggnaderna 
gällde det att skapa en representativ herrgård med historisk förankring 
och med återhållsam, arkitektoniskt sammanhållen exteriör, inredning 
och möblering. Gamla byggnader som ansågs opraktiska och saknade 
värdighet i sin arkitektur och placering i miljön revs för att ge plats till nya 
huvudbyggnader. Clason löste nybyggnadsuppgiften genom att förena ett 
modernt engelsk-inspirerat bostadsideal med svenska historiska referenser. 
Såväl fasaderna som inredningen utfördes efter förebilder i äldre svenska 
herrgårdar. Inredningsdetaljer från den gamla byggnaden återanvändes 
gärna och hela rum återskapades enligt historiska förebilder.

Efter sekelskiftet 1900 utvecklade Clason ett djupt intresse för 
vasatidens slottsgemak, med tydlig omslutande rumskänsla inom tjocka 
murar. Rum med kalkstensgolv, vitkalkade väggar och välvda tak, 
djupa fönsternischer och enkla låga dörrar användes av Clason i hallar, 
bibliotek och matsalar. Rumstypen hade också engelska förebilder 
och vidareutvecklades i Sverige av yngre kollegor under 1910-talet.195 
Efter 1915 visade Clason intresse för empirens dekorativa möjligheter 
och kvalitéer. Vid restaureringen av Råbäck nyskapades ornament med 
empirprägel. 

Clason var under hela sin karriär intresserad av såväl engelska 

194 Fataburen 1911 s.191.
195 Stavenow-Hidemark 1971 s. 146 ff . Ett exempel är Elis Benkert s villa Lagercrantz .
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som amerikanska förebilder och introducerade dessa i projekt som 
ombyggnaden av villan Kammarbo i Åtvidaberg 1888. Clason var tidigt 
av den åsikten att den industriella produktionen riskerade att utarma 
arkitekturens konstnärliga kvalitéer. Detta ligger i linje med ideologin 
bakom Arts & Crafts-rörelsen i England. Clason formulerade något av sin 
syn på frågan i ett föreläsningskoncept för KTH hösten 1894: ”En maskin 
är ändamålsenlig om den utför det arbete man för en viss summa begär, 
en bro kan vara ändamålsenlig om den blott förmår bära den eventuella 
lasten men en kyrka är icke ändamålsenlig endast därför att den rymmer 
ett uppgivet antal personer.”196 

Den engelska Arts & Crafts-arkitekturen och det stora intresse för 
hantverket som kopplades till denna kom att bli en viktig inspirationskälla 
för Clason, under 1910-talet särskilt Voysey s strama putsarkitektur. Clason 
kombinerade denna inspiration med formspråk hämtat från svenska 
vasaslott med rustika tjocka murar med enstaka stenhuggeridetaljer. Ett 
exempel på resultat är nybyggnaden på Adelsnäs, färdigt 1920, en av 
Clasons sista större nybyggnader. I restaureringssammanhang fi nns drag 
av dessa nya ideal i skisserna till Vinäs och i fasaderna på Haneberg. 

Clason kom under sina sista år att se den moderna arkitekturen 
som ett hot mot det han såg som god arkitektur. I ett koncept till ett 
tal från slutet av 1920-talet uttrycker han sin oro med utgångspunkt 
i standardiseringsfrågan: ”Fasthållandet vid föreställningen om 
kravet på industriell standard i husbyggandet har principiellt lett till 
ett avståndstagande från individuell konstnärlighet.” Han medger att 
konstnärligheten tidigare varit överdriven: ”Visst hängdes det på husens 
både inre och yttre mycket krusiduller på -70 -80 -90 talen fullkomligt 
onödigt. Konstruktionen fi ck icke visas…”197

Åren efter sekelskiftet 1900 var en dynamisk period i den 
internationella arkitekturens formutveckling. Clason var internationellt 
engagerad och säkerligen välunderrättad om nya tendenser. Jämfört med 
de samtida radikala arkitekterna Otto Wagner  (1841–1918), Charles 

196 Anteckningar i RA, I. G. Clasons samling, vol. 11.
197 Anteckningar i RA, I. G. Clasons samling, vol. 13.
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Rennie Mackintosh  (1868–1928), Frank Lloyd Wright  (1867–1959) 
och Adolf Loos  (1870–1933) ter sig Clason mycket konservativ. Mer 
släktskap fi nns med de franska arkitekterna Hippolyte Déstailleur  
(1822–93) som restaurerade Vaux -le-Vicomte och hans son Walter-André 
Déstailleur  (1867–1907) som restaurerade Camps-sur-Marne. De båda 
slotten i trakten av Paris var pionjärarbeten när de uppfördes fungerade 
som förebilder för svenskt herrgårdsbyggnade på slutet av 1600-talet 
respektive början av 1700-talet. Far och son Déstailleur arbetade med 
att återskapa glansen i de berömda slotten enligt en metod inte olik den 
Clason utvecklade.198 René Sargent  (1865–1927) byggde palats i trogen 
1700-talsstil i Paris och senare i USA för rika aff ärsmän.199 Sargent var 
specialist på att skapa bekväma hem med moderna bekvämligheter som 
samtidigt fungerade som värdiga miljöer för historiska konstsamlingar. 
Detta liknar Clasons sätt att arbeta med nybyggnader som Hallwylska 
palatset men även många av hans herrgårdsrestaureringar. Även den 
amerikanska arkitektfi rman McKim, Mead & White  ligger nära Clasons 
ideal och arbetsmetod. Firman byggde privatpalats och klubbhus längs 
New Yorks avenyer samt lantvillor åt en förmögen beställarkrets. Liksom 
Clason ville arkitekterna bygga det nya industrisamhället med nationella 
ambitioner på en solid traditionell grund.

