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The essay is a study about the schism that occurred between the Superintendent F. W. Scholander, from the 
authority of ÖIÄ, and the Carpenter Olof Petersson, during the restoration of the King’s Chamber at Kalmar 
Castle from 1856 to 1861. The story then continues until the cooperation ends around 1877. During the 
restoration Scholander was the responsible leader, through correspondence from Stockholm, while Petersson was 
foreman in Kalmar. After the restoration was completed, Petersson wanted to show the door of the King’s 
Chamber in an exhibition of newly made works in London. In this essay believed to be the International 

Exhibition of 1862. But he was then prevented by Scholander who thought the room totally as a remainder from 
the 1500s. From being positive to the result with the restoration, Scholander then changed setting and considered 
that Petersson had made major errors. After that the schism lead to more disagreements. 
 
Through an analysis of primary sources and letter correspondence from the time, the events are reported during 
and after the restoration of the King’s Chamber. In which the restoration of the Golden hall is partly included. 
Added to this there is an orientation and examination of Scholander´s and Peterson's backgrounds, and a 

description of the interior of the King’s Chamber. 
 
The essay aims to examine whether there are more reasons for a schism between the parties than what has 
emerged in the previous literature. And why they had different views on what period the King’s Chamber 
belonged. It also aims to show the people behind the schism. Mainly Peterson's life and professional background 

and how the schism affected him. 
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Sammanfattning. 

I uppsatsen görs en närmare undersökning utav den schism som skall ha uppstått mellan 

intendent F. W. Scholander och snickaren Olof Petersson, vid restaureringen av Kungsmaket 

på Kalmar slott 1856 – 1861. Historien fortsätter därefter tills samarbetet upphör 1877.  

Vid restaureringen stod Scholander som ansvarig ledare från Överintendentsämbetet i 

Stockholm. Medan Petersson var arbetsledare i Kalmar. Efter färdigställandet ville Petersson 

visa upp Kungsmakets dörr i en utställning för nygjorda arbeten i London. Vilken förmodas 

vara Världsutställningen 1862. Men hindrades av Scholander som ansåg rummet helt varande 

från 1500-talet. Från att ha varit positiv till resultatet med Kungsmaket ändrade Scholander 

därefter inställning och ansåg att Petersson gjort stora felaktigheter. Schismen kom därpå att 

leda till fler oenigheter.  

Uppsatsen syfte är att undersöka om det finns fler orsaker till en schism emellan parterna än 

vad som framkommit i tidigare litteratur. Samt varför de hade olika uppfattningar om vilken 

tidsperiod Kungsmaket tillhörde. Den syftar också till att belysa personerna bakom schismen. 

Främst Peterssons livs- och yrkesbakgrund och hur schismen påverkat honom. En genomgång 

av tiden under och efter Kungsmakets restauration redovisas främst genom primära källor och 

korrespondens från tiden. Till detta kommer en orientering och undersökning av Scholanders 

och Peterssons bakgrunder. Samt beskrivning av Kungsmakets interiör.  

Första frågeställningen är Hur tedde sig parternas förhållning gentemot varandra under och 

efter restaureringen av Kungsmaket, talade de enbart illa om varandra? Det framgår att fram 

till 1861 fanns det en god relation och eventuell respektfull vänskap mellan parterna. Där 

Scholander visar en yrkesmässig beundran för Petersson och uppskattning för dennes resultat 

med Kungsmaket. För Petersson borde det röra sig mer om en tacksamhet, då Scholander ofta 

underlättat hans arbets- och levnadsvillkor. När Scholander sedan avråder 

utställningskommittén att Kungsmakets dörr ska vara med i Världsutställningen. Erbjuder han 

ändå sin hjälp för att möjliggöra Peterssons medverkan. Schismen därav kommer av att det 

blir tydligt för båda att de har olika syn på vilken tid Kungsmakets inredning tillhör. Schismen 

härrör också ur deras olika synsätt på hur Gyllene salens tak borde restaureras. Samt hur 

Kungsmakets golv ska behandlas. Därefter lär Scholander ha hindrat Peterson från att bli 

huvudman för restaurationerna med taket fram till 1871.  
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Under 1870-talet uttrycker sig Scholander negativt om Petersson och påtalar en alkoholism 

hos denne. Samt beskyller honom för att restaurera för hårdhänt. Dock framhäver han 

fortfarande att Peterson förr var en duktig yrkesman. Då Peterssons åsikter sällan är synliga 

genom de primära källorna är det svårt att få fram sanningshalten i påståendena eller vad 

Petersson tyckte om Scholander. 

Fanns det fler faktorer som påverkade Scholander och Peterssons schism än oenigheten med 

Kungsmaket? Så som påpekats härrör schismen främst ur parternas olika synsätt för vilken tid 

Kungsmaket tillhör, med deras olika synpunkt på hur Kungsmakets golv ska behandlas samt 

hur Gyllene salens tak borde restaureras. Till detta räknas deras olika intensioner för 

restaureringen av Kungsmaket och respektive förväntan på hur slutresultatet skulle se ut. 

Övriga faktorer för en schism är baserade på olika teorier och händelseförlopp. Där motiga 

arbetsförhållanden på slottet, gällande personal och ekonomi kan ses som en bidragande 

faktor till osämja. Likväl Peterssons förmodade ambition med en fortsatt arbetsbana genom 

referensarbete och ansökan till Världsutställningen. Även Peterssons förmodade alkoholism 

kan ses som en orsak eller symptom på parternas schism.  

Dessa teorier har alla direkta kopplingar till och är beroende av arbetena med Kalmar slott. 

Förutom dessa, har det inte via arkivmaterialet varit möjligt att utläsa några övriga orsaker till 

en schism mellan Scholander och Petersson. 

Varför hade Scholander och Peterson olika uppfattningar om vilken tidsperiod Kungsmakets 

tillverkning hörde till, efter dess restaurering? Svaret på frågan är starkt sammansvetsad med 

frågan Vem ansåg Scholander respektive Petersson, var ansvarig för restaureringens resultat, 

och förstod de varandras intentioner med restaureringen? Kortfattat svar till första frågan är 

att Scholander och Petersson såg arbetet på Kungsmaket utifrån sina olika yrkesroller. Vilket 

gav dem olika utgångspunkt för hur resultatet skulle se ut. Detta kan vara orsaken till varför 

de efter restaurationen hade olika uppfattningar om vilken tid Kungsmaket tillhörde. Samt att 

de därmed från början haft olika intensioner med restaureringen utan att själva förstå det. 

Då Scholander var högt utbildad och kunnig inom restaureringsideologier, ville han bevara så 

mycket som möjligt utav det äldre materialet och dess själ. Scholanders intension var att 

bevara Kungsmaket som ett alster från 1500-talet och inte som en stilkopia. Därför vidhöll 

han den ståndpunkten vid Peterssons ansökan till Världsutställningen. Petersson hade istället 

en skråutbildning och ingen förståelse för olika restaureringsideologier. Han bör därför inte ha 
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haft en full förståelse för vad Scholander ville uppnå. Genom sin yrkesroll blir Peterssons 

intensioner baserade på 1800-talets ideal, förbättrad funktion och utseende, och ett potentiellt 

referensverk för egen del. Hans ansökan visar att han ansåg att resultatet för restaurationen var 

skapat av honom och att han, åtminstone delvis, kunde ses som upphovsman till dess 

upprättade utseende.  

Både Scholander och Petersson ansåg sig själva vara upphovsmannen bakom resultatet av 

restaurationen. Hävdandet från Scholander att rummet inte borde ses som en nyproduktion, 

kan ses som ett försvar i att rummet restaurerats på ett korrekt sätt. Scholander kanske redan 

vid denna tid kan ha haft behov av att försvara restaureringen inför de akademiska kretsarna, 

då nya restaureringsideal snart kom. Med tiden ansåg han att Kungsmaket blivit för nygjort 

och att alla felaktigheter var på grund av Petersson. Samma intensioner som Scholander hade 

för Kungsmaket hade han även för Gyllene salens tak.  

Vad hade Petersson för livsbakgrund och yrkesbakgrund? Peterssons dopnamn är Olaus 

Petersson, född 1817 i Högsrum, Öland. Efter en okänd tid i Stockholm har han återvänt till 

Öland 1844. Innan han vid tiden 1856-57 har flyttat in på Kalmar Slott. År 1878 lämnar han 

slottet och beger sig till Visby, Gotland. Han dör slutligen på fattighuset i Kalmar 1896. 

Petersson tros ha gått som gesäll hos Johan Heinrich Dumrath d.y. i Stockholm. Vilken har 

föreslagit honom till restaurationen i Kalmar. Om och när Petersson däremellan har haft en 

verkstad i St. Petersburg, Ryssland, så som påstått utav tidigare litteratur, är osäkert. Då 

funnen folkbokföring visar att han tiden före restaurationen var bosatt på Öland. Att han 

skulle tagit burskap som mästare 1861 stärks av ett brev från Scholander samt att han vid sin 

död tituleras snickarmästare. Mästerskapet är dock osäkert pga. få uppgifter som finns samt 

att burskap vid tiden inte längre var nödvändigt för att vara yrkesverksam.  

Genom spekulation framförs teorin att han kan ha avsett att använda Kungsmaket som ett 

referensarbete för att få vidare arbeten. Detta, tillsammans med hans ansökan till 

Världsutställningen och den förmodade verkstaden i St. Petersburg, skulle kunna visa på en 

större ambition inom yrket och en tendens att verka internationellt. Istället fick han vänta 

länge på jakande besked om restaurationen med Gyllene salens tak och verkade 1862-1871 

som tillsyningsman på slottet. Förutom takarbetet och mindre arbeten får han efter detta ingen 

fortsättning på slottet varvid han lämnar det. Vad som kan ha börjat som en lysande 

framtidsutsikt för Petersson kan ha slutat med en problematisk tid på Kalmar slott med 

ekonomiska svårigheter och påstådd alkoholism. 
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1.  Introduktion. 

1.1. Bakgrund.  

Denna uppsats kommer belysa förhållandet och det känslomässiga läget mellan intendent 

Fredrik Wilhelm Scholander och snickaren Olof Peterson och deras schism.  

I litteratur som skriver om intendent F. W. Scholanders restaurering 1856-611 av Erik XIV:s 

sängkammare i Kalmar slott, i denna uppsats kallat Kungsmaket, omnämns snickaren Olof 

Petersson. Medan Scholander ledde restaurationen från Stockholm, ledde denne Petersson 

snickeriarbetena på plats och hade därför en direkt påverkan på restaurationsarbetet.2  

Efter restaureringen ville Petersson visa upp Kungsmakets dörr i den ”allmänna 

industriexpositionen i London”3 1862. Scholander ska dock ha hindrat detta eftersom 

utställningen visade upp nygjorda arbeten och han ansåg att dörren och dess rum räknades 

som tillverkat under 1500-talet.4 

Scholander som i början var positiv till restaureringens resultat kom snart att ändra denna 

uppfattning och anse att stora felaktigheter hade begåtts på grund av Petersson.5 Arbetena i 

Kungsmaket 1856-61 gav därmed upphov till en schism mellan Scholander och Petersson, 

vilket senare lede till att Petersson avskedades. Efter restaureringen av Kungsmaket skulle 

Scholander heller inte ha vågat sig på några större och mer omfattande restaureringar i 

Kalmar slott då han var rädd att dessa skulle bli för genomgripande.6 

Som en del av namnet på denna uppsats har valts ”[…] af rättskänsla, nit och kärlek […]”. 

Detta är ett citat från ett P.M. upprättad för Petersson 1855 och beskriver den känsla och 

drivkraft han skulle ha vid restaurationsarbetet. De valda orden känns även som en passande 

beskrivning av vad alla parter i restaurationen ville med arbetet. Som uppsatsens namn får 

orden därför illustrera det känsloläge och intresse som fanns av Kungsmaket såsom en symbol 

för svensk historia.7 

                                                             
1 Olsson, M., Kalmar slotts historia 2A, Tiden från 1300-talets mitt till 1611,Almqvist & Wiksells Boktryckeri 

Aktiebolag, Uppsala (1961), s.376 
2 Ibid. s. 383 
3 Kalmar, gamla stan, slottet äldre handlingar, Arkivet i Kalmar läns museum 
4 Grandien, B., Drömmen om renässansen; Fredrik Wilhelm Scholander som arkitekt och mångfrestare, 

Nordiska museets handlingar 93, Uddevalla (1979), s.317 
5 Ibid. s.317 
6 Ibid. s.317 
7 Olsson, M., Kalmar slotts historia 2A, Tiden från 1300-talets mitt till 1611,Almqvist & Wiksells Boktryckeri 

Aktiebolag, Uppsala (1961), s.383 
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1.2. Syfte och avgränsning. 

