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gunnebo slott
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gunnebo är för  göteborgarna och Mölndals-
borna det Gustav III:s Hagapaviljong är för stock-
holmarna. Båda dessa herresäten är historiska 
arv att glädjas över för alla svenskar och gästande 
turister. Byggnadsverken är arkitektoniska pärlor 
placerade i undersköna landskap, som en minnes-
bild av forna tider och inom nära räckhåll från den 
moderna storstaden. Såväl Hagapaviljongen som 
Gunnebo var en gång privatbostäder, den ena för 
den kungliga familjen, den andra för framgångs-
rika göteborgare – varav flera härstammade från 
England eller Skottland – numera bevarade till 
gagn för den som vill söka ro i kulturhistoriska 
värden och vacker natur. De uppfördes under det 
sena 1700-talet, den stilepok vi kallar den sengus-
tavianska, och representerar i hög grad den tidens 
ideal inom arkitektur, inredning och trädgårds-
konst. Hagapaviljongen skapades av professorn 
vid Konstakademien, arkitekten Olof Tempelman 
på uppdrag av Gustav III, och Gunnebo ritades av 
Göteborgs stadsarkitekt Carl Wilhelm Carlberg på 
beställning av handelsmannen John Hall d.ä.

Vem Gustav III var vet nog alla svenskar, men 
vem var då »den rike Hallen«, som John Hall d.ä. 
nästan alltid omnämns som? 

I litteratur som finns om familjen Halls som-
marställe Gunnebo utanför Göteborg beskrivs 
byggherren nästan alltid bara som den omåttligt 
rike grosshandlaren Hall d.ä. Hur och varför var 
han så rik, i själva verket en av Sveriges rikaste 
män? Dessutom bosatt i Göteborg och inte i Stock-

GUNNEBO
– EN ARKITEKTONISK PÄRLA

holm! Hur bodde han om vintrarna, hur såg hans 
familj ut och vad hände med den, och med Gun-
nebo? Den gamla devisen förvärva, ärva och för-
därva blev en betydande ingrediens i sagan om 
familjen Hall. 

Den nu flera sekler långa historien om Gunnebo 
kom emellertid att så småningom bli en lycklig 
skildring. En berättelse som sällan återges är den 
om 1800-talets ägare, vilka omsorgsfullt förvaltade 
Gunnebo med varsamhet om byggnaden och träd-
gårdarna. En hållning som i hög grad genomsyrat 
ägarna efter Halls tid. Så här skriver min mormor 
om sin mammas barndom på Gunnebo under mit-
ten av 1800-talet: 

Somrarna på Gunnebo var hennes förtjusning. 
Hon älskade landet med alla dess upplevelser 
och var en liten modig varelse, som i hela li-
vet aldrig hyste någon fruktan. Hon berättade 
skrattande, ty humor saknade hon ej, hur hon 
en gång stod i gödselkärran och körde hästen, 
och hur hon chockerade två damer, som kommo 
på besök till hennes hem. Det mycket vackra 
hemmet med sina många skulpterade interi-
örer slog djupa rötter i den ungas vakna sinne 
för skönhet i alla dess former. Konstnärssjälen 
inom henne väcktes. 

Den positiva utvecklingen fortsätter ännu i dag. 
Den ömsinta och försiktiga förvaltningen står i fo-
kus när man nu återskapar de intentioner familjen 
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Hall samt arkitekten Carlberg ursprungligen hade 
för Gunnebo. Med all hänsyn till gammalt hant-
verk, traditioner och skapelselusta har Gunnebo de 
senaste decennierna undan för undan med känslig 
hand återställts till det som C.W. Carlberg med 
sin mästerliga konstnärlighet och sina innovativa 
idéer åstadkom vid byggandet. Även den engelska 
parken är under rekonstruktion. Till glädje och 
njutning för många besökare!

I dag omnämns Gunnebo som slott, men i själva 
verket är det, som man under Halls tid sade, en 
Villa. Med stort V. Arkitekten betraktade Halls 

lantställe i fransk-italiensk stil som en Villa rus-
tica eller une maison de campagne. 

Låt oss börja denna sannsaga några decennier 
innan Göteborgs stadsarkitekt Carl Wilhelm Carl-
berg får i uppdrag av John Hall att manifestera 
hans enorma förmögenhet. För – vem var denne 
John Hall egentligen? I vilken tid levde han? Och 
varför blev han så omåttligt rik?