*
Resultaten av Clasons herrgårdsrestaureringar har bevarats i 
anmärkningsvärt stor omfattning. Undersökningen visar att Clason 
lyckades uppnå resultat som har ovanligt god överlevnadsförmåga över 
tid. Arbetena håller hög teknisk kvalitet i material och hantverk. Varje 
detalj är noggrant studerad, varje materialval väl genomtänkt. Denna 
höga ambition i detaljritandet etablerade en tradition som utvecklades 
av nästa generation arkitekter. Kolleger som Boberg , Wahlman , Östberg  
och Asplund  arbetade med större konstnärlig frihet och skapade en mer 
egensinnig arkitektur. Clason var öppen för nya infl uenser men sorterade 
bort allt som inte överensstämde med hans grundläggande arkitekturideal. 

198 Bedoire 2013 s. 258ff .
199 Ibid.
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Han förändrade ändå sitt formspråk kraftigt under sin karriär. Östberg 
och Asplund hade säkert sin del i detta, då de arbetade på Clasons kontor. 
Några projekt där Asplund medverkade, till exempel Adelsnäs och Lönö, 
har en särskild skärpa i exteriörgestaltningen.

Rumsinredningarnas formspråk när det gäller snickerier, putsarbeten 
och eldstäder var områden som standardiserades i Clasons produktion. 
Han arbetade sparsmakat och var avvisande till lättsinniga infall i 
projekten men värnade samtidigt den individuella konstnärligheten. 
Clason kunde förmedla sin restaureringsmetod till medarbetarna på 
arkitektkontoret och därmed framgångsrikt driva ett stort kontor med 
många medarbetare som ändå arbetade konsekvent efter generella 
gestaltningsregler – Clasons herrgårdskoncept. 

Clason och hans byggherrar såg 1700-talets adliga herrgårdsliv som 
en attraktiv förebild. De försökte återskapa dess miljöer och anpassa 
dem till en modern livsstil. Clasons interiörer med 1700-talskaraktär 
har en tyngd och gedigenhet som skiljer sig från förebildernas lätthet. 
Salongsinredningarna på Adelsnäs, Björnsnäs och Haneberg är exempel 
på detta. De rum som formades efter modernare förebilder, särskilt 
biblioteken, har en starkare konstnärlig karaktär. Biblioteken på Ericberg, 
Adelsnäs och Björnsnäs är sådana exempel. Matsalen på Stegeborg 
liksom hallarna på Haneberg och Lönö har också starka och självständiga 
karaktärer.

1800-talsexteriörerna på Björnsnäs, Stjärnvik och Skenäs ansågs 
smaklösa och omoderna vilket Clason skulle avhjälpa. I hans projekt 
avlägsnades detaljer som ansågs störande och en enkel, mer återhållen 
form skapades. I skisserna till Björnsnäs och Skenäs kan vi se hur Clason 
prövar säteritak, tornspiror och gavelmotiv, symmetri och asymmetri. I 
dessa skisser kan man ana en viss osäkerhet och beslutsångest som sedan 
avspeglas i slutresultatet.

I de undersökta restaureringarna utnyttjade Clason i stor utsträckning 
den frihet som arkitekten tilldelades i sekelskiftets restaureringsdebatt. 
Framväxande krav på att bevara även ofullgångna tillägg från olika 
perioder gällde ännu inte för de herrgårdar som Clason restaurerade. De 
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räknades inte som en del av det gemensamma kulturarvet utan bevarandet 
var i huvudsak ägarens privata angelägenhet. Därför kunde Clason välja 
att endast bevara sådant som han själv gärna skulle ritat och förändra 
annat för att skapa en helgjuten miljö. Mot slutet av Clasons karriär 
började denna ordning ifrågasättas och en diskussion om lagskydd även 
av privata kulturmiljöer påbörjades. En sådan lagstiftning kom till stånd 
först 1942, reviderad i mer kraftfull form 1960, och då var situationen 
på de svenska herrgårdarna starkt förändrade genom andra ekonomiska 
förutsättningar för drift och skötsel. 

Stramare ekonomiska förutsättningar under 1900-talet begränsade 
viljan att förändra herrgårdsarkitekturen och restaureringsfrågan 
avdramatiserades. Fokus förfl yttades mot att rädda hotade 
herrgårdsmiljöer som fått förfalla, i många fall beroende på att 
jordbruksmarken blivit uppslukad av växande städer. 