Syfte. 

Syftet med uppsatsen är att belysa schismen mellan intendenten F.W. Scholander och 

snickaren O. Petersson. Ett ämne som i tidigare forskning funnits i periferin. Men även till att 

belysa deras person bakom denna. Uppsatsen utgår från schismen mellan Scholander och 

Petersson och att denna grundade sig i restaureringsarbetet med Kungsmaket.  

Syftet är att försöka få fram ifall det finns fler faktorer till schismen mellan Scholander och 

Petersson, än vad som framkommit i tidigare litteratur, vilka konsekvenser detta hade för 

Peterssons yrkesliv, samt varför Scholander och Peterssons hade olika uppfattningar om 

vilken tidsperiod Kungsmaket hörde till. 

En undersökning görs om denna schism och parternas förhållning till varandra under och efter 

restaureringen av Kungsmaket i Kalmar slott, till dess att samarbetet bryts. Sammanlagd 

tidsperiod sträcker sig ungefär från mitten av 1850-talet till 1877.  

Eftersom schismen haft en utgångspunkt i restaureringen av Kungsmaket, finns en 

beskrivning av denna restaurering med samt en beskrivning av rummets utseende. Historien 

om Kungsmakets restaurering kommer främst att berättas genom information från primära 

källor som brev och dokumenthandlingar. Historien fortsätter sedan in i perioden efter 

restaureringen fram till 1877.  

Eftersom de primära källorna under 1860- och 1870-talet skildrar restaurationen av Gyllene 

salens tak, inkluderas denna indirekt i uppsatsens genomgång. Utav samma orsak omnämns 

även andra restaureringsarbeten på Kalmar slott, om än i mindre omfattning.  

Ett delsyfte med uppsatsen är att den ska leda till mer kunskap om snickaren Olof Peterssons 

livsbakgrund och yrkesbakgrund. Detta för att stora delar av hans liv är outforskade gentemot 

Scholanders.  

En bakgrundsundersökning om Petersson finns därför i uppsatsen. Där delar av hans 

livsbakgrund och förmodade yrkesutbildning tas upp och en viss beskrivning av Peterssons 

arbetsliv på Kalmar slott görs, med bland annat de förmåner han fick vid sin anställning där. 

Förutom Petersson finns det även en beskrivning av Scholander. 
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Avgränsning. 

Avgränsningen sker till en viss tidsperiod och plats, nämligen från mitten av 1850-talet till 

1877 och företrädesvis till Kungsmaket i Kalmar slott. 

En avgränsning av restaureringen görs till att endast beskriva restaureringen av Kungsmakets 

snickeriarbete. Detta eftersom det är detta arbete som Petersson utövade som snickare. 

Därmed tas inte arbetet med rummets stuckaturfris, fönster, fönstervalv eller spis med. Det 

avträde som hör till rummet utelämnas också därför att detta är av ett annat slag än själva 

sängkammaren. 

Då Gyllene salen inte står i fokus för denna uppsats görs en avgränsning i att inte beskriva 

historiken för dess restauration annat än genom den skildring som framgår genom de primära 

källorna. Någon fördjupning görs inte i dess restaureringshistorik då Gyllene salen i sig, i 

jämförelse med Kungsmaket, anses ha en underordnad betydelse för uppsatsens ämne.  

En avgränsning görs även i att inte beskriva utseendet för Gyllene salen eller dess tak.   

Som avgränsning beskrivs ingen ekonomisk genomgång av kostnader och löner, mer än i 

enstaka fall. Dessa beskrivs när de bedöms som intressanta, exempelvis för att få en inblick i 

Peterssons livssituation eller omfattningen av den totala kostnaden av Kungsmakets 

restaurering. En ekonomisk genomgång för Kungsmaket restaurering finns redan sedan 

tidigare och är därför inte aktuell för denna uppsats. 

En viss avgränsning har även gjorts i sökandet efter mer information om Peterssons liv innan 

och efter hans arbetsperiod på Kalmar slott. Detta har skett på grund av den begränsade tid 

som funnits för uppsatsarbetet men också för att mer information än det som hittats inte 

ansetts behövligt för denna uppsats. Vidare information om Peterssons liv i St. Petersburg, 

Stockholm, Öland eller Visby har därmed inte uppsökts.  

I uppsatsen görs valet att genomgående kalla arbetet med Kungsmaket för restaurering, då 

detta har varit ett vidtaget begrepp i tidigare litteratur och arkivhandlingar. Därmed kommer 

inte frågan om huruvida Kungsmaket ska ses som en restauration eller inte att vara aktuell för 

uppsatsen. 

Det görs heller inget eget ställningstagande i hur stor del utav Kungsmaket som idag är i 

original från 1500-talet. Då detta inte är syftet med uppsatsen. När frågan är av intresse för 

uppsatsen baseras svaret på tidigare forskares resultat och åsikter. 
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1.3. Frågeställning. 

 Fanns det fler faktorer som påverkade Scholander och Peterssons schism än oenigheten 

med Kungsmaket?  

 

 Hur tedde sig parternas förhållning gentemot varandra under och efter restaureringen av 

Kungsmaket, talade de enbart illa om varandra? 

 

 Varför hade Scholander och Petersson olika uppfattningar om vilken tidsperiod 

Kungsmakets tillverkning hörde till, efter dess restaurering?  

 

 Vem ansåg Scholander respektive Petersson var ansvarig för restaureringens resultat, och 

förstod de varandras intentioner med restaureringen? 

 

 Vad hade Petersson för livsbakgrund och yrkesbakgrund?  
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1.4. Material och metod.  

Material. 

Som källmaterial till uppsatsen har arkivmaterial från olika arkiv använts tillsammans med 

litteratur inom bland annat ämnesområdena Kalmar slotts historia, Kungsmaket och F. W. 

Scholander. Arkivmaterialet fungerar som primär källa och litteraturen som sekundär källa.  

I de primära källorna ingår till stor del berättande källor, då det i dessa ingår 

brevkorrespondens som ger vittnesmål utav tidigare händelseförlopp. Den utvalda litteraturen 

(sekundära källor) består delvis utav tidigare uppsatser och avhandlingar. 

Sökning efter arkivmaterial har främst skett i Överintendentsämbetets arkiv i Riksarkivet, 

Arkivet i Kalmar Läns Museum och Landsarkivet i Vadstena. Samt i den internetbaserade 

tjänsten ArkivDigital. Detta har berört typdokument i form av: Församlingsböcker, 

husförhörslängder, in- och utflyttningslängder. Allmänna handlingar, brevkorrespondens, 

dokumenthandlingar, promemoria, kontrakt, anbudskontrakt, protokoll, rapporter, inkomst- 

och utgiftsverifikationer, räkningar, fraktlegor, stadsanslag, skrivelser, requisitionsförslag, 

kostnadsförslag, kvitton, avlöningslistor. 

 

Metod. 

Uppsatsen är en kvalitativ forskning där en hermeneutisk metod samt en narrativ metod har 

använts för att tolka och analysera de primära källorna. Detta då tolkningen sker av 

brevkorrespondens mellan flera informanter och där deras redogörelser utgör 

forskningsmaterialet.8  

För att visa skillnaden av Scholander och Petersson som yrkesutövare, har även en 

kontrasterande metod använts i uppsatsen. 

Ett problemorienterat angreppssätt på arkivmaterialet används i uppsatsen. Där de sekundära 

källorna har fått stå till grund för uppsatsens frågeställning.9 

I sökandet efter arkiv där lämpligt arkivmaterial funnits för uppsatsen, har en utgångspunkt 

tagits ifrån de källor tidigare forskning använt. I detta fall från M. Olsson och E. Cornells 

                                                             
8 Bell, J., Introduktion till forskningsmetodik, 4:e upplagan, Studentlitteratur (2009), s. 31 
9 Ibid. s.124 
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forskning. På grund utav uppsatsens tidsfrist har inte alla för uppsatsens ämne potentiella 

arkiv genomsökts efter arkivmaterial. 

Merparten utav arkivmaterialet kommer från Överintendentsämbetets arkiv i Riksarkivet. Som 

inom en begränsad tid utav två dagar genomsökts. Då det funna arkivmaterialet varit stort och 

bestående utav äldre handskrivna texter i skrivstil, har det inte varit möjligt att inom utsatt tid 

läsa igenom allt material.  

Utav tillgängligt arkivmaterial i detta, såväl som i Arkivet i Kalmar Läns Museum, har därför 

ett kontrollerat urval gjorts efter material gällande restaureringen av Kungsmaket. Sekundära 

källor har därefter använts som komplement för att fylla ut luckor i arkivmaterialet. Men 

också för att beskriva de delar av restaureringen som inte står i fokus i denna uppsats. 

För uppgifter om Peterssons födsel och uppväxtbakgrund har information beställts och 

levererats via mailkorrespondens, från Landsarkivet i Vadstena. Detta då svårigheter har 

funnits för uppsatsens författare att ta sig till Vadstena för att undersöka deras material. 

En kompletterande sökning efter uppgifter om Petersson har därefter genomförts i den 

internetbaserade tjänsten ArkivDigital. 

Inom både de primära samt sekundära källorna förekommer olika benämningar för 

Kungsmaket på Kalmar slott. Som exempel kan nämnas; Erik XIV:s sängkammare, Kung 

Eriks sängkammare, Kung Eriks gemak, Kungsgemaket och Kungsmaket. I denna uppsats 

kommer Kungsmaket att användas men andra benämningar kan förekomma inom olika citat.  

Likväl kommer termen restauration att användas i uppsatsen för benämningen utav de arbeten 

som Scholander och Petersson utförde på Kungsmaket. Detta eftersom innebörden av termen 

restauration har skiftat mellan olika tidsperioder. I uppsatsen tas ingen ställning till huruvida 

Kungsmaket skall ses som en restauration eller inte. Utan termen har valts för att den används 

oftast i de primära källorna. 

I uppsatsen kommer Världsutställningen 1862 att användas som benämning, för den 

”[…]allmänna industriexpositionen i London.”10, som i de primära och sekundära källorna 

påtalas i olika former. Detta efter slutsatsen att det rör sig om samma utställning. 

                                                             
10 Kalmar, gamla stan, slottet äldre handlingar, Arkivet i Kalmar läns museum, brev 9 november 1861 
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1.5. Forskningsläge. 

Tidigare forskning har främst belyst och ifrågasatt Kungsmakets autenticitet som en interiör 

från 1500-talet, för att genom materialmässiga och stilmässiga studier klargöra hur mycket av 

rummet som förändrades vid Scholanders restaurering. Även rummets betydelse 

internationellt och nationellt har belyst, genom att jämföra rummet med liknande interiörer i 

Europa och belysa dess betydelse inom den nationella kulturpolitiken.  

För uppsatsen har det varit viktigt att läsa ”Kalmar slotts historia 2A, Tiden från 1300-talets 

mitt till 1611”, med sitt kapitel ”Gamla Kungsmaket. Detaljbeskrivning”. Samt ”De kungliga 

gemaken i Kalmar slott och deras inredningar: jämte kortfattad redogörelse för slottets 

byggnadshistoria”, utav länsantikvarien Martin Olsson. Böckerna är relevanta för mitt arbete 

genom att ge en sammanhängande bild av slottets historiska bakgrund samt en insyn av vad 

Scholander lär ha ändrat i sin restaurering. 

Förutom en materialundersökning av Kungsmaket, har M. Olsson gjort en genomgående 

beskrivning utav kostnaden för rummets restaurering och därigenom i mycket berättat om 

Peterssons insatts. M. Olsson delade den allmänna synen att Scholanders restaurering varit för 

hårdhänt och hans undersökning av Kungsmaket visade, att större delen av rummets intarsia 

på väggar och tak blivit nytillverkade. Men även noga efterföljt originalet. Resultatet har haft 

stor betydelse inom forskningsfältet tillsammans med E. Cornells arbete och bådas forskning 

har därför använts flitigt som viktiga källor för senare forskare. Så även för denna uppsats. 

Arkitekturhistorikern Elias Cornell har i sin artikel ”Fredrik Wilhelm Scholanders 

restaurering av Kungsmaket på Kalmar slott” utgått från ett konstnärligt perspektiv i sin 

granskning utav Kungsmaket. Denna är relevant för uppsatsen genom E. Cornells beskrivning 

utav restaureringens genomförande och händelser mellan Scholander och Petersson.  

E. Cornell anser att rummets interiör är mestadels utbytt men håller inte med M. Olsson om 

att den ger ett autentiskt intryck, däremot enhetligt. Utan tycker att Scholanders ersättande 

bilder är mer förkonstliga samt att restaureringen drivits av tidens förhärligande av historien.  