Halls farm i september 2011

Ewa Kewenter 
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ÅTER TILL 1700-TALET

1900 -talets människor dyrkade 1700-talet. 
Inte bara Sveriges frihetstid och den gustavianska 
epoken utan hela Europas stilhistoria under upp-
lysningstidens århundrade, då det gamla Europas 
kultur blomstrade: arkitektur, konst, konsthant-
verk, musik, filosofi och litteratur. Nästan hela 
seklet präglades av nya tankar, nya önskemål och 
drömmar, med längtan efter naturens romantiska 
flor och skaparlusta. Den tunga och pompösa ba-
rocken från 1600-talet hade ebbat ut, och det pö-
siga överdekorerade nystilarnas sekel hade ännu 
inte gjort sin entré. Ur den mer magnifika formen 
på kontinenten skapades den vackra, älskvärda 
svenska enkelheten, den stil som ständigt pekar 
på den svenska fattigdomen, ursprungligen ett ut-
tryck myntat av Carl Jonas Love Almqvist. I Nor-
den fanns inte medel nog att låta allt glimra som 
guld och te sig för storartat, det enkla blev det 
sköna – en sparsmakad, funktionell lätthet med ett 
stänk av lustfylldhet. Det är precis vad Gunnebo 
representerar, även om Gunnebo är osedvanligt 
påkostat för att ligga i landsorten, och inte ens i 
närheten av huvudstaden. 

Sjuttonhundratalet som svenskt ideal är den talande 
titeln på en bok av Victor Edman, verksam som fors-
kare och lärare vid KTH. Edman beskriver moder-
na rekonstruktioner som skett i historiska miljöer, 
inte minst på Gustav III:s Hagapaviljong. Jämförel-
ser mellan paviljongen på Haga och Gunnebo gjor-
de jag alldeles i början av denna bok, nu så här mot 

slutet av min text om Gunnebos historia finns det 
anledning att göra det igen. När Gunnebo efter den 
sista privata ägaren, Hilda Sparres frånfälle 1948 
såldes till Mölndals stad året därpå var det naturligt 
att Gunnebo skulle återföras till 1700-talet. Liksom 
Hagapaviljongen hade Gunnebo förändrats mycket 
under 1800-talet, nya stilideal hade naturligtvis satt 
sin prägel – minns det blå taket i salongen! 

Redan kring sekelskiftet 1900 ägnades stort in-
tresse åt forskning om det svenska 1700-talets konst 
och arkitektur. Århundradet har i vår tid blivit ett 
ideal, men mycket har också populariserats. Många 
historiska avlagringar har måst offras för att det 
slutgiltiga målet skulle nås; tillbaka till det som 
kallats det skimrande seklet.

En som angrep samtidens restaureringar, där 
man tagit bort interiörer som förändrats genom 
historien, var författaren Verner von Heidenstam. 
Redan 1894 gav han ut en pamflett med titeln »Mo-
dern barbarism«, som dock främst behandlade re-
novering av kyrkor. Men något ligger det tveklöst i 
hans titel, kanske har just 1700-talets högrestånds-
miljöer romantiserats lite väl mycket. 

Men i huvudsak ska vi glädjas åt det sköna 
1700-talets smak, samtidigt som man bör hålla i 
minnet att få interiörer är autentiska och en myck-
et stor bit av vårt kulturarv på sätt och vis gått i 
graven genom försöken att återskapa dem.

I kapitlet om Hagapaviljongens rekonstruktion i 
Victor Edmans berättelse återges några 1900-tals-
betraktelser om 1800-talets rester: »det avskyvärda 

Trappan i södra flygel-
byggnaden leder upp 
till vindskammaren.
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matbordet« och »de fula 1800-talsstolarna« var 
borta, samt även »den karaktärslösa kakelugnen«. 
Stilideal har verkligen satt sina spår genom tider-
na, och kommer att fortsatt göra det. Frågan är hur 
lång tid som ska gå innan 2000-talets individer 
börjar vurma för det i mångas ögon motbjudande 
19:e seklet … Men då ligger det också nära till 
hands att påminna om 1800-talsmänniskans för-
akt för seklet dessförinnan.

I så gott som allt som publicerats om Gunnebo 
kan man luras tro att absolut ingen bebott Gunne-
bo under den långa period som passerat från Hall 
d.y.:s död 1830 fram till 1948, eller kanske till och 
med från 1819, då fru Hall troligen lämnade Gun-
nebo för sista gången. Ett över hundra år stort hål! 
Men hur hade egendomen då tett sig? Inte minst 
med tanke på hur långt förfallet redan gått då fru 
Hall flyttade därifrån. 