Många herrgårdar har byggts om för andra ändamål under 
1900-talets andra hälft, vanligen till hotell och konferensanläggningar. 
I dessa kommer ständigt nya krav på förändringar och slitaget är stort. 
Detta kräver en aktiv tillsyn om det gäller värdefulla anläggningar. 
Under 2000-talet händer det också att herrgårdsmiljöer restaureras med 
generös budget för privata familjer. Då aktualiseras programfrågor och 
restaureringsproblem av liknande slag som de Clason ställdes inför för 
hundra år sedan. 
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Stegeborg eft er Clasons restaurering 1914–16. Ovan matsalen som skapades av två mindre 
rum, med inredning i form av hög ekpanel med inbyggda skåp och ett rikt dekorerat stuck-
tak. Nedan hallen ombyggd till ett välkomnande sällskapsrum befriad från pelare och med 
öppen spis. Foton i Herrgårdsarkivet Nordiska museets arkiv.
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Björnsnäs, salongen eft er Clasons restaurering 1897–98. Rummet visar ett tidigt exempel på 
Clasons herrgårdsideal som han kom att tillämpa fram på 1920-talet. Helboaserade, ljust ol-
jemålade väggar med sparsmakade förgyllda detaljer, vitmålat stucktak med listverk, parkettgolv 
samt dörr med målat överstycke. Foto i Herrgårdsarkivet, Nordiska museets arkiv.
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English summary

Swedish architect Isak Gustaf Clason (1856-1930) was the leading expert 
of his time for the renovation of manor houses and also for designing 
new manor houses and large villas. He was considered a leader for the 
architectural community and worked with many diff erent types of building 
projects. He was also a professor of architecture and held important 
positions in the national building administration. Most of Clasons energy, 
however, was focused on manor houses. These often uncomfortable, 
sometimes abandoned, houses were transformed into comfortable, 
prestigious, luxury homes for the economic elite of the time.  This study 
aims to answer questions about how Clason developed his restoration 
practice throughout his career, how he evaluated the old buildings and 
what defi ned the goals in his projects. Other questions include: who were 
his clients? Why did they choose Clason? How did the designs evolve? 
How did they relate to the general architectural ideals of the time?

Clasons manor house projects are rich in material to study. A large 
number of his projects are still very well preserved. Drawings and other 
kinds of documentation also contribute to a better understanding of 
his work. These combined off ers possibilities to study questions from 
diff erent angles and in diff erent types of projects. The answers are not 
always straightforward but provide for better understanding of Clasons 
restoration methodology. 

One explanation of the evolution in Clasons work is through 
the infl uence of new restoration principles discussed at international 
congresses around 1900. A basic idea brought forward was that no general 
rule could be universally applied since all buildings are individual. A 
careful examination was considered necessary before the work could be 
executed and therefore the results could be very diff erent.

A Clason manor house project had a consistent design with historical 
references and, at the same time, provided for a comfortable and modern 
home after English ideals. In order to execute such a program, much of 
the existing character of the house could be lost. After 1900 the discussion 
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of building preservation turned more and more towards preserving private 
houses, which led to criticism of Clasons invasive methods. The ideology 
for building restoration shifted and Clason was active in this process at 
the national level. The infl uence of architects continued but specialists 
in conservation and art history were becoming more important. Despite 
this, Clasons restoration work on manor houses has been appreciated 
throughout the 20th century and is often well-preserved. 

Clason used a restrained design and worked to harmonize facades, 
volumes and interiors. Through the years he developed a strong sense for 
historical Swedish architecture. He was also open to new ideas and his 
later work is strongly infl uenced by the design of a younger generation. 

The purpose with Clasons manor house projects was to create a 
worthy and comfortable home in a grand setting. To reach that goal Clason 
used historical architectural forms, traditional high quality craftsmanship 
and modern ideals for comfort often using new technical solutions. When 
Clason created a new manor house he used the same palette of tools to 
implant some historical references for the house and the owner’s family.

In summary, a theme emerges in Clasons manor house projects where 
similar principals were applied in most of the projects. In many cases 
Clason came to similar conclusions in the evaluation of the old building 
and the design concept for the new parts of the building. Most details 
from the 19th century were altered, or when the building was originally 
from that time, a complete rebuilding was often executed. The grounds 
around the manor were also important and the goal was to create a unifi ed 
historical setting for the house that included the garden, the park and 
outbuildings. The overall ideology was based on a romantic idea of the 
traditional family life on a manor.
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Appendix: Förteckning över Isak Gustaf Cla-
sons herrgårdsprojekt

För att ger en fullständig bild av Clasons herrgårdsrestaureringar redovisas 
här en förteckning över samtliga herrgårdsprojekt som har identifi erats. 
I förteckningen redovisas, där så varit möjligt, omfattningen av Clasons 
arbeten. Även nybyggnader av herrgårdar som Clason genomförde 
förtecknas. I vissa fall kan gränsdragningen mellan herrgårdar och 
villor vara diff us men den har liten betydelse för undersökningens 
slutsatser. Villor, förvaltarboställen och liknande har tagits med i de fall 
de förtecknats under en herrgård. Källmaterial till denna förteckning har 
varit:

 
Verksförteckningen i Edestrand och Lundbergs monografi  över 
Clason.200

Verksförteckning i Isak Gustaf Clasons samling i Riksarkivet.201

Egenhändig verksförteckning samt egenhändiga noteringar av Isak 
Gustaf Clason i Isak Gustaf Clasons samling i Riksarkivet.202

Uppgifter har kompletterats av författaren utifrån allmänt tillgängliga 
uppgifter främst i form av äldre och nutida fotografi er samt uppgifter 
påträff ade vid platsbesök.