Bo Grandien har skrivit ”Drömmen om renässansen, Fredrik Wilhelm Scholander som 

arkitekt och mångfrestare”. Genom att belysa Scholanders liv och gärningar är den relevant 

för uppsatsen genom att ge en förståelse för Scholander som person och yrkesman. Men även 

för genomgången av Scholanders slottsrestaureringar.  
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Scholander beskrivs som konservativ men med en ombytlig natur i åsikter och yrkesutövande. 

Det framkommer att Scholander inte följde någon restaureringsnorm. Vilket B. Grandien kan 

se en styrka i, då han tvekade med stora åtgärder, men en svaghet då han inte följde någon 

konsekvens i sitt arbete. Vidare menar B. Grandien att Scholander inte var en 

nationalromantiker. 

Bland senare forskning som berör Kungsmaket finns att finna ”Klassicismens interiörer: 

inredningskonst och arkitekturprofiler från Vitruvius till Tessin” av Stefan Günter.  

Där s. 308-321 ur kapitel 4, ”Frankrike och Sverige 1625-1700” har relevans för uppsatsen, 

genom att ge ett större internationellt perspektiv på Kungsmakets del i en historisk 

arkitektonisk utveckling. Detta då rummet trotts restaureringen fortfarande står sig gentemot 

liknande interiörer på kontinenten.  

Kapitlet syftar till att beskriva uppkomsten av en under 1600-talet ny klassicistisk 

inredningsstil och hur denna togs upp i Sverige. Där Kungsmaket är en del av traditionen av 

panelbeklädda rum, med både gotiska och antikiserande drag, som föregick denna 

inredningsstil. Även här står M. Olssons forskning som grund vid beskrivning av 

Kungsmakets restaurering. 

Magisteruppsatsen ”Konservator Alfred Nilsons Kyrkorestaureringar 1925-47 ”av Fredrika 

Mellander Rönn och Héléne Svahn, är relevant för undersökningen eftersom den belyser de 

olika restaureringsprinciper som tidigare konservatorer har arbetat efter. Men också den 

historiska utvecklingen mellan 1800-talets arbetssätt fram till dagens. Den ger därmed en 

förståelse för skillnaderna mellan dagens arbetssätt och 1800-talets. Då Nilson var verksam 

under perioden har han fått stå som typexempel för hur en konservators karriär kunde 

utvecklas. 

”Makten över monumenten – restaurering av vasaslott 1850-2000 ” är skriven utav Mia 

Geijer och är relevant för uppsatsen genom att belysa de kulturpolitiska orsaker som kan ha 

legat till grund för Scholanders restaurering. Hon konstaterar att restaureringar från början 

gjordes utav praktiska orsaker. Samt belyser även varför man valt att bevara Scholanders 

restaurering av kammaren, framför att splittra dess utseende med senare tiders syn på dess 

ursprungliga utseende. 

M. Geijer tar i sin forskning upp gemensamma frågor från både Olssons, Cornells, Grandiens 

och Günters verk angående historisk autenticitet och restaureringsgenomgång av 
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Kungsmaket. Samtidigt berör hon Mellander Rönn och Svahns ämne med 

restaureringshistorikens förändrade roll. Som ny synvinkel tillsätter hon den kulturpolitiska, 

genom att studera processerna under och bakom restaureringar.  

Mellander Rönn och Svahns verk samt M. Geijers verk överlappar varandra och ger en bra 

insyn i vilken påverkan Scholanders restaurering gjorde för efterkommande yrkesutövande 

och hur den har setts av historiskt kunniga och allmänhet.  

”Lilla arbetets ära” är skriven av konstsnickaren Thomas Tempte och skiljer sig från 

föregående böcker, genom att behandla hantverkets mentalitet och tankesätt. För uppsatsen är 

detta relevant för att påvisa skillnader och likheter mellan Scholander och Petersson. Samt 

varför de kan ha haft olika synsätt på Kungsmakets restaurering. 

T. Tempte belyser vikten av den självlärda kunskapen man får genom erfarenhet och gör en 

viktig redogörelse över vad yrkesetik är samt en förklaring av yrkesheder. Hans slutsats är att 

det finns ett abstrakt och ett praktiskt intellekt, den ena i huvudet och den andra i handen, som 

utgör olika förståelse för det producerade. Där hantverk är en lika avancerad intelligens som 

det teoretiska. 
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1.6. Källkritik. 

Källkritik allmänt för primära källor. 

På de primära källor från ÖIÄ, som härrör från korrespondens kan ett tidskriterium tillämpas. 

Då det inte är uteslutet att en okänd tid kan ha förflutit mellan när påtalade händelser faktiskt 

hänt, tills när de skrevs ned i korrespondensen.11  

Även en tillförlitlighet kan ifrågasättas gällande utifall påtalade händelser och 

händelseförlopp ägt rum så som beskrivs. Detta då händelser och förhållanden är beskrivna 

utav enskilda individer där objektiviteten är påverkad utav personernas egna åsikter.12  

Scholander är partisk såsom källa då han själv är del av händelseförloppen. Därför är det svårt 

att kontrollera hans uppgifter och åsikter gentemot Petersson.13 Ett visst medhåll till delar av 

hans utsago av händelseförlopp går att styrka genom tredje persons utsago. I detta fall t.ex. 

genom Dahl och landskamreraren i Kalmar. Men även dessa personer såsom källa, kan ses 

som färgade av personliga åsikter och intressen. Samtidigt som en medvetenhet finns om att 

arkivmaterialet kan vara personligt färgade utav informanterna. Är det just dessa reaktioner 

som är av intresse i denna uppsats. 

Den påtalade brevkorrespondensen står främst mellan tre personer; Intendent Scholander, 

snickaren Petersson samt landskamreraren i Kalmar. Medan brevkorrespondensen mellan 

Scholander och Petersson oftast behandlar ämnen direkt rörande arbetet med Kungsmaket, 

kan desto fler starka och privata åsikter och synsätt från Scholander framkomma genom hans 

korrespondens med landskamreraren. Scholanders åsikter och synsätt kommer naturligtvis 

även fram via hans direkta kommunikation med Petersson. Men det är när Scholander 

kommunicerar med tredje person, såsom landskamreraren och andra personer, som vi får 

möjlighet att följa hans resonemang och tankegång om Peterssons yrkes- och privatperson. 

Det är också då de primära källorna visar upp en schism mellan parterna.  

En motsvarighet genom tredje person, gällande Peterssons privata åsikter om Scholanders 

person, framkommer inte i de primära källorna. Hans åsikter i sakfrågor, levnadsförhållanden, 

olika problem och synsätt måste ofta utläsas mellan raderna. Eller genom Scholanders 

reaktioner och privata åsikter, som även tjänar som vittnesmål till vad som händer Petersson, 

                                                             
11 Thurén, T., Källkritik, 2:a upplagan, Liber AB, Slovenien (2007), s. 13 
12 Ibid. 
13 Ibid. ss. 66-67 
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Kungsmaket och andra arbeten på Kalmar slott. Peterssons förmodade åsikter och 

förhållningssätt har därför en tendens till att ofta bli spekulationer i uppsatsens diskussion.  

Men äktheten i de primära källorna från ÖIÄ kan samtidigt ses som tillförlitligt, då de är 

allmänna handlingar från en myndighet och original från den tidsperiod som berörs i 

uppsatsen. De kan också ses som oberoende, då de inte är någon avskrift eller referat från 

någon annan forskare.14 

Även ett tidskriterium kan sättas in gällande forskningstidpunkten för denna uppsats. Detta då 

det förflutit cirka 150 år sedan händelserna kring restaureringen av Kungsmaket samt att 

vittnena för händelserna inte längre lever. Ett betydelsefullt problem som härrör utav denna 

långa tidsperiod, är det uppkomna problemet med en förändrad arkivering och förnyade 

inventariebeteckningar.  

För denna uppsats har denna problematik funnits, då det uppdagades att dubbla 

inventarienummer fanns i vissa dokument av de primära källorna i ÖIÄ:s arkiv i Riksarkivet. 

Efter kopiering av ursprungligt material, blev det svårt att avgöra vilket inventarienummer 

som är nu gällande? Då en medvetenhet finns för detta har ett försök att underlätta för 

efterkommande forskning gjorts, genom att ange båda inventarienummer i uppsatsens 

fotnötter, så att det blir lättare att hitta dokumenten. Enskilda inventarienummer står endast 

angivet för det arkivmaterial som har sådant. 

En medvetenhet finns också i att det kan finnas relevanta dokument för uppsatsen ämne, som 

tyvärr inte uppdagats på grund utav tidsbrist i sökandet. Detta för att det inte har funnits tid att 

genomsöka alla arkiv där potentiellt material kan förmodas finnas. Men också i att dokument 

kan ha missats i de genomsökta arkiven, där en stor mängd dokument genomsökts.  

Det finns en medvetenhet om att missförstånd kan förekomma vid tolkningen av specifika ord 

och förekommande skrivstil i de primära källorna. Då dessa innefattat mycket handskrivna 

dokument har vissa svårigheter förekommit av dess tolkning. Men den största delen av detta 

material har varit i en så pass läslig stil att tolkningen inte kunnat missförstås. Det är ändå 

möjligt att feltolkade stavningar kan ha smugit sig in i vissa citat. I de fall där författaren inte 

kunnat tolka ett visst ord har författaren valt att stava ordet med de bokstäver det verkar bestå 

av. Meningsinnehållet bör inte i någon större utsträckning ha påverkats av detta. Om enskilda 

ord/benämningar anses viktiga för läsaren uppmanas denna att göra en egen tolkning av 

                                                             
14 Thurén, T., Källkritik, 2:a upplagan, Liber AB, Slovenien (2007), s. 13 
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originaltexten. I citat har författaren valt att låta den ursprungliga grammatiska stavningen 

finnas kvar och har därför inte föryngrat språkbruket. 

Då det finns ett förändrat språkbruk med förändrade begreppsbetydelser mellan vår tid och 

tiden för restaureringen i Kungsmaket, finns en medvetenhet om att missförstånd kan 

förekomma även gällande dessa. Som exempel kan nämnas termen restauration som ofta 

används i de primära källorna och denna uppsats. Så som påtalats under Material och metod 

har innebörden för denna term skiftat mellan olika tidsperioder. Detta är en problematik som 

lyfts fram i tidigare forskning av författarduon Mellander Rönn och Svahn vars 

magisteruppsats omnämns under Forskningsläge i denna uppsats. Efter att ha diskuterat 

begrepp som konservering och restaurering, konstaterar dem att begreppens betydelse är 

beroende av tidsperiodens uppfattning av vad som är en korrekt behandling. Vilket har gjort 

det viktigt för författarna att förklara vad begreppen betyder i deras uppsats, för att minska 

risken för missuppfattning.15 Samma problematik finns i denna uppsats. Därför är det viktigt 

att uppmärksamma läsaren på att termens betydelse i de primära källorna och de sekundära 

källorna kan ha en annan betydelse än vad den har idag.  

I denna uppsats görs det ett medvetet val att använda termen restauration, då detta är ett 

vidtaget begrepp i de primära och sekundära källorna. Huruvida Kungsmaket efter nutida mått 

skall ses som en restauration eller ej är inte aktuellt att bedöma i denna uppsats. Varvid ingen 

ställning i den frågan tas. 

Det finns uppgifter om Peterssons liv som framtagits utav tredje person via Landsarkivet i 

Vadstena. Eftersom inte uppsatsens författare själv genomfört undersökningen, kan en 

problematik finnas i om okända fel eller missförstånd har uppstått. Då liknande uppgifter 

framkommit vid senare sökning i internettjänsten ArkivDigital kan dessa ändå ses som 

bekräftade och sannolikt korrekta. 

För att fastställa att den i de primära källorna nämnda ”[…]allmänna industriexpositionen i 

London”16 är densamma som Världsutställningen 186217 har nättjänsten Wikipedia använts 

som källa. Tillförlitligheten för denna källa bör alltid ifrågasättas. Uppgiften om att en 

världsutställning verkligen ägt rum på nämnda plats och år kan dock ses som en tillförlitlig 

uppgift som lätt kan bekräftas via triangulering.   
                                                             
15 Mellander Rönn, F. och Svahn, H., Konservator Alfred Nilsons kyrkorestaureringar 1925-47, magisteruppsats, 

 Inst. för miljövetenskap och kulturvård, Göteborgs universitet, Göteborg (2001), ss.16,17 
16 Kalmar, gamla stan, slottet äldre handlingar, Arkivet i Kalmar läns museum, brev 9 nov. 1861. 
17 www.wikipedia.org, sökord: Världsutställningen 1862, text hämtad 2016-05-26 
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Källkritik allmänt för sekundära källor. 