Men det är tvärtom. Gunnebo stod inte obebott 
under alla dessa decennier. Sex olika familjer i 
ägarlängden efter familjen Hall har genom var-
samhet och omtanke om historien rustat upp och 
bevarat huvudbyggnaden och kringliggande natur, 
som park och trädgård. Tack vare detta har man 
i mångt och mycket kunnat återföra Gunnebo till 
sitt ursprung. Att man i dag kan visa Carlbergs in-
tentioner att skapa en genuin herrgårdsmiljö med 
rötter i Andrea Palladios arkitektur och de nyan-
tika strömningar som rådde under byggnadspe-
rioden hade naturligtvis inte varit möjligt förutan 
ägarna på 1800-talet.

LEGENDARISK MUSEIMAN 
RÄDDADE GUNNEBO 

En av Göteborgs legendariska museimän, fil.dr och 
konsthistorikern Göran Axel-Nilsson, var chef för 
Röhsska museet under åren 1946–72. Han kom att 
ha en mycket stor betydelse för Gunnebos framtid 
och det kulturarv vi i dag kan glädjas över. Göran 
Axel-Nilssons dotter, Louise Brodin, berättar för 
mig många lustiga historier från tiden då Gunnebo 
övertogs av Mölndals stad efter den sista privata 
ägaren, friherrinnan Sparre. 

Den 16 september 1946 inbjöd friherrinnan Gö-
teborgs kulturelit till middag på Gunnebo, inte 
minst för att hälsa Röhsskas nye museichef väl-
kommen. I salongerna fanns bland gästerna – för-
utom Göran Axel-Nilsson som fyllde år just denna 
dag och egentligen ville vara med sin familj – Stig 
Roth, fil.dr och chef för dåvarande Göteborgs his-
toriska museum, numera Göteborgs stadsmuseum. 
Självklart var även de höga herrarnas fruar med 
(inte så länge sedan, men en helt annan värld, då 
var fruar fortfarande »medföljande« …). Värdin-
nan hade fått nys om födelsedagen och framförde 
sina gratulationer i samband med välkomsttalet. 
När det var dags för tacktalet, som skulle hållas just 
av födelsedagsbarnet, passade han på att tacka för 
uppmärksamheten, men tillade att på en födelse-
dag brukade en gåva utdelas – genom Gunnebos 
matsal gick en iskall vind. Den försvann emellertid 
snabbt då museichefen framförde sin önskan: att 
byggnadsminnesmärka Gunnebo. Detta gladde den 

Myntet, en kvarts 
skilling, är daterat 
1803 och hittades vid 
utgrävningarna på 
orangeriängen.
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mycket ambitiösa värdinnan och den iskalla vinden 
förbyttes i en glädjebris. Födelsedagsönskan infria-
des, dock av flera anledningar först några år senare.

Hilda Sparre, vars far var den tidigare ägaren 
Wilhelm Denninghoff, hade fått nyttjanderätten 
till Gunnebo som bröllopspresent vid giftermålet 
med Carl Sparre. Så småningom övergick detta i 
ägande. Hilda Sparre avled i november 1948. Fri-
herrinnan visade gärna Gunnebo för dem som 
hade museala intressen. I detta sammanhang kan 
nämnas Mölndals borgmästare Karl Eric Berg-
quist, Göran Axel-Nilsson och hans medarbetare 
Arvid Posse, Stig Roth samt inte minst Gunnebo-
forskaren Arvid Bæckström som även doktorerat 
på C.W. Carlberg. 

Röhsska museet fick tidigt en gåva av friherrin-
nan Sparre då hon besökte museet, en bunt ritning-

ar som hittats på vinden: Carlbergs ritningar inslag-
na i ett paket! Louise Brodin berättar: »Jag minns 
att Far berättat att friherrinnan hittade ritningarna 
på vinden en gång när de hade storstädning.« En 
skänk som senare har kommit till stor användning 
och glädje. »Dåvarande chefen för Röhsska var min 
farfar Axel Nilsson!« fortsätter Louise Brodin sin 
berättelse. 

Redan under Göteborgsutställningen 1923 hade 
Gunnebos portar öppnats för museimän. Utställ-
ningen ägde rum, två år för sent, för att fira sta-
dens 300-årsjubileum. Friherrinnan Sparre tog 
emot Nordiska museimötet på Gunnebo. Det var 
en underbar sommarkväll då Nordens alla musei-
män umgicks under kamratliga former och sta-
dens unga damer gjorde en dräktkavalkad med 
klänningar ur Historiska museets samlingar.

Hilda Sparre 
samlade reproduk-
tioner av Carlbergs 
originalritning i 
ett praktverk. Det 
var hennes vilja att 
Mölndals stad skulle 
överta egendomen 
efter hennes död.
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i  en del av  den nya köksträdgården ligger träd-
skolan. Ambitionen med denna är att visa hur man 
ordnade sina trädgårdar på 1700-talet. Ritningar 
på Nordiska museet gav ledtrådar till vad som var 
typiskt för tiden, och hur man anlade trädgården 
för att »gömma den osnygga potatisen«. Fruktträd 
och bärbuskar ramar in odlingsbäddarna som alla 
har tidsenligt mått: två alnar, cirka 1,20 meter, 
breda.