200 Edestrand och Lundberg 1968 s. 169. Enligt författarna deltog Isak Gustaf Clasons 
son Gustaf Clason aktivt i arbetet med att upprätta en verksförteckning som sedan 
redigerades av Nils Sterner. Förteckning kompletterades senare under arbetet med 
boken med en genomgång av Isak Gustaf Clasons ritningssamling i dåvarande 
Arkitekturmuseet samt räkenskapsböcker förda på Isak Gustaf Clasons ritkontor 
där ytterligare projekt påträff ades.

201 Förteckning av okänd hand, sannolikt upprättad efter Isak Gustaf Clasons diktamen 
och senare kompletterad av sonen Gustaf Clason som gjort en slutkommentar: 
”Utom dessa ett större antal herrgårdar till vilka prof. Clason gjort ändringsförslag 
vilka ännu icke kommit till utförande.”

202 Noteringar av utförda arbeten ofta inklusive beställare samt noteringar om 
kontakter i visst ärende eller brevväxling.
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Adelsnäs, Östergötland 1888–1928. 
Nybyggnad av huvudbyggnad för baroniet Adelswärd . Ett av Clasons 
största herrgårdsprojekt som även omfattade parkanläggningen med 
orangeriträdgård, badhus med fl era byggnader och anläggningar. Under 
byggnadstiden bodde byggherren, Theodor Adelswärd  och hans familj i 
en villa som var en om- och tillbyggnad av Clason i en för Sverige ny stil 
påverkad av engelska och amerikanska ideal påbörjad 1888. Dessa ideal 
har även påverkat den nya huvudbyggnaden men i en mycket stramare 
form. Skissprocessen inför uppförandet av huvudbyggnaden pågick från 
1901 till 1915 och visar Clasons och hans byggherres smakutveckling. Se 
även Fredriksson 1996.

Biby, Södermanland 1911 och 1925 för Elof von Celsing . Inredningar, 
trädgårdsanläggning, familjegrav.

Bisstorp, Södermanland 1917 och 1920–21 för von Mecklenburg . 
Arrendegård under Högsjö. Tillbyggnad.

Bjursunds gård, Småland 1921–22 för Erik Beckman . Förslag till 
ombyggnad av huvudbyggnad och trädgård.

Björnsnäs, Östergötland 1897–98 för Philip Trozelli . Huvudbyggnaden 
som uppfördes kring 1860 efter ritningar av Knut Forsberg  omgestaltades 
totalt exteriört och interiört, se Fredriksson 1996.

Björnö, Uppland 1918. Skiss till nybyggnad av stor slottsliknande 
byggnad.



177

Bjursunds gård, Clasons fasad mot norr. Ritning i I. G. Clasons samling, ArkDes.

Björnsnäs, hallen och gårdsfasaden eft er Clasons restaurering. Foton i Herrgårdsarkivet, 
Nordiska museets arkiv.
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Blekhem, Småland 1902 för Nordenfalk . Invändig ombyggnad av 
huvudbyggnaden.

Broxvik, Östergötland 1926 för Taube von Block . Ny lanternin på taket.

Bystad, Närke 1920–21 för Carl Gripenstedt . Ombyggnad av 
jägmästarboställe och förvaltarbostad

Bålby, Närke. 1920–21 för Hasselfors bruk AB. Tillbyggnad av veranda, 
senare riven.

Edsby gård, Uppland 1914–15 för Karl von Rosen . Ombyggnad, exteriör 
omgestaltning.

Ekebyhof, Uppland 1916–17 för Johan Ihre . Förslag till tillbyggnad.

Elghammar, Södermanland 1908–09 och 1913 för Gustave Armand 
Fouché d’Otrante  och Thérèse Fouché d’Otrante  född Stedingk. 
Inredningar.

Engelsberg, Västmanland 1886–88 för Gabriel Casper Timm . Tre villor 
för chefstjänstemän.

Ericsberg, Södermanland 1896–97 för Carl Carlsson Bonde . Invändig 
ombyggnad, yttertrappa, förslag till utvändiga ändringar.
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Björnö, Clasons fasadskiss till nybyggnad, ej genomfört. Skiss i I. G. Clasons samling, ArkDes.

Edsby, Clasons ritning till fasadrestaurering. Ritning i I. G. Clasons samling, ArkDes.

Mässvik, Clasons ritning till ombyggnad. Ritning i I. G. Clasons samling, ArkDes.
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Fjällskefte, Södermanland 1926 för Lars von Celsing . Förslag till 
ombyggnad med ny veranda och höjning av övervåningen.

Forsby, Södermanland 1907 och 1918 för Santesson . Ändringar på 
huvudbyggnaden, senare fl ygelbyggnad.

Geddeholm, Västmanland 1917–18 för Lewenhaupt . Förslag till 
ombyggnad och utbyggnad av huvudbyggnaden.

Grensholm, Östergötland 1914 och 1929 för Johan Mannerheim . 
Inredningar i huvudbyggnaden, senare sammanbindande byggnader 
mellan huvudbyggnaden och fl yglarna samt ytterligare inredningar, se 
Fredriksson 1996.

Grycksbo, Dalarna 1907 för Munktell . Förslag till ändring i 
huvudbyggnaden.

Gustafsvik, Värmland 1893 för O. Platin . Ombyggnad och inredning av 
huvudbyggnad, nu nedbrunnet.