I de fall då sekundära källor har använts för att komplettera de primära uppgifterna. Finns en 

medvetenhet om att dessa inte alltid kan ses som helt oberoende källor. Eftersom de har 

genomgått en tradering. Det vill säga att de som t.ex. avskrift eller referat tolkade av andra 

forskare kan ses som en uppgift i flera led som inte är lika tillförlitlig.18 

Ofta har senare forskning kring Kungsmaket använt M. Olssons och E. Cornells forskning 

som källa. På så sätt finns en risk att misstag och felbedömningar gjorda utav nämnda 

forskare leder till felaktiga resultat i ny forskning. Eftersom M. Olssons och E. Cornells 

forskning är av betydelse som sekundära källor även i denna uppsats, finns en medvetenhet 

om riskfaktorn. 

Vad gäller M. Olssons och E. Cornells källor för att Petersson skulle befunnit sig i Petersburg/ 

St. Petersburg, vid Scholanders tillfrågan om dennes medverkan till restaurationen av 

Kungsmaket. Verkar denna uppgift vara en sekundär källa från tidigare litteratur. Medan M. 

Olsson hänvisar sin uppgift till litteraturen ”C.R. Nyblom, Minne av professorn Fredrik 

Vilhelm Scholander, Sv. Akademiens handl. ifrån 1886, del 13 s. 215(1899)”.19 Hänvisar E. 

Cornell till ett brev skrivet utav Scholander 9 nov. 1861.20 Vid en granskning utav brevet visar 

det sig att uppgiften om St. Petersburg inte nämns.21 En vidare granskning visar dock att även 

E. Cornell har använt C.R. Nybloms nämnda alster ibland sina källor.22 Uppgiften om  

St. Petersburg kan såsom tradering vara mindre tillförlitlig då C.R. Nybloms alster inte varit 

tillgänglig under uppsatsens skrivande. 

 

Källkritik på specifika primära källor. 

Såsom ett led av tidigare påtalad problematik kring kopiering och tolkning av de primära 

källorna, finns ett brev skrivet av Petersson 5 september, okänt år.23 Då årtalet i det kopierade 

materialet har försvunnit har det genom sannolikhet dragits en slutsats i att detta mycket 

troligt tillhör år 1860. 

                                                             
18 Thurén, T., Källkritik, 2:a upplagan, Liber AB, Slovenien (2007), ss. 13, 53 
19 Olsson, M., Kalmar slotts historia 2A, Tiden från 1300-talets mitt till 1611, Almqvist & Wiksells Boktryckeri 

 Aktiebolag, Uppsala (1961), s. 383 
20 Cornell, E., ”Fredrik Wilhelm Scholanders restaurering av Kungsmaket på Kalmar slott – En materialkritisk 

 granskning”, i: Konsthistorisk tidskrift, (1942) s.13 
21 Kalmar, gamla stan, slottet äldre handlingar, Arkivet i Kalmar läns museum, brev 9 nov. 1861 
22 Cornell, E., ”Fredrik Wilhelm Scholanders restaurering av Kungsmaket på Kalmar slott – En materialkritisk 

 granskning”, i: Konsthistorisk tidskrift, (1942) s.16 
23 Överintendentsämbetet, Huvudarkivet, FIbac:20, Riksarkivet i Stockholm, brev 5 sep. 



 

21 
 

Tolkningsproblematik har även funnits för Scholanders brev till konduktör Dahl 1861. Där 

slutsatsen är att skrivstilen visar 6 aug. och inte den alternativa tolkningen 6 maj.24 Då det är 

ett svarsbrev till Dahls promemoria från 8 juni 1861.25  

 

Granskar man helheten i de primära källorna, finns en variation av hur man titulerar Petersson 

och stavar dennes namn. Det verkar inte ha funnits någon fullständig konsekvens bland 

skribenterna i hur namnet ska stavas, ibland inte ens i samma dokument. Det har även 

framkommit i materialet att upp till tre personer kan ha varit verksamma på Kalmar slott 

under restaureringsarbetena med samma efternamn.  

Problematiken kring vem som åsyftas finns i följande dokument: Rapporten 9 augusti 1858, 

brev 30 januari, brev 21 maj och brev 6 aug./maj 1861.26 Samt ett brev med okänt datum,27 i 

uppsatsen tolkad till tiden runt 1874/75, utav länsantikvarien M. Olsson tolkad till år 1867.28 

Breven från 9 augusti 1858 och 21 maj 1861 har fått en sammanhängande betydelse i denna 

tolkningssynpunkt.29 Gällande om det är snickare Petersson eller inte som åsyftas till att bli 

byggmästare för restaurationsarbetet på Kalmar slott. Samt till slutsatsen att det kan finnas 

upp till tre personer med samma namn. 

En förvirring kan lätt uppstå vid genomgången av de primära källorna. Varför en extra 

eftertänksamhet har vidtagits i tolkningen. En medvetenhet finns därmed i att feltolkningar 

kan göras. En vidare efterforskning och utredning angående de påtalade personerna, murare 

Pettersson och byggmästare Pettersson, med särskiljande av dessa och snickare Petersson, 

vore önskvärt och välkommet. Då det inte funnits tid eller möjlighet att genomföra i denna 

uppsats. 

Där nämnd tolkningsproblematik funnits kring vilken person som åsyftats. Har en form av 

triangulering, genom jämförelse av tillgängliga primära källor, varit grunden till slutsatserna 

för samtliga dokument. Varvid sannolikheter har jämförts med varandra. Vilket t.ex. varit 

fallet för ovan nämnda brev från 30 januari 1861 och 6 aug./6 maj 1861.30 

                                                             
24 Överintendentsämbetet, Huvudarkivet, FIbac:20, Riksarkivet i Stockholm, brev 6 aug./6 maj 1861 
25 Ibid. brev 8 juni 1861 
26 Ibid. 
27 Handlingar från 1870-75, Arkivet i Kalmar läns museum 
28 Olsson, M., Kalmar slotts historia 2A, Tiden från 1300-talets mitt till 1611, Almqvist & Wiksells Boktryckeri 

 Aktiebolag, Uppsala (1961), s. 418 
29 Överintendentsämbetet, Huvudarkivet, FIbac:20, Riksarkivet i Stockholm 
30 Ibid.  
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Gällande Scholanders brev från 21 maj 1872, finns en medvetenhet om att tolkningsfel kan 

förekomma, gällande symboliken i citatet om ”[…]den med rankor kransade guden.”31 Då 

texten i detta dokument har varit svårläst och ord bortfallit genom felaktig kopiering. 

 

Gällande brevet med okänt datum32 som av författaren tolkats härrörande kring åren 1874/75, 

istället för länsantikvarien M. Olssons tolkning 1867.33 Har en tolkning till denna period 

gjorts därför att ”den Peterssonska affären” omnämns i detta brev, såväl som i ett brev från 

25 september 187734. 

En triangulering av årtalet har gjorts mellan tillgängliga primära källor, där endast dessa två 

brev nämner ”den Peterssonska affären”.35 Att dessa två brev skulle ha skrivits med tio års 

mellanrum anses osannolikt. Då det tydligt framgår att den s.k. affären sker under samma 

period som breven skrivs.  

Att M. Olsson ska har daterat det odaterade brevet till 1867.36 Kan tänkas bygga på att det i 

dess textinnehåll påtalas arbeten som gjorts år 1866. Samt att det i brevet påtalas att ÖIÄ gett 

pengar till Kalmar slott ”[…]sedan 12 år tillbaka[…]”.37 

Slutsatsen att ”den Peterssonska affären” avser snickaren Petersson kommer av att han nämns 

i brevet med okänt datum. Kontexten kring ”den Peterssonska affären” medger också att 

berörd person, precis som Petersson, skulle ha goda arbetsvillkor.38 Genom triangulering med 

berörda brev och Slottskyrkans husförhörslängder stärks slutsatsen, då både Petersson och den 

påtalade personen ska ha avflyttat runt tiden 1877-78.39  

 

 

                                                             
31 Kalmar, gamla stan, slottet äldre handlingar, Arkivet i Kalmar läns museum 
32 Handlingar från 1870-75, Arkivet i Kalmar läns museum 
33 Olsson, M., Kalmar slotts historia 2A, Tiden från 1300-talets mitt till 1611, Almqvist & Wiksells Boktryckeri 

 Aktiebolag, Uppsala (1961), s. 418  
34 Kalmar, gamla stan, slottet äldre handlingar, Arkivet i Kalmar läns museum 
35 Handlingar från 1870-75, Arkivet i Kalmar läns museum, samt  

 Kalmar, gamla stan, slottet äldre handlingar, Arkivet i Kalmar läns museum 
36 Olsson, M., Kalmar slotts historia 2A, Tiden från 1300-talets mitt till 1611, Almqvist & Wiksells Boktryckeri 

 Aktiebolag, Uppsala (1961), s. 418  
37 Handlingar från 1870-75, Arkivet i Kalmar läns museum 
38 Ibid. 
39 Kalmar, gamla stan, slottet äldre handlingar, Arkivet i Kalmar läns museum, brev 25 sep. 1877, samt  

 Kalmar Slottsförsamlings husförhörslängder, A I:7, s 154; A I:11, s 272; A I:13, s 349; A I:15, s 220, 
 Landsarkivet i Vadstena 
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2.   Presentation av materialet. 

2.1. Kalmar slotts tillkomst och Kungsmakets tillverkning.  

Kalmar slott har sitt ursprung i den borganläggning som uppfördes under 1100-talet som 

skydd för handelsorten. Staden var under hela medeltiden en av Sveriges mest betydelsefulla 

handelsstäder. Under slutet av 1200-talet kom borgen att moderniseras, då kom den yttre 

ringmuren med sina fyra flankeringstorn till. Borgen i sig hade redan vid denna tid sju torn, 

varav ett av dessa var Kungsmakstornet med rummet Kungsmaket vid borgens nordvästra 

hörn. Under medeltiden förändrades slottet vid flertalet tillfällen och kom också att husera 

många kungligheter.40  

Efter svårigheter vid Dackefejden 154341 beslutades det att Sveriges viktiga borgar skulle 

moderniseras och befästas. I Kalmar pågick arbetet från 1545 till cirka 1553.42  

Ombyggnaden av slottet fortsatte efter 1553. Denna gång försvann byggnader invid slottets 

norra länga. För att sedan återbyggas som en sammanhängande våning längs norra och halva 

nordvästra sidan av slottet. I den östra delen av denna byggnad fanns Drottningvåningen, 

medan Kungsvåningen fanns i den västra, där Kungsmaket finns.43  

Gustav Vasas regeringstid följdes utav hans söner Erik XIV och Johan III som båda 

intresserade sig för arkitektur. Erik XIV fick en förhållandevis kort regeringstid. Han tog över 

slottet 1558 och fortsatte då med faderns inredning av Kungsvåningen. Arbetet fortgick 

intensivt till 1563 då det blev mindre angeläget för att sedan återuppstå när Johan III fått 

makten 1568.44  

Kungs- och Drottningvåningarnas disposition av rummen förändrades under Erik och Johans 

regeringstider men behöll i stort samma karaktär. Namnen på rummen kom dock att ändras på 

några och de flesta namn från Johan III:s tid används än idag.  Drottningvåningen bestod 

under den senares tid av Drottningens förstuga, Drottningens försal, Drottningens kammare 

                                                             
40 Olsson, M., De kungliga gemaken i Kalmar slott och deras inredningar: jämte kortfattad redogörelse för 

 slottets byggnadshistoria, Almqvist & Wiksells, Uppsala (1966), ss. 3, 4, 7, 8, 12, 13 
41 http://www.alltomhistoria.se/artiklar/dackefejden-1542-43/, sökord När var Dackefejden, text hämtad 2011- 

 07-09 
42 Olsson, M., De kungliga gemaken i Kalmar slott och deras inredningar: jämte kortfattad redogörelse för 

 slottets byggnadshistoria, Almqvist & Wiksells, Uppsala (1966), ss. 3, 4, 7, 8, 12, 13 
43 Ibid. s.14 
44 Ibid. ss. 14, 17 
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och Rutsalen. Kungsvåningen bestod under samma period av Konungens övre förstuga, 

Gyllene salen, Grå salen och Kungsmaket.45 

Kungsmakets plats är som tidigare nämnt i Kungsmakstornet, slottets nordvästra torn, och 

passagen in till rummet går genom en förbindelse genom ena hörnet av Grå salen. Inredningen 

av rummet påbörjades cirka 1560 och fick ett exklusivt intarsiaarbete. 1561 uppsattes paneler 

och 1562 ett tak.46 

Rummet ska vid denna tid ha haft tre gotiska fönster men 1576 kom dessa att bli rektangulära. 