Eftersom det är ett stort trädgårdsrum behövs 
kraftfulla element för att rama in det. Det är här 
träden kommer in i bilden. I den moderna trädgår-
den strävar vi efter svagväxande och låga frukt-
träd för att lätt kunna beskära och skörda dem. I 
1700-talsträdgården var däremot fruktträden hög-
resta. För att få till den sortens träd på dagens 
Gunnebo har man drivit upp egna som nu står i 
trädskolan och växer till sig.

På 1700-talet hade varje större slottsträdgård eller 
herrgård en egen trädskola. Zacharias Brandt som 
var trädgårdsmästare på Gunnebo 1791–96 hade 
arbetat på Haga under trädgårdsmästaren J.C. 
Ackerman. På Haga skapade Ackerman en träd-
skola som försåg de kungliga lustträdgårdarna och 
parkerna med träd och buskar. I början av 1800-ta-
let hade trädskolan på Haga levererat 30 000 träd 
och buskar, och odlingarna innehöll ytterligare 
20 000 träd. Ackerman var en av landets främsta 
trädgårdsmästare och utsågs till ledamot av både 
Kungliga Patriotiska Sällskapet och Kungliga Ve-

tRÄDSKOLAN

tenskapsakademien. Så man kan lätt förstå att 
Zacharias Brandt tog med sig traditionen att driva 
upp egna träd och buskar till Gunnebo.

I dag består trädskolan på Gunnebo av egna 
fruktträd framtagna av hortonomen Rolf Eskils-
son. Träden som är högstammiga ska få en stam-
höjd på 2,5 meter. Ymparna kommer från historis-
ka sorter av äpple och päron. 

Så småningom ska 25 välvuxna exemplar få sin 
givna plats ute i kvarteren. Allt för att återskapa en 
»historisk problematik«. Högvuxna träd med stora 
kronor skyddar naturligtvis men skuggar också 
– och skugga är inte alltid vad man önskar i en 
köksträdgård. Därför måste de placeras ut så att de 
ger lagom skugga vid rätt tid. En diskussion som 
man förde på 1700-talet och som kommer att föras 
under 2000-talet på Gunnebo när det är dags att 
plantera ut fruktträden.

Trädskolan var en viktig del på stora herrgårdar. 
Den behövdes helt enkelt för att det skulle finnas 
träd att få tag på till park och trädgård. På Gunne-
bo finns idag en egen liten trädsamling med bland 
annat ekar hämtade från skogen. »Proveniens 
Gunnebo«! I framtiden kommer det att behövas 
fler lindar. Framför allt till den södra stilträdgår-
den där det sedan lång tid saknas en rad träd ner 
mot dammen. De lindar som finns i stilträdgården 
idag är framför allt frösådd bohuslind. Om ett an-
tal år kommer nya träd att planteras ut för att er-
sätta en del av de försvunna lindarna.
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jordärtskocka

i en ekologisk trädgård är det bara att skölja av och sedan börja laga. men ska det bli puré 
så skalas jordärtskockan. man kan säga att den har en viss tryffelkaraktär. och så kan den 
friteras som chips och ätas med majonnäs och ostron. kanske till och med som dessert.

jordärtskockschips med 
getostdipp och BlÅBärschutney 

300 g jordärtskockor
rapsolja till fritering
salt

getostdipp
150 g getost (chevre)
2 dl yoghurt
salt och svartpeppar

bl åbärschutney
550 g blåbär, går även bra med frysta
1 gul lök
½ dl vatten
1 dl vitvinsvinäger
½ dl socker
G färsk spanskpeppar (chili)

dag 1 .  Låt yoghurten till getostdippen rinna av i 
ett kaffefilter över natten. 

dag 2 .  Mixa yoghurten med getosten till en krä-
mig dipp. Smaka av med salt och peppar.

bl åbärschutney:  Skala och skiva löken tunt. 
Lägg alla ingredienser utom chilin i en kastrull 
och koka på svag värme till 105°. Kyl ner. Hacka 
chilin fint och blanda ner i chutneyn. Slå upp i väl 
rengjorda glasburkar (håller 2 veckor i kyl). 

jordärtskockschips :  Skiva jordärtskockan i 
ca 1 mm tunna skivor. Hetta upp oljan till 160°. 
Fritera skivorna tills de blivit krispiga. Låt rinna 
av på hushållspapper. Salta direkt.