Haga, Uppland (vid Enköping) 1913 för Adolf Wersäll . Ombyggnad av 
huvudbyggnadens stora trappa.

Haneberg, Södermanland 1911–13 för Carl Cervin . Ombyggnader, 
tillbyggnader, inredning.
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Fjällskeft e, Clasons förslag till ombyggnad med ny veranda och höjning av övervåningen. 
Ritning i I. G. Clasons samling, ArkDes.

Geddeholm, Clasons förslag till huvudfasaden. Ritning i I. G. Clasons samling, ArkDes.

Marielund, Clasons förslag till ombyggnad av huvudfasaden. Ritning i I. G. Clasons samling, 
ArkDes.
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Hedenlunda, Södermanland 1892–93 för Fredrik von Rosen  och Maria 
von Rosen född Adelswärd . Ombyggnad, inredningar.

Hellekis, Västergötland 1916–18 och 1922–23 för Wilhelm Klingspor . 
Ombyggnader, inredning. Trädgården 1917–18.

Hildesborg, Skåne 1908 för Wilhelmina von Hallwyl  född Kempe och 
Walther von Hallwyl . Ombyggnad av huvudbyggnad.

Hjularöd, Skåne 1893 för Hans Gustaf Toll . Nybyggnad av borgliknande 
huvudbyggnad utfört tillsammans med Lars Israel Wahlman .

Hults bruk, Östergötland 1900 för Gunnar Ekelund . Nybyggnad 
av huvudbyggnad. Ritningar ursprungligen troligen utförda av 
norrköpingsarkitekterna Löfgren och Paulsson  omarbetades av Clason, se 
Fredriksson 1996.

Häringe, Södermanland 1929 för Torsten Kreuger . Ombyggnads- och 
tillbyggnadsförslag.

Hässelby, Uppland 1929, för Trolle-Bonde . Terrassmurar.

Högsjö, Södermanland 1918 för von Mecklenburg . Förslag till 
ombyggnad av huvudbyggnad. 
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Haneberg, Clasons ritningar till sammanbyggnad av huvudbyggnad och fl yglar genomfört 
1911–13. Ritning i I. G. Clasons samling, ArkDes.

Grensholm, perspektiv och plan till Clasons sammanbyggnad av huvudbyggnaden och fl yglar-
na genomfört 1929–30. Ritning Gustaf Clasons samling, ArkDes.
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Kaggeholm, Uppland 1918 för Martin Aronowitsch . 
Trädgårdsanläggning.

Karsholm, Skåne 1917–18 för Fritz Michael Treschow . Inredningar.

Krapperup, Skåne 1915–16 för Nils Gustaf Gyllenstierna . Fasad- och 
trädgårdsarbeten.

Kronovall, Skåne1892–93 för Carl Gustaf Sparre  och Alexandra Sparre 
född Hamilton . Ombyggnad, tillbyggnad och inredningar.

Kåvö, Närke 1928–29 för Åkerhielm . Ombyggnad av huvudbyggnad, 
nybyggnad av fl ygel. Projektet huvudsakligen ritat av sonen Gustaf 
Clason  som fortsatte med trädgårdsritningar 1932.

Lagmansö, Södermanland för Falkenberg . Inredning bibliotek.

Lejondal, Uppland 1889 för Louise De Geer född Sparre . Nybyggnad av 
slottsliknande tornprydd huvudbyggnad.
 

Leufsta bruk, Uppland 1890–92 och 1904–05 för Carl De Geer . 
Bruksbyggnader, tillbyggnad och inredningar i huvudbyggnaden.

Lönö, Östergötland 1910–13 för Jacob Wahren . Omfattande ombyggnad 
av en enkel mangårdsbyggnad till en herrgårdsbyggnad med villakaraktär, 
se Fredriksson 1996.
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Karsholm, biblioteksinredning av Clason utförd 1917–18. Ritning i I. G. Clasons samling, 
ArkDes.

Hults bruk, nya herrgården uppförd enligt Clasons ritningar 1899–1901. Foto i Herrgårdsar-
kivet, Nordiska museets arkiv.

Hildesborg, Clasons ritning till huvudfasaden. Ritning i I. G. Clasons samling, ArkDes.
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Marielund, Östergötland 1905 för Jacob Wahren . Förslag dels till 
ombyggnad av befi ntlig huvudbyggnad, dels till nybyggnad.

Merlo, Medelpad 1882–83 för Bünsow , nybyggnad av herrgårdslik villa.

Mårbacka, Värmland 1919–25 för Selma Lagerlöf . Tillbyggnad och 
inredning av huvudbyggnad.

Mässvik, Värmland (Värmlandsnäs) för Herman von Axelson . Ny 
veranda och klocktorn på huvudbyggnaden.

Nynäs, Södermanland 1901 och 1905–08, för Carl Gripenstedt . 
Inredningar i huvudbyggnad samt nybyggnad av monumentalt växthus. 
Förslag till exteriör omgestaltning av huvudbyggnaden.

Näs, Östergötland för Hjalmar Wernstedt . Skiss utförd men förkommen 
redan innan den nådde beställaren. (uppgift i brev från Clason till 
Wernstedt i RA)

Näs, Uppland 1919 för Silfverstolpe . Om- och tillbyggnad.