I dessas fönstervalv och i väggarnas övre kant finns friser av stuckatur. Enligt M. Olsson bör 

dessa ha uppkommit 1572-73 då stuckatören Antonius Wats var verksam vid slottet. Dessa 

färglades 1585. Snickararbetet i rummet gjordes av hantverkare från Sverige, Frankrike, 

Nederländerna, Tyskland, Polen och Schweiz. Byggmästare över dessa var snickaren Jakob 

Richter som tros vara den som skapat Kungsmakets arkitektur. Han kom från Schweiz eller 

Sydtyskland och det är i det området liknande inredningar fanns att finna. Takkassetterna 

däremot är i nederländsk stil.47 

Till Kungsmaket finns även ett hemlighus, en lönndörr till denna finns i Kungsmakets södra 

vägg. Hemlighuset är heltäckt med bräder men har även röda lister och svarta 

morskmålningar som dekoration.48 

Kalmar slott fortsatte under 1600-talet att periodvis husera de kungliga. Men under detta och 

nästkommande århundrade, var det mestadels endast till just dessa besök som slottet och de 

kungliga våningarna fick nödvändiga reparationer och underhåll. Slottet gick till ett förfall 

och förutom en rustkammare vid slottets östra del och slottskyrkan, användes större delen av 

slottet såväl som de kungliga våningarna som spannmålsmagasin från 1670-talet och framåt.49 

Detta fortgick ännu under slutet av 1700-talet. Som magasinslokal fanns det nät för fönstren 

och dörrarnas nedre del var metallklädda för att skydda mot fåglar och råttor. Även springorna 

i golvet blev tätade med lera. Vid tre tillfällen under denna period beboddes de kungliga 

                                                             
45 Olsson, M., De kungliga gemaken i Kalmar slott och deras inredningar: jämte kortfattad redogörelse för 

 slottets byggnadshistoria, Almqvist & Wiksells, Uppsala (1966), ss. 14, 16 
46 Ibid. ss. 15, 16 
47 Ibid. ss. 14-16 
48 Ibid. s. 16 
49 Ibid. ss. 28, 32 
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våningarna tillfälligt men snart nog återgick rummen som magasin. Det kan noteras att 

Kungsmakets kassettak i samband med ett av dessa tillfällen blev reparerat 1743.50  

Från 1776 till 1787 användes slottet som kronobränneri. Delar av slottet användes till 

brännerilokaler och arbetarbostäder. Till dessa hörde Drottningvåningen medan 

Kungsvåningen och övriga rum fick fortsätta som magasin. Efter bränneriets nedläggning 

återgick dess lokaler och bostadsvåningarna till detta.51  

Under 1800-talet fortsatte slottet att förfalla då ett nytt intresse för dess historik började 

komma. 1810 blev den fredad och under 1840-talet fick Överintendentsämbetet upp ögonen 

för slottet. En uppmätning av den gjordes 1847 och under detta och nästkommande årtionde 

kom planer på restaurationer.52 

Samtidigt kom slottets tid som fängelse att avslutas. Länsfängelset som länge hysts innanför 

dess murar kom att flyttas den 6 november 1852, då det nya fängelsehuset öppnades på 

ravelinen Prins Karl utanför Kalmars stadsbebyggelse.53 Detta fyra år innan Kungsmakets 

restaurering 1856-61.54 

 

 

                                                             
50 Olsson, M., De kungliga gemaken i Kalmar slott och deras inredningar: jämte kortfattad redogörelse för 

 slottets byggnadshistoria, Almqvist & Wiksells, Uppsala (1966), s.32 
51 Ibid., ss. 33, 34 
52 Ibid., s. 34 
53 Forsberg, G. & Ockborn, M. & Pettersson, K. red., ”När fängelset byggdes på ravelinen Prins Karl”, i: Kalmar 

 län 1970-72, årsbok för kulturhistoria och hembygdsvård, Lindegrens boktryckeri AB, ss.90-95 
54 Olsson, M., De kungliga gemaken i Kalmar slott och deras inredningar: jämte kortfattad redogörelse för 

 slottets byggnadshistoria, Almqvist & Wiksells, Uppsala (1966), s.34 
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2.2. Kungsmakets interiör.  

 

Bild 1, Interiör del av Kungsmaket. 55 

Kungsmaket är ett nästan kvadratiskt rum. Dess takhöjd är 4,55 meter och dess sidor 6 x 5,2 

meter. Dörren som leder in till rummet finns i dess sydöstra hörn. Ungefär vid mitten av den 

södra väggen står en öppen spis, denna är ej original utan sattes in vid restaurationen 1857. 

Mellan dörren och spisen finns sedan en lönndörr som leder in till hemlighuset. I var och en 

av de övriga väggarna finns varsitt fönster med välvd fönsternisch.56 

På väggarna finns en 2,5 meter hög väggpanel av trä.57 Varpå det på denna finns räfflade 

korintiska halvkolonner58 på höga postament.59 Kolonnordningen bär ett entablement samt att 

de står i en rytm så att mellanrummet däremellan blir vartannat brett, vartannat smalt.60 I de 

smala fälten finns rundbågiga nischer vilka kröns av en mussla. Ovanför och under dessa 

nischer finns ornamentfyllningar dekorerade med intarsia.61 I de breda fälten finns rika 

intarsiadekorer som i mitten har landskaps- eller stadsbilder.  Intarsian runt dessa ska 

                                                             
55 Egen bild, fotograf: Martina Olsson, 2014-07 
56 Günter, S., Klassicismens interiörer: inredningskonst och arkitekturprofiler från Vitruvius till Tessin , 

 Norstedts, Värnamo (2006), s. 317 
57 Ibid. s. 317 
58 Ahlstrand, J., T., Arkitekturtermer, lexikon över svenska, engelska, tyska och franska arkitektur- och 

 stadsplanetermer, 2:a upplagan, Studentlitteratur, Lund, s.58 
59 Olsson, M., De kungliga gemaken i Kalmar slott och deras inredningar: jämte kortfattad redogörelse för 

 slottets byggnadshistoria, Almqvist & Wiksells, Uppsala (1966), s.15 
60 Günter, S., Klassicismens interiörer: inredningskonst och arkitekturprofiler från Vitruvius till Tessin , 

 Norstedts, Värnamo (2006), s. 317 
61 Cornell, E., ”Fredrik Wilhelm Scholanders restaurering av Kungsmaket på Kalmar slott – En materialkritisk 

 granskning”, i: Konsthistorisk tidskrift, (1942) s.10  
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föreställa beslagsornament.62 De breda intarsiafälten ser alla olika ut och består av bland 

annat, frukter, blad och olika slingor.63 

Kolonnordningens entablement bildar en fris som får sin tyngdmässiga motsvarighet vid 

golvet genom de mellanliggande fält som finns mellan halvkolonnernas postament. Frisen, 

halvkolonnerna och postamenten är sedan framskjutna i förhållande till resterande 

väggpaneler.64 Vid fönstren finns sittplatser av träpanel, vilka löper längs med väggpanelen. 

          

Bild 2, Väggpaneler.65 Bild 3, Dörren in till Kungsmaket.66 Bild 4, Takbjälkar.67 

Ovanför väggpanelen finns en färgrik stuckaturfris föreställande en jaktscen. I denna finns 

människor, rådjur, hundar och en björn i ett grönt landskap med berg, träd och borgar. 

Bemålad stuckatur finns även i de välvda fönsternischerna. Stuckaturen är i beslagsornament 

och består av bland annat frukter, fåglar och festonger. I mitten av vardera nisch finns ett 

medaljongfält varav ett av fönstren fortfarande har kvar en figurmålning i sitt. Ett 

beslagsornament med tom yta finns även ovanför den öppna spisen som en motsvarighet till 

de i fönstren.68 

                                                             
62 Günter, S., Klassicismens interiörer: inredningskonst och arkitekturprofiler från Vitruvius till Tessin , 

 Norstedts, Värnamo (2006), s. 317 
63 Cornell, E., ”Fredrik Wilhelm Scholanders restaurering av Kungsmaket på Kalmar slott – En materialkritisk 

 granskning”, i: Konsthistorisk tidskrift, (1942) s.10  
64 Günter, S., Klassicismens interiörer: inredningskonst och arkitekturprofiler från Vitruvius till Tessin, 

 Norstedts, Värnamo (2006), s. 317 
65 Egen bild, ändrad exponering, fotograf: Martina Olsson, 2014-07 
66 Ibid. 
67 Egen bild, fotograf: Martina Olsson, 2014-07 
68 Cornell, E., ”Fredrik Wilhelm Scholanders restaurering av Kungsmaket på Kalmar slott – En materialkritisk 

 granskning”, i: Konsthistorisk tidskrift, (1942) s.10  
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Rummets jaktfris kröns av en taklist med kornischform. Denna bär i sin tur takbjälkarna vilka 

indelar taket i fyra kassetter.69 I dessa finns intarsiadekoreringar som alla ser olika ut. På 

takbjälkarna finns 19 stycken beslagsornament. Dessa är skulpterade med bland annat figurer, 

instrument och troféer.70 

Dörren in till Kungsmaket och dess karm har nio stycken fält med intarsiadekorering.71  På 

yttersidan av denna dörr finns dekor med Erik XIV:s namn samt krönta initialer och ett 

riksvapen.72 Erik XIV:s initialer förekommer även som monogram på Kungsmakets golv. 

Detta har ett geometriskt mosaikmönster i trä.73 Men har tillkommit under 1850-talets 

restauration. 

 

 

Bild 5, Interiör del med öppen spis.74 

 

 

                                                             
69 Günter, S., Klassicismens interiörer: inredningskonst och arkitekturprofiler från Vitruvius till Tessin , 

 Norstedts, Värnamo (2006), s. 317 
70 Cornell, E., ”Fredrik Wilhelm Scholanders restaurering av Kungsmaket på Kalmar slott – En materialkritisk 

 granskning”, i: Konsthistorisk tidskrift, (1942)  s.10  
71 Ibid. s.10  
72 Olsson, M., De kungliga gemaken i Kalmar slott och deras inredningar: jämte kortfattad redogörelse för 

 slottets byggnadshistoria, Almqvist & Wiksells, Uppsala (1966), s.15 
73 Cornell, E., ”Fredrik Wilhelm Scholanders restaurering av Kungsmaket på Kalmar slott – En materialkritisk 

 granskning”, i: Konsthistorisk tidskrift, (1942) s.10  
74 Egen bild, fotograf: Martina Olsson, 2014-07 
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2.3. Bakgrund till Scholanders restaurering av Kungsmaket.  

Restaureringen av Kungsmaket i Kalmar slott leddes av intendenten Fredrik Wilhelm 

Scholander på Överintendentsämbetet (ÖIÄ), vilket var namnet för byggnadsstyrelsen innan 

den omorganiserades 1917. Under 1800-talet hade ÖIÄ till uppgift att sköta underhållet av 

statens byggnader och kronans civila byggnader i Stockholm och landsorten. Detta innebar 

många beslut. Samtidigt som man var remissanstalt och yttrade sig om nya byggnadsstadgar 

och bestämmelser, skulle ämbetet också göra upp kostnadsförslag och räkningar till underhåll 

och byggnationer.75 

Högste chef för ÖIÄ var överintendenten och under honom kom intendenten. Då 

Nationalmuseet stod under ÖIÄ, innebar detta att överintendenten även var chef för museet. 