Ramnäs, Västmanland för Hasselfors bruk AB. Rumsinredning med 
träpanel.
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Mårbacka, Clasons tre alternativ till restaurering av den gamla mangårdsbyggnaden, varav 
Selma Lagerlöf valde alternativ 1. Ritning i I. G. Clasons samling, ArkDes.

Lönö, Clasons skiss till ombyggnad av den gamla mangårdsbyggnaden. Ritning i I. G. Clasons 
samling, ArkDes.
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Rockelstad, Södermanland 1888, för hovintendent C. Sylvan . Utfört 
i samverkan med Gustaf Lindgren . Ombyggnad då de runda tornen på 
gårdssidan uppfördes. I det ena fi nns ett rökrum från Clasons ombyggnad 
bevarat. Senare ombyggt av I. Tengbom .

Ryfors bruk, Västergötland, 1920-21 för Sager . Mejeri, huvudtrappa och 
klocktornsspira till gamla huvudbyggnaden.

Ryningsberg, Södermanland 1904 för Lilliehöök . Ombyggnadsförslag 
för befi ntlig huvudbyggnad samt skisser till ny huvudbyggnad inklusive 
kostnadsförslag för båda. Clason räknade med 2 500kr per eldstad eller 
uppvärmt rum vilket blev 75 000kr för en ny huvudbyggnad med 30 rum.

Råbäck, Västergötland 1915–18 för Louise Klingspor  född 
Silfverschiöld. Ombyggnad och inredningar och trädgårdsanläggning.

Sandemar, Södermanland 1930 för Braunerhielm . Sonen Gustaf Clason  
ritade en sammanbyggnad av huvudbyggnaden med den vänstra fl ygeln 
via en låg förbindelsegång.

Skenäs, Södermanland 1921–22 för Magnus Palmstierna . Skisser till nytt 
yttertak och nya tornavslutningar.

Stavsjö, Södermanland 1918 för Jacob Wahren . Förslag till ny 
huvudbyggnad.
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Sandemar, Clasons ritning till gångförbindelser mellan huvudbyggnaden och fl yglarna. Rit-
ning i I. G. Clasons samling, ArkDes.

Ryningsberg, Clasons skiss till ny huvudbyggnad, ej genomfört. Ritning i I. G. Clasons samling, 
ArkDes.

Nynäs, växthuset som uppfördes enligt Clasons ritning. Foto författaren ca 2000.
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Stegeborg, Östergötland 1914–16 och 1918 för Hakon Wijk . Ombyggnad 
av huvudbyggnad samt växthus och magasin. Den stora huvudbyggnaden 
sannolikt uppförd kring år 1800, fi ck ny planlösning och en exklusiv 
inredning, se Fredriksson 1996.

Steninge, Uppland 1908–09 för G. B. A. Holm . Inredningar i 
huvudbyggnaden samt restaurering av terrasser.

Stjärnvik, Östergötland 1910–13 för Oskar Brynolf . Om- och tillbyggnad 
av huvudbyggnaden. Huset sannolikt med anor från 1600-talet hade 
senast restaurerats på 1860-talet efter ritningar av norrköpingsarkitekten 
Glosemeyer  vars arkitektur totalt förändrades vid Clasons ombyggnad, se 
Fredriksson 1996.

Stora Wäsby, Uppland 1911–12 för Bror Munck  och Ebba Munck , född 
De Geer. Komplettering av inredningen i huvudbyggnaden.

Sturefors, Östergötland, 1919–21 för Bielke . Arbetarebostad, stall och 
garage.

Stäringe, Södermanland 1910 för Theodor Adelswärd . Gårdsplanen.

Sundby, Södermanland 1913–14 för Bång . Ombyggnad av 
huvudbyggnaden, trädgårdsanläggningar. Förstört vid brand 1941.



191

Södertuna, Clasons perspektiv över nybyggnad av fl ygel och terrass med paviljong, ej  genom-
fört. Ritning i I. G. Clasons samling, ArkDes.

Sturefors, Clasons ritning till nytt stall och garage. Ritning i I. G. Clasons samling, ArkDes.

Stavsjö, Clasons skiss till ny huvudbyggnad, ej genömfört. Ritning i I. G. Clasons samling, 
ArkDes.
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Södertuna, Södermanland 1892 för Wilhelm von Eckerman  och Ebba 
von Eckerman  född von Hallwyl. Fasadombyggnad samt inredningar och 
trädgårdsanläggningar.

Tistad, Södermanland 1888 för Axel Fredrik Wachtmeister . Inredning och 
skiss till portik.

Torsätra, Uppland 1919. Förslag till ombyggnad. Huset är rivet.

Träskända, Nyland, Finland 1918 för Törngren . Skisser till ombyggnad 
av huvudbyggnaden. Dessa bearbetade av de fi nska arkitekterna Armas 
Lindgren  och Bertel Liljequist  innan projektet genomfördes.

Tyresö, Södermanland 1894–1903, 1907–08 och 1926–29 för Claes 
Lagergren , Caroline Lagergren  född Russell och Mary Lagergren  född 
Moore. Stora ombyggnader och inredningar i huvudbyggnaden och 
nybyggnad av fl yglar.

Ulriksdal, Uppland 1891 för kungliga familjen. Förslag till ombyggnad 
av fasaderna för att återskapa renässanskaraktären.

Vegeholm, Skåne 1929–30 för von Geijer . Gravbyggnad. 