Samtidigt var överintendenten med som ordföranden för Konstakademin vilket innebar att 

samarbeten ofta skedde mellan dessa instanser.76 

Michael Gustaf Anckarsvärd blev överintendent 1844, medan Fritz von Dardel innehade 

rollen 1864-1882. Axel Nyström var intendent mellan 1844 till 1862 och efterträddes sedan 

utav Fredrik Wilhelm Scholander som hade den titeln mellan 1864-1881.77 

Redan 1807 gjordes en besiktning av Kalmar slott på Kunglig befallning. Slottet i stort var 

förfallet. I Kungsmaket hade endast ett fönster blyinfattade glasrutor medan de andra två var 

igenspikade. På golvet av furubräder fanns ett förfallet skrank som inramade själva 

sängplatsen och dörren hade inga fungerande lås.78  

Under detta århundrade började ett intresse för slottets restaurering och tillvaratagande att 

växa fram och ca 1850 gjordes yttre restaurationer på slottet. ÖIÄ föreslog 1851 att slottets 

inredningar skulle flyttas och det blev därefter bestämt att Rutsalens och Gyllene salens 

inredningar skulle flyttas över till ett mer bevarat slott. En ämbetsman skickades under 

sommaren 1851 till Kalmar för att göra beskrivning och ritningar av inredningen såsom 

arbetsunderlag för ett vidare beslut i frågan. Denna ämbetsman var Fredrik Wilhelm 

Scholander, vilken avstyrkte att inredningarna skulle flyttas.79  

                                                             
75 Grandien, B., Drömmen om renässansen; Fredrik Wilhelm Scholander som arkitekt och mångfrestare, 

 Nordiska museets handlingar 93, Uddevalla (1979), ss. 99, 100 
76 Ibid. ss. 45, 63, 65 
77 Ibid. ss. 65, 66, 99 
78 Olsson, M., Kalmar slotts historia 2A, Tiden från 1300-talets mitt till 1611, Almqvist & Wiksells Boktryckeri 

 Aktiebolag, Uppsala (1961), s.381 
79 Ibid. ss.382-83 
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Intresset för att återställa slottet och dess inredningar förstärktes vid just denna period och 

1856 fick Scholander till uppdrag av ÖIÄ att göra ett förslag för restaurering av Kungsmaket. 

Samma år togs beslut om restaureringen och Scholander fick som uppdrag att leda detta.80 
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2.4. Vem var Scholander? 

Fredrik Wilhelm Scholander levde 1816 – 1881.81 Som yrkesman och privatperson hade han 

många järn i elden. Han var under sin livstid verksam som arkitekt och genom detta blev han 

även professor i byggnadskonst, sekreterare i konstakademien och hovintendent vid 

Stockholms slott. Men hans största yrkesroll bör ha varit den som intendent i 

Överintendentsämbetet.82 

I sitt arbete verkade han snabbt och fattade snabba beslut. Författaren B. Grandien beskriver 

honom som en spontan konstnärstyp. Genom sina snabba beslut kunde han ibland handla utan 

eftertanke men han kunde också ändra sig lika snabbt. Det var denna snabbhet som gjorde det 

möjligt för honom att även ha många uppdrag och sysslor på fritiden.83 

Scholanders livslånga intresse låg i konsten och måleriet, vilket han bl.a. sysselsatte sig med 

på fritiden. Då som akvarellmålare, illustratör eller tecknare.84 Måleriet kan ha verkat som ett 

viktigt komplement för honom i hans roll som arkitekt. Han ansåg att de sköna konsterna inte 

skulle särskiljas från arkitekturen utan vara en del av det tekniska. Samtidigt kan måleriet och 

arkitekturen ha orsakat en konflikt i hans liv, då de två delarna kan ses som uttryck för dels 

hans plikttrogna sida, via arkitekturen och arbetet, och dels den dagdrömmande. I vilken han 

gärna komponerade akvareller med historiska motiv och scener.85 

Scholander blev tidigt faderlös men genom morbrodern och arkitekten Axel Nyströms 

förmyndarskap kom han att få en arkitektutbildning. Axel Nyström är densamma som var 

Scholanders föregångare som intendent på ÖIÄ. Mellan år 1831 till 1840 undervisades 

Scholander till arkitekt i Konstakademien.86 

Efter sin utbildning i konstakademien reste Scholander i början av 1840-talet till Paris och 

Italien. Detta för vidare utbildning inom arkitekturen. I Paris gick han i lära hos Hippolyte 

Lebas där han lärde sig om renässansens formspråk. Lebas var professor i Frankrikes 

                                                             
81 Grandien, B., Drömmen om renässansen; Fredrik Wilhelm Scholander som arkitekt och mångfrestare, 

 Nordiska museets handlingar 93, Uddevalla (1979), ss. 22, 65 
82 Ibid. ss.18, 325 
83 Ibid. ss. 16, 17 
84 Ibid. s. 18 
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konstakademi, École des Beaux-Arts, och ansåg renässansens arkitektur som bäst lämpad för 

moderna byggnader.87 Denna arkitekturstil kom även Scholander att föredra. 

Scholander började sitt arbete på ÖIÄ under 1840-talet. Han blev utnämnd till arkitekt 1855. 

År 1864 blev Scholander intendent för detta ämbete och behöll den tjänsten hela livet. 

Intendenttjänsten låg efter posten som överintendent, som högst styrande i rangordning inom 

ämbetsverket. Posten som överintendent innehades från 1864 av Fritz von Dardel, men under 

dennes tid var det i praktiken Scholander som bestämde i de viktiga ärendena. Efter sin 

studieresa hade Scholander 1847 blivit vice professor i byggnadskonst vid Konstakademien 

för att året efter ta över morbrodern Axel Nyströms roll som professor för samma instans.88  

I sin undervisning på akademin förespråkade han renässansen som bästa arkitekturstil att 

fördjupa sig i, på grund av dess stora variationsmöjligheter. Han förespråkade också vikten i 

att använda ”äkta” material i arkitekturen. Trots detta kunde Scholander ibland blanda olika 

arkitekturstilar, och han kunde även i inredningar använda vad som för tiden ansågs som 

”falska” material, som till exempel zink eller papier-maché. Men enligt B. Grandien var det 

inte ofta Scholander fick möjlighet att använda äkta material, varvid han därför oftare 

använde vad Grandien beskriver som ”rena kulisseffekterna”.89 

Det fanns fler av sina egna principer som Scholander kunde bryta mot. Scholander ansåg att 

historiska föremål som var hela skulle behållas på sin ursprungsplats och att söndriga skulle 

tas om hand utav museer. Men när det gällde hans eget samlande kunde han göra avkall på 

detta och själv ta hand om de föremål som han hittade i äldre byggnader.90 

I ÖIÄ ingick det att ta hand om kulturhistoriskt viktiga byggnader och ärenden, vilket bland 

annat innebar olika restaurationer. Scholander lade stor vikt vid denna uppgift, kanske just för 

att han var historiskt intresserad. Genom detta intresse vurmade han extra för den medeltida, 

men hans kunskaper om medeltiden var tunna och intresset var ofta av det romantiserande 

slaget. 91 

Det finns olika bilder av Scholanders ställningstagande inom restaurationer och arkitektur. 

Under 1800-talets Europa fanns det en uppdelning i åsikten hur arkitektur skulle brukas och 

                                                             
87 Grandien, B., Drömmen om renässansen; Fredrik Wilhelm Scholander som arkitekt och mångfrestare, 
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läras ut. Akademierna förespråkade klassicismens arkitektur som den ultimata arkitekturen. 

Motståndarna till detta förespråkade den gotiska arkitekturen eftersom de ansåg att den var 

mer användbar till de nya byggnaderna. Dessa anhängare var mer tekniskt inriktade medan 

klassicisterna inriktade sig mer på estetik. Fransmannen Eugène-Emmanuel Viollet-le-Duc 

var en stor företrädare för nygotiken. Därmed stod han på motstående sida till klassicismen, 

som svenska Konstakademien och Scholander stod som företrädare för.92 

Viollet-le-Duc som även är känd för sina teorier i hur historiska byggnader och kulturarv ska 

tas tillvara, var kritisk till den franska akademien École des Beaux-Arts. Men de flesta av hans 

anhängare var amatörer och han blev inte helt accepterad i Frankrike.93 

Trots att Scholanders och Violett-le-Duc stod på varsin sida i frågan om den rätta arkitekturen 

ska Scholanders restaurering av Kungsmaket, enligt E. Cornell, vara ”i Violett-le-Duc’s 

anda”. Med detta menar han att man vid restaureringen ville ha rummet till det skick det 

skulle haft som nyproducerat och kompletterades med det som ansågs fattas. Det var rummets 

stämning som gammalt och historiskt som var viktigt och inte materialet. Därför blev mycket 

originalmaterial utbytt. Detta var för visso en rätt vanligt metod under mitten av 1800-talet.94  

En annan sida av Scholander målas upp av B. Grandien. Vid en restaurering i Kungs - Husby 

kyrka i Uppland restaurerade Scholander väggmålningar. Han ville så få ingrepp som möjligt 

skulle göras och att ny färg som applicerades inte skulle bryta med den gamla, samt endast 

iläggas där det var nödvändigt. Även begränsningslinjer skulle användas för att markera 

originalområden i målningarna. Enligt B. Grandien var detta ett relativt modernt 

tillvägagångssätt för restaureringar. Men då för mycket av ansvaret lades på hantverkarna blev 

riskerna stora, vilket B. Grandien menar framkom vid Kungsmakets restaurering i Kalmar.95  
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2.5. Vem var Petersson?  

Enligt M. Olsson lär Scholander ha behövt en duktig snickare till restaureringen av 

Kungsmaket. Varvid han därför frågat möbelsnickaren och mästaren Heinrich Dumrath i 

Stockholm om råd. Han blev av denne föreslagen en av Dumraths tidigare gesäller, Olof 

Petersson. En av fördelarna med Petersson var att han var från Kalmartrakten. Men vid 

tillfället drev denne en verkstad i Petersburg. Eftersom Dumrath ansåg honom lämplig för 

arbetet skrev Scholander till Petersson och erbjöd honom tjänsten.96  

Samma bakgrundshistoria stöds utav E. Cornell. Men enligt denne är det St. Petersburg som 

Petersson ska ha befunnit sig i.97 Vilket pekar på att Petersson ska ha befunnit sig i Ryssland.  

Petersson godtog arbetet men ville för detta ha en verkstad på slottet där han även kunde 

utföra egen verksamhet vid sidan om restaurationen. ÖIÄ gick med på detta och förutom 

dessa krav fick Petersson enligt ett P.M. gratis bostad på slottet samt till uppdrag att 

kontrollera restaureringsarbetet. Detta eftersom ingen ämbetsman från ÖIÄ kunde göra detta 

mer än periodvis. Det omnämnda P.M: et hade skrivits redan den 14 augusti 1855, året innan 

restaureringens början, som en förberedelse till arbetet som då ännu inte hade fastställts.98 

Året efter, 1856, fattades beslutet och den 19 maj påbörjades restaureringen. Detta utfördes av 

Petersson med gesäll och hade Petersson som kontrollant, samtidigt som Scholander stod som 

ledare för arbetet.99 

Mycket har förblivit ovisst om Olof Petersson men eftersom han bodde på Kalmar slott har en 

sökning i slottets egen kyrka och dess dåvarande församling varit aktuell i sökandet efter mer 

information. Enligt Kalmar slottsförsamlings husförhörslängder ska det ha funnits en 

snickarmästare Olaus Petersson vid församlingen mellan åren 1857-1878. Denne Olaus ska ha 

inflyttat från Räpplinge, Öland och vara född den 7 april 1817 i Högsrum, Öland.100 Dessa 

födelseuppgifter gör honom därefter identisk med en son till torparen Peter Olsson och dennes 

fru Brita Persdotter i Halltorp.101 Orterna Halltorp, Räpplinge och Högsrum ligger samtliga på 
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mellersta Öland. År 1878 ska denne Olaus Petersson ha flyttat vidare från Kalmar till 

Visby.102  

Enligt uppgifter från Vadstena Landsarkiv ska vidare uppgifter om Olaus Petersson inte ha 

hittats i Räpplinge utflyttningslängd eller husförhörslängd under året 1857 och mer uppgifter 

om familjen i Halltorp är svår att hitta eftersom det inte finns någon bevarad husförhörslängd 

för Högsrum från denna tid.103 

Vid en sökning via nättjänsten ArkivDigital har kompletterande uppgifter hittats om Olaus 

Petersson. Där står det att Petersson flyttat tillbaka till Högsrum församling efter en okänd tid 

i Stockholm år 1844. Denna gång titulerad gårdssnickare. Samt att han därefter flyttat till 

Kalmar 28/2 1856, titulerad snickare.104 

Därefter står han såsom snickare ifrån Räpplinge, inflyttad till Kalmar Slottsförsamling 1857. 

En attest för detta står angiven till 25 februari 1856.105 

Slutligen kan man läsa i Kalmar Stadsförsamling att Olaus Petersson dog på fattighuset i 

Kalmar 26/4 1896. Han står denna gång angiven som snickarmästare.106 Enligt beräkning ska 

han då ha varit cirka 79 år gammal. 

Någon mer sökning efter Peterssons bakgrund har inte genomförts men möjligheter finns. 

Information om vad Petersson kan ha företagit sig i Visby kan om möjligt hittas i 

Landsarkivet i Visby? 
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2.6. Vad hade Petersson för utbildning?  

Under 1800-talet kom en rad samhällsförändringar som bör ha haft en direkt påverkan på 

Peterssons yrkesliv. År 1846 avskaffades skråväsendet, vilket innebar att de olika 

hantverksyrkena då blev tillgängliga att utföras även av de som inte fullföljt den inom skrået 

bestämda utbildningen. År 1864 infördes näringsfrihet, vilket var ett komplement till skråets 

avskaffande, och två år efter detta kom även representationsreformen som upplöste 

ståndssamhället.107  

För en fulländad utbildning inom skrået skulle en snickarmästare ha genomgått en sjuårig108 

utbildning. Först tillhörde en lärling under en avtalad tid en viss verkstad och fick genom dess 

mästare lära sig att bedöma råvaran och behandla det. Grunderna i arbetet lärdes in och till 

slut gjordes ett gesällprov för att bli gesäll.109  

Som gesäll fördjupades kunskaperna och en gesällvandring gjordes. Dessa gjordes även under 

1800-talet och syftade till att öka kunskaperna. Eftersom vandringarna ofta gick till utlandet 

fick gesällerna på sin väg med sig nya tekniker. När gesällen efter några år hade uppnått nya 

kunskapsmål gjordes ett mästarprov, som skulle ge burskap till skråverksamheten. Ett av 

kraven för att få göra detta var att gesällen skulle vara beredd att öppna en verkstad eller redan 

ha öppnat en.110 Som färdig snickarmästare inom skrået innehades en översiktlig kunskap 

över alla de delar som ingår i förädlingen av råmaterial.111  

Enligt M. Olssons uppgifter ska Petersson ha fått sin utbildning hos möbelsnickaren Heinrich 

Dumrath i Stockholm.112 Troligtvis rör det sig då om Johan Heinrich Dumrath d.y. född 1793 

och död 1866. Dumrath d.y. vann burskap i Stockholm 1821 och hade en stor verkstad. Han 

blev slottssnickare 1827 och gjorde möbler och inredningar till Stockholms slott, bland annat 

det Gotiska rummet 1828. Han deltog även vid flera industriutställningar. Dumrath d.y. skrev 

in många lärlingar under sin tid som mästare.113  
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Uppgifter som bekräftar att Peterson varit lärling och gesäll till Dumrath d.y. har inte hittats i 

genomsökt litteratur.114 Men då en större genomsökning efter denna information inte gjorts 

kan det inte uteslutas. 

Förutom M. Olssons uppgifter om att Dumrath ”[…]haft en gesäll vid namn O. 

Petersson[…]”.115 Har det i de primära källorna till denna uppsats framförts olika titlar vid 

benämning av Petersson under Kungsmakets restaurering.  

Vid närmare undersökning av arkivuppgifter från 1850 – 70-talen benämns Petersson oftast 

som enbart snickare. Det förekommer att han tituleras som snickarmästare, detta bland annat i 

ett brev daterat den 5 mars 1858.116 I en rapport som Scholander skriver 30 januari 1861, 

nämner han kort att Petersson”[…] numera tagit burskap såsom mästare[…]”.117  

Några ytterligare belägg om Pettersons burskap har inte framkommit i de primära källorna 

från hans tid på Kalmar slott. Eftersom Petersson verkade vid samma tidsperiod som 

skråväsendets upphörande, ger detta flera möjligheter till hur hans utbildning och yrkesbana 

kan ha tett sig. I med skråväsendets avskaffande kunde Petersson ändå verka som snickare. 

Som gesäll till Heinrich Dumrath d.y. bör sannolikt Petersson ha varit en möbelsnickare. 

Enligt T. Tempte gällde för en sådan ”möbelsnickarens yrkesetik”, där det är viktigt att 

produkten fungerar efter människans behov och användning. Resultatet av arbetet ska vara 

hållbart under en lång tid framöver och därför var omsorgen viktig såväl som måtta och sans. 

T. Tempte skriver att ”All omsorg, ansvars- och hederskänsla skall föras in i möbeln så att 

andra kan uppfatta detta.”118 .  

Vidare om yrkesetik menar T. Tempte att yrket har byggts upp genom tidigare generationers 

erfarenheter och kunskap. Yrket genomsyras av en praktisk intellektualitet som kräver hög 

abstraktionsförmåga.119 Snickaryrket såväl som andra hantverksyrken ska inte ses som ett 

kroppsarbete, utan utövandet bör jämföras som en konstform där hantverkarens ambition 

uttrycks.120  

                                                             
114 Sylvén, T., Mästarnas möbler, Stockholmsarbeten 1700-1850, Norstedts förlag AB, Värnamo (1996) 
115 Olsson, M., Kalmar slotts historia 2A, Tiden från 1300-talets mitt till 1611, Almqvist & Wiksells Boktryckeri 

Aktiebolag, Uppsala (1961), s.383 
116 Överintendentsämbetet, Huvudarkivet, GVab:8, Kongl. Öfver intendents embetets hufvud bok öfver stats 

anslaget till underhåll af kronans hus och byggnader i landsorterne år 1861 , Riksarkivet i Stockholm, 
nummer 1173 

117 Överintendentsämbetet, Huvudarkivet, FIbac:20, Riksarkivet i Stockholm 
118 Tempte, T., Lilla arbetets ära, 2a rev. upplagan, Carlsson Bokförlag, Stockholm (1997), s. 83 
119 Ibid. ss. 8, 80, 81 
120 Ibid. ss.80-82 



 

38 
 

2.7. År 1855, Inför Kungsmakets restauration, P.M. skrivs för snickaren Petersson. 

Det tidigare nämnda P. M. för Olof Petersson som ÖIÄ skrev den 14 augusti 1855 och som  

M. Olsson hänvisar till, återfinns inte inom de för uppsatsens syfte genomsökta arkiv. Därför 

återges den genom M. Olssons tidigare nedteckning, där den återfinns i stora drag.121 P. M:et 

visar de villkor och förmåner Petersson fick vid sin anställning och är nedskrivet för 

restaureringen i Kungsmaket. 

”1. Pettersson får under de år arbetena pågå kostnadsfritt disponera de boningsrum i östra 

slottslängans nedre våning, »som nu äro upplåtne åt Slotts Presten på Calmar slott» samt 

så mycket jord av slottets täppor som Konungens befallningshavande bestämmer.”122 

”2. Han tillförsäkras en dagspenning av 3 rdr 24 sk. rgs under den tid av året, då han 

uteslutande sysselsätter sig med restaureringsarbetet.”123 

”3. Kronan betalar dagspenning för två gesäller och en lärgosse under arbetstiden, vilka 

Pettersson själv får anställa »till det möjligaste bästa pris hvartill han kan betinga sig 

sådane».”124 

”4. »Nödigt träwirke såväl av gröfre som finare slag bestås honom af Kronan, äfvensom 

honom tillhandahålles öfriga erforderliga materialier. Reqvisitioner å de finare träslagen, 

hvilka icke här på orten kunna erhållas, skola hvarje år i Januari månad insändas till 

Kongl. Öfwer Intendents Embetet i Stockholm, så att det med första öppet watten kunna 

nedsändas.»”125 

”5. Förgyllnings- och målningsarbetet skall verkställas under Petterssons tillsyn av 

arbetare, som han själv skall anskaffa »till bästa fördel för Kronan». Arbetet skall utföras 

antingen mot dagspenning eller per styck.” 

”6. Arbetet skall igångsättas i juni månad 1856, men boställslägenheten får tillträdas 

tidigare på våren.”126 

”7. »Innan arbetets början nedsändes från Öfwer Intendents Embetet någon af Dess 

Embetsmän, för att lemna Pettersson närmare föreskrifter angående sättet för 

werkställigheten, ock som lemnar honom ritningar till de inläggningar, som för 

närvarande äro så förstörda, att de icke kunna lemna tillräcklig ledning för 

iståndsättandet.»”127 
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”8. Under den tid arbetet pågår disponerar Pettersson ensam Sängkammaren, dvs. 

Kungsmaket, och de rum i dess närhet, som behövas. Till dem förvarar han ensam 

nycklarna, och rummen visas icke.”128 

”9. Konungens befallningshavande utbetalar löner och andra utgifter. »Men som någon 

bestämd kontroll öfwer arbetets bedrifwande nära nog är omöjlig, så ser man sig 

förvissad att Herr Pettersson af rättskänsla, nit och kärlek för det wackra updraget, med 

all flit bedriver detsamma, samt att han och hans af Kronan aflönade folk ensamt och 

uteslutande sysselsätta sig med detta arbete under de fyra månaderna Juni, Juli, Augusti 

och September, hvarje år, som det på Kronans bekostnad fortgår.»”129 

 

Innehållet i detta P. M:s punkter kom att bli återkommande ämnen under restaurationen av 

Kungsmaket och vissa av förutsättningarna i punkterna kom att ändras. Detta delvis av att 

arbetsförhållandena i Kalmar inte visade sig vara så ideala som först antogs. 
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2.8. År 1856, Restaureringen av Kungsmaket påbörjas. 

Såsom den 7:e punkten i P. M:et från 1855 förevisade, lämnade ämbetsmannen Scholander 

föreskrifter och ritningar till Petersson för restaureringen. Under maj månad 1856 gjorde 

Scholander uppmätningar av rummets plan samt en akvarell utav en del av rummets västra 

vägg. Den 19:e samma månad gjorde han en kortfattad beskrivning utav rummets dåvarande 

skick och dagen efter denna påbörjades arbetet.130   

Under detta första år av restaureringen av Kungsmaket, 1856, hade snickare Petersson hjälp 

av följande arbetare. Två snickargesäller vid namn M. Book och C. A. Jansson, samt 

lärgossarna J. A. Ohlsson och G. M. Tingberg. Jämte dessa fick han även hjälp av en 

timmerkarl, tre arbetskarlar från Öland och ett okänt antal män som vid ett enskilt tillfälle 

verkar ha hjälpt till med bärhjälp av tyngre natur.131 Bland arbetarna fanns även en 

slöjdarbetare och två sågkarlar.132 Alla arbetarna arbetade under olika perioder av året och i 

olika tidslängd. De av dem som arbetade längst verkar ha varit gesällerna som vardera 

arbetade 44½ dagar jämte 42 dagar.133  

Arbetarna kom under restaurationen att bytas ut och fyra år senare år 1860 hade den nämnda 

arbetsstyrkan till största delen blivit utbytt. Den 28 november 1860 fanns gesällen M. Book 

fortfarande kvar, men av de övriga snickararbetare som arbetade i Peterssons närhet fanns 

istället de två gesällerna A. J. Modin och N. G. Dahlström samt snickararbetaren  

N. Johansson och lärgossen Carl Wictor Lindgren.134 

Allt snickararbete till Kungsmaket gjordes inte utav Peterssons arbetslag i Kalmar utan en del 

finsnickerier gjordes i Stockholm. För dessa arbeten ska Heinrich Dumraths verkstad ha 

verkat som medelpunkt, men arbetena utfördes inte bara utav honom utan även av snickarna 

Carl Öberg och W. Hoffman. Över detta arbete verkar Scholander ha haft sin översyn.135  
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Som exempel skickade Heinrich Dumrath i juni 1857, på Scholanders order, ner material till 

Kalmar med ångfartyget Bore. Enligt fraktsedeln bestod det den gången av sex packlådor med 

”skulpterade och förgylda arbeten till Kongl. Sängkammaren”.136 Dessa arbeten var troligen 

takkassetterna till Kungsmaket. Eftersom Stockholmsarbetena med detta tak ska ha styrts av 

Scholander borde dessa, enligt M. Olsson, därför inte ha omarbetats mer än nödvändigt. Det 

var viktigt för Scholander att originaliteten bevarades. Till detta hade han både historiska som 

ekonomiska anledningar.137 

I punkt 4 i Peterssons P.M. 1855, står det att Kronan skulle bistå Petersson med det 

trämaterial som behövdes till Kungsmaket. Genom Kronan betalades materialet men det 

mesta av detta skaffade Petersson fram själv. 

Enligt ÖIÄ:s räkningar över material och fraktlegor framkommer det vad för material som 

inhandlades till slottsarbetet 1856. Dessa var plankor av furu, björk och al. Furu och 

granbalkar samt alrötter och plommonträd. Förutom Peterssons egna material skickade även 

Dumrath den 9 augusti ner valnötsträd, grön ebenholts och lönn från Stockholm.138 Mer 

material för restaureringen inköptes även under senare år. Bland annat köptes al in 1857 från 

Bönemåla.139 Samt masbjörk från Ryssby och al- en- och ekträ från Rönnerum 1859.140 

Trämaterialet köpte Petersson in från områden runt Kalmar och ÖIÄ:s räkningar över material 

och fraktlegor visar att dessa bland annat köptes in från Bönemåla i Småland. Men också från 

Öland. Då i orterna Hagby, Högsrum och Röhälla.141 Även tidigare nämnda Rönnerum ligger 

på Öland medan Ryssby ligger i Småland.   