Wij, Gästrikland 1903 för Kopparberg och Hofors Sågverks AB. 
Ombyggnadsförslag och nybyggnadsförslag till huvudbyggnad.
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Ulriksdal, Clasons förslag till fasadrestaurering, ej genomfört. Ritning i I. G. Clasons samling, 
ArkDes.

Tistad, Clasons ritning till portik på huvudfasaden, nedre bilden visar utsnitt i större skala, ej 
genomfört. Ritning i familjen Wachtmeisters samling på Tistad.
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Vinäs, Småland 1915–18 för Carl Gripenstedt  och Ottoine Gripenstedt  
född de Maré. Förslag till ombyggnad av huvudbyggnaden. 
Genomförandet påbörjat med oavslutat.

Öster Malma, Södermanland 1917–18 för Hugo Tigerschiöld . Invändig 
ombyggnad av huvudbyggnaden.
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Vinäs, Clasons perspektiv över restaurering, ej genomfört. Perspektivritning i I. G. Clasons 
samling, ArkDes.

Wij, Clasons förslag till fasadrestaurering, ej genomfört. Ritning i I. G. Clasons samling, ArkDes.

Steninge, Clasons förslag till biblioteksinredning, ej genomfört. Ritning i I. G. Clasons samling, 
ArkDes.
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Vegeholm, Clasons ritning till gravbyggnad. Ritning i I. G. Clasons samling, ArkDes.
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Personregister
Abelin, Rudolf  24, 36, 37, 104, 105, 123, 153
Adelcrantz, Carl Fredrik  31
Adelswärd  49, 69, 103, 108, 178
Adelswärd, Gösta  36, 49, 103
Adelswärd, Johan  106, 108
Adelswärd, Louise född Douglas   104
Adelswärd, Seth  69
Adelswärd, Th eodor  49, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 148, 178, 192
Ahxner, Harald  80
Améen, Gustaf  51
Andersson, Björn  123
Aronowitsch, Martin  186
Asplund, Gunnar  51, 104, 107, 109, 156
Backström & Reinius  149
Beckman, Erik  178
Benkert, Elis  154
Bergsten, Carl  51
Bergwall, Fredrik  113
Berlin, Karl Anton  33, 45, 66
Besnard  44
Bielke  192
Bille-Brahe  92
Boberg, Ferdinand  9, 41, 156
Bonde  127
Bonde, Carl Carlsson  127, 180
Bonde, Carl Jedvard  127
Braunerhielm  190
Brunius, Carl Georg  45
Brynolf, Oskar  113, 119, 123, 192
Bünsow, Fredrik  188
Bång  192
Böttiger, John  48
Carove, Carlo  127
Cervin, Carl  182
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Claesson, Ester  37, 51, 105, 123
Clason, Gustaf  17, 51, 108, 186, 190
Clason, Peder  51
Collett, Albert  51, 107, 122
Curman, Sigurd  8, 9, 10, 11, 16, 22, 31, 42, 45, 67, 78
Cuypers, Pierre  40
Dahlbergh, Erik  7, 38, 59
Danneskiold-Samsøe, Knut  94
De Geer, Carl   186
De Geer, Louis  113
De Geer, Louise född Sparre  186
de la Vallée, Jean  46, 133, 134
Déstailleur, Hippolyte  155
Déstailleur, Walter-André  155
De Woele, J  39, 40
Edelsvärd, Adolf Wilhelm  41
Edlund, Gunvor   123
Ehrenborg, Casper   136
Ekelund, Gunnar  184
Ekhoff , Emil  10
Ekman, Oscar  67
Ekman, Oscar d. y.  77
Enblom, Rudolf  126
Eneroth, O.  127
Essén, Arre  25
Falkenberg  186
Fant, Erik  25, 67, 78
Forsberg, Knut  178
Forsstrand, Carl  127
Fouché d’Otrante, Gustave Armand  180
Fouché d’Otrante, Th érèse född Stedingk   180
Gellerstedt, Th eodor  37, 41
George, Ernest  108, 111, 112
Glosemeyer, Th eodor  113, 119
Glosemeyer,Th eodor  192
Glæsel, Henri Carl  105
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Gripenstedt, Carl  124, 180, 188, 194
Gripenstedt, Ottoine född de Maré  194
Grut, Torben  51
Gyllenstierna, Christoff er   127
Gyllenstierna, Eric Carlsson  127
Gyllenstierna, Nils Gustaf  186
Hallman, Per Olof  51
Hamilton, Alexandra  59
Hamilton, Helena Magdalena född Wrangel  69
Hawerman, Johan Adolf  45
Hidemark, Ove  22
Hildebrand  127
Hjejle, Terkel  93
Hjorth, Ragnar  25
Hoff stedt, Wilhelm  41
Holm, B.A.  192
Hoppe, Fredrik Wilhelm  66, 69
Hårleman, Carl  67, 71, 76, 93, 149
Högqvist, Emelie  136
Hökerberg, Otar  123
Hörstadius, G. F.  82
Ihre, Johan  50, 180
Jacobsen, Rudolf Emanuel  107, 109
Jacobsson, Ernst  9
Jekyll, Gertrude  112