 

                                                             
136 Överintendentsämbetet, Huvudarkivet, GVab:4, Werifikationer till kongl. Öfver intendents embetets 

hufvudbok öfver stats anslaget till byggnader och reparationer å kronans hus i landsorterne för år 1857,  

Riksarkivet i Stockholm, nummer 64, 65 eller 21, 22 (dubbelmärkta dokument) 
137 Olsson, M., Kalmar slotts historia 2A, Tiden från 1300-talets mitt till 1611, Almqvist & Wiksells Boktryckeri 

Aktiebolag, Uppsala (1961), s. 386 
138 Överintendentsämbetet, huvudarkivet, GVab:3, Riksarkivet i Stockholm, nummer 101, 131, samt 

Överintendentsämbetet, Huvudarkivet, GVab:3, lista över Räkning å materialier för restaurations arbetet i 
Calmar slott, Riksarkivet i Stockholm 

139 Överintendentsämbetet, huvudarkivet, GVab:4, Werifikationer till kongl. Öfver intendents embetets 
hufvudbok öfver stats anslaget till byggnader och reparationer å kronans hus i landsorterne för år 1857, 
Riksarkivet i Stockholm, nummer 93 eller 50 (dubbelmärkt dokument) 

140 Överintendentsämbetet, huvudarkivet, GVab:8, Kungl.öfver intendents embetets huvudbok öfver stats 
anslaget till underhåll af kronans hus och byggnader i landsorterne år 1861,Riksarkivet i Stockholm, 
nummer 1063, 1065 

141 Överintendentsämbetet, Huvudarkivet, GVab:3, Riksarkivet i Stockholm, nummer 101, samt 
Överintendentsämbetet, Huvudarkivet, GVab:3, lista över Räkning å materialier för restaurations arbetet i  
Calmar slott, Riksarkivet i Stockholm 
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2.9. År 1857, Ogynnsamma förhållanden, långsamt arbete och en modfälld Petersson.  

Den 10 mars 1857 skriver Petersson till överintendentsämbetet och ber om mer pengar.  

Enligt en skrivelse av ÖIÄ 1 juli 1856 är Petersson vid behov berättigad att få ett förskott av 

högst 300 riksdaler till material och övriga arbetskostnader. Dessa räcker bara under en kort 

tid och Petersson klagar på att det inte räcker till att underhålla arbetsbiträden från staden 

Kalmar. Det verkar som att bristen på pengar gör att Petersson ofta måste göra extra 

pappersarbeten och redovisningar i samband med detta, vilket han anser tar för mycket av 

hans tid. Därför vill han öka bidraget till 600 riksdaler samt göra bidraget permanent. Dessa 

vill han antingen ska redovisas eller få återbetala innan slutet av oktober.142 

Vid samma datum skriver även landshövdingeämbetet i Kalmar till ÖIÄ i samma ärende och 

styrker Peterssons begäran. De skriver att han inte har råd att hålla tillräckligt med 

arbetsbiträden och att de haft samtal med honom om ämnet. De anser att det begärda 

förskottet skulle ”wara för honom behöfligt” och att det ”otvifvelaktigt skulle leda till arbetets 

skyndsammare fortgång”. Landshövdingeämbetet stöttar Petersons begäran eftersom han vid 

dittills redovisade förskott visat ”pålitlighet och ordentlighet”.143 

 

Efter en besiktning av arbetet i Kalmar slott beskriver Scholander fortgången i  ett brev den  

1 september 1857.  I Kungsmaket hade arbetet kommit så pass långt att bjälklaget blivit nytt, 

fönsterkarmarna blivit insatta och takfyllningen blivit färdig.  En del takytor hade löstagits 

men var nu redo att isättas i nya murstycken. Samtidigt hade alla kapitäler och medaljonger 

kompletterats och all fanér som behövdes tillskurits. Scholander ansåg att arbetet hade gått 

sakta men förklarar detta med att arbetet krävt stor noggrannhet och att speciella verktyg först 

behövde tillverkas för att detta skulle fortgå.  Arbetet går även sakta under vinterperioden 

eftersom den ”stora salen som tjenar till verkstad ej kan eldas upp”. Scholander anser därför 

att ”inte långsamheten i utförandet [kan] läggas den verkställande till last”. 144 

Vidare i brevet beklagar sig Scholander över att det överallt råder brist på skickliga arbetare 

och att gesällerna och lärlingarna i Kalmar därför tvingas göra det grövre arbetet som dessa 

borde göra. Timmermännen beskrivs som ”knappt användbara” och begär dessutom högre 

dagslön än vad snickararbetarna får för samma arbete. Scholander berättar vidare i brevet att 
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”[…]Petersson, som icke kunnat förutse alla de ogynsamma omständighet, hvilka mött vid 

verkställandet[…]blifvit modfälld[…]”. På grund av detta och för att livsmedlen i Kalmar var 

så pass dyrt att hans lön inte räckte till, ville Petersson sluta framåt hösten och överlämna sin 

befattning åt någon annan. Scholander såg en svårighet i att finna en ny snickare till 

Kungsmaket. Eftersom denna nya snickare måste ha inte bara hantverksskicklighet, utan 

också omdöme och kunskaper att styra arbetet ville han behålla Petersson. Han yrkade därför i 

brevet på att ge honom löneförhöjning:145 

”[…] då Petersson som genom mångåriga resor förvärfvat bådel det ena och det andra 

dessutom är en ytterst ordentlig, pålitlig och å orten välaktad man, får undertecknad 

ödmjukeligen föreslå att till främjande af arbetets bästa och emot vilkor att Petersson icke 

lemnar arbetet förr än detsamma är till fullo afslutadt, någon tillökning i 

aflöningsvilkoren måtte varda honom beviljad.”146 

  citat: F. W. Scholander, 1 september 1857 

 

Den 14 oktober 1857 skriver Petersson till ”Konungens befattningshafvande i Calmar län” 

och ber återigen om pengar. Denna gång i form av högre lön både för sig själv och för sina 

biträden. Skälen här är någorlunda desamma som de Scholander tar upp i ovanstående brev. 

Då livsmedlen i Kalmar är dyra räcker inte lönen till vilket även gör att Petersson inte får 

någon egen vinning av arbetet. Arbetet själv är av en natur att det kräver ovanliga verktyg 

vilka i sig kostar extra att underhålla. De biträden som arbetat med ”lapparbete” (detta verkar 

vara en benämning för fanérarbete), har inte haft tillräcklig fallenhet eller arbetslust varför 

Petersson har behövt muta dem extra till arbetet. Annars kunde det hända att biträdena gick 

iväg när de fick andra anbud eller inte trodde sig behövas. Peterson möter svårigheter även på 

annat håll. När han väll lyckas få tag på trämaterial till arbetet får han anlita lokalt folk som 

även dem måste mutas med ”antingen drickespenningar eller tractat”. Petersson ber nu i 

brevet befattningshavaren i Kalmar att styrka hans behov av löneförhöjning till ÖIÄ och att 

hans lön därefter höjs från tre riksmynt och femtio öre till fem riksmynt, samt att gesällernas 

löner höjs till två riksmynt och 25 öre. Även det den 10 mars behövliga förskottet av 600 

riksmynt nämns i brevet. Petersson ber att få uppskov i återbetalningen av detta till i slutet av 

året därpå, 1858. Hans förhoppning är att under året kunna samla ihop den nämnda summan 
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genom den löneförhöjning han just bett om.  Han avslutar slutligen brevet med följande 

underdåniga ord som samtidigt avslöjar att en tyngd lättat från hans axlar.147 

”i afv vaktan af det bevåna uppfyllandet af min bön, blir jag i stånd att med mera lugn 

fästa mina tankar vid det i sanning Brysamma arbete, ock skall hädanefter med all Flit 

söka göra mig verdig denna Gunst.  Tecknar en ödmjuk ock hörsam Tjänare.”148 

    citat: O. Peterson, 14 oktober 1857 

 

Som svar på Peterssons brev tillstyrker Scholander än en gång i ett brev den 27 oktober 1857, 

att Petersson bör få påökad lön. Men denna gång ställer han nya krav på Petersson.149  

”[…] dock torde han derjämte åläggas att tvenne gånger i månaden till Kgl. Öfver 

Intendents Embetet ingifva rapport om de under hand varande sysselsättningarna på det 

att någon kontroll må kunna utöfvas dels å Petersons verksamhet dels ock deröfver att 

arbetena i behörig ordning blifva företagne.”150 

 citat: F. W. Scholander, 27 oktober 1857 

 

Den efterfrågade löneförhöjningen för Petersson bestämdes den 1 november 1857 och blev 

på 5 riksdagsmynt per dag. Den siffra som Petersson hade begärt. Vid denna tid sattes även 

en kakelugn in i arbetslokalerna så att arbetet kunde fortsätta under vintern.151 
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2.10. År 1858, Petersson önskvärd till fler restaureringar på slottet. 

Den 18 januari 1858 skriver Scholander ett brev om vad som hittills gjort i Kungsmaket under 

det föregående året 1857. Vad gäller träarbetena i Kungsmaket berättar Scholander i detta 

brev att plafonden och taklisten blivit färdiga och satts upp i rummet. Vidare har en 

restaurering gjorts av kolonnerna och ”entablementet” samtidigt som största delen av 

fotpanelen har gjorts ny med inläggningar. En ”[…]omgöring och fanering med kulörta 

träsorter utaf en stor del af boiserifyllningarne[…]” hade skett och golvet hade lagats. Även 

övriga trädetaljer i rummet hade lagats.152 

 

I ett brev, troligen skrivet 5 mars 1858 nämns åter de 600 riksdaler som Petersson begärde 10 

mars 1857. Dessa har nu getts till Petersson som gratifikation. Hans arbetsinsats vid 

restaureringen av Kungsmaket beskrivs i brevet med följande ord ”[…] den behörigen 

vitsordade omsorg och skicklighet, bemälde Petersson ådagalagt så väl vid ledningen som 

under handläggningen af ifrågavarande arbete […]”.153 

 

Petersson skriver till ÖIÄ den 5 maj 1858 och ber om tillåtelse att tillsvidare antingen få öka 

antalet gesäller från två till tre, eller få anställa en till arbetare. Detta tills han fått ”[…] det 

gröfvsta arbetet uppsatt […]” i restaurationsarbetet. Samtidigt berättar han att han redan har 

anställt en tredje gesäll sedan nyåret. Peterssons tanke bakom detta var i föregående syfte, 

ifall ämbetet skulle besluta sig för att avskeda de vanliga arbetarna. Under vintern hade dessa 

nämligen funnits vara för många. Petterssons tanke med fler gesäller verkar också ha varit för 

att hinna färdigställa vissa delar av arbetet till sommaren.154   

Det föregående brevet skickades, vid samma datum, tillsammans med ett brev från 

landshövdingeämbetet. Ökningen av snickarbemanningen på slottet hade uppmärksammats av 

dem och de berättar, i vad som känns som en upprörd ton, för Scholander och ÖIÄ att 

Petersson har anställt tre gesäller och två eller tre lärgossar. Förutom bestämmelserna om 

antalet gesäller var antalet lärgossar reglerade till en person. Peterssons förklaring till 

landshövdingeämbetet är densamma som ovan nämnda, att delar av arbetet behövde bli 
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färdigt till sommaren. Enligt landshövdingeämbetets brev verkar det även som att Petersson 

ansett de extra nyanställda gå an då övriga arbetsstyrkan minskat, vilket gjorde att den lagda 

budgeten höll. Det framkommer i deras brev att Petersson trots detta fortfarande vill använda 

den tidigare större arbetsstyrkan som minskats.155 

 

Bland det kopierade arkivmaterialet från Överintendentsämbetets arkiv i Riksarkivet, finns 

vad som verkar vara ett längre utdrag ur en rapport skriven utav Scholander den 9 augusti 

1858. I det stora hela handlar rapporten om vad som bör göras vid en restauration av Kalmar 

slott. Tyvärr verkar den inledande texten inte kommit med vid kopieringen vilket gör det svårt 

att avgöra till vem texten är ställd, men det är troligt att den är till ÖIÄ. I brevet framkommer 

vilken syn Scholander har på Kalmar slotts historia och vad han anser om en restauration av 

slottet.156 

”[…] ifrån att vara en ryktbar konungaborg och ett stort fäste, genomgått åtskilliga 

förnedringsgrader och såsom Kronobränneri, spannmålsmagasin och länshäkte varit 

lemnadt utan den vård det, i egenskap af ett bland Sveriges förnämsta historiska 

monumenter, så väl skulle hafva förtjenat och behöft: Calmare