Jensen, Christian Axel  93
Johansson, Algot  45
Josephson, Ragnar  31
Kjellström, Adolf Vilhelm  31
Klemming, Frej  125
Klingpor, Wilhelm  136
Klingspor, Carl   136
Klingspor, Louise född Silfverschiöld  136, 190
Klingspor, Wilhelm  50, 184
Kreuger, Torsten  184
Kronberg, Julius  41
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Lagercrantz, Gustaf  154
Lagergren, Caroline född Russel  82, 194
Lagergren, Claes  82, 87, 194
Lagergren, Mary född Moore  87, 194
Lagerlöf, Selma  125, 188
Langlet, Emil  125
Lewenhaupt  182
Lewerentz, Sigurd  79, 80
Liljequist, Bertel  194
Lilliehöök  190
Lilljekvist, Fredrik  41
Lindegren, Agi  20, 41, 48, 67, 68, 77, 78, 125
Lindegren, Axel  124
Lindgren, Armas  194
Lindgren, Gustaf  188
Lindholm, Charles  51
Lloyd, Nathaniel  111, 112
Lloyd Wright, Frank  155
Loos, Adolf  155
Lundberg, Erik  22, 31, 35, 47
Lutyens, Edwin  105, 111, 112, 124
Löfgren och Paulsson  184
Mackintosh, Charles Rennie  155
Madvig, Einar  93
Mannerheim, Johan  149, 182
McKim, Mead & White  156
Meldahl, Ferdinand  24
Morris, William  111
Munck, Bror  192
Munck, Ebba född De Geer   192
Munktell  182
Muthesius, Herman  148
Månsson, Filip  108
Mårtelius, Johan  32
Möller, Carl  41
Nilson, Leon  25, 45
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Nilsson, Georg  51
Nordenfalk  180
Northun, Werner  119, 121
Nyström, Axel  125
Olsson, Martin  45
Oxenstierna  82, 113
Oxenstierna, Gabriel Gustafsson  82
Palmcreutz, Per  57
Palmstierna, Magnus  190
Paulsson, Gustaf  49
Peto, Harald  108
Petré, Kerstin  30
Platin, O.  182
Rehn, Jean Eric  71, 76
Roland, Anders  91
Rosenkjaer, Niels  93
Ruskin, John  32, 111
Sager  190
Salin, Kasper  51
Santesson  182
Sargent, René  156
Scheff er, Carl Fredrik  82
Scholander, Fredrik Wilhelm  32, 37, 46
Scholander, Sven  69
Scott, Gilbert  111
Semper, Gottfried  32
Silfverschiöld, Nils August  136
Silfverstolpe  188
Silfverstolpe, Gunnar Mascoll  48
Sparre  57, 66
Sparre, Alexandra född Hamilton  186
Sparre, Carl Gustaf   59, 186
Sparre, Claes   59
Spihler, Mathias  127
Stenhammar, Ernst  51
Stille, Arvid  107
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Stockenberg  110
Stockenberg, Hanne  110
Stubelius, Torsten  79, 80
Sylvan, C.  188
Söderlund, J. E.  82
Sörensen, Carl Th eodor  36
Taube von Block  180
Tempelman, Olof  76, 140
Tengbom, Ivar  22, 30, 78, 79, 80, 134, 140, 148, 188
Tesch, Nils  20
Tessin, Nicodemus d. y.  31, 133, 134, 151
Tessin, Nicodemus d. ä.  88, 127
Tigerschiöld, Hugo  194
Timm, Gabriel Casper  180
Toll, Hans Gustaf  184
Treschow, Michael  186
Trolle-Bonde  184
Trozelli, Philip  178
Tvede, Gotfred  92, 93, 94
Törngren  194
Upmark, Gustaf  79
Viollet-le-Duc, Eugène  32, 40, 41, 111
von Axelson, Herman  188
von Celsing, Elof  178
von Celsing, Lars  182
von Dardel, Fritz  136
von Eckerman, Ebba född von Hallwyl  192
von Eckerman, Wilhelm  192
von Geijer  194
von Hallwyl, Walther  184
von Hallwyl, Wilhelmina född Kempe  184
von Hofsten, Erland  79
von Mecklenburg  178, 184
von Rosen  69
von Rosen, Fredrik  69, 184
von Rosen, Georg  41
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von Rosen, Karl  180
von Rosen, Maria född Adelswärd  69, 184
von Schmalensee, Artur  20
von Stockenström, Bo  79
Voysey, C. F. A.  104, 110, 112, 155
Wachtmeister, Axel Fredrik  24, 192
Wagner, Otto  155
Wahlman, Lars Israel  23, 30, 51, 104, 148, 156, 184
Wahren, Jacob  48, 186, 188, 190
Wallin, Sigurd  19, 87
Wanscher, Vilhelm  94
Wernstedt, Hjalmar  188
Wersäll, Adolf  182
Westholm, Sigurd  51
Westman, Carl  51, 105, 148
Wetterlund, Johan Axel  45, 47, 52, 122
Wickman, Gustaf  51
Wijk, Hakon  49, 71, 190
Wijnbladh, Carl  38
Wåhlin, Th eodor  20, 44
Yxkull, Beata  127
Zettervall, Helgo  8, 10, 11, 41, 45, 57, 59, 91, 92, 94
Zwingman, Christian  91
Åbom, Johan Fredrik  124
Åkerhielm  186
Åkerhjelm, Annie   149
Östberg, Ragnar  30, 51, 148, 156
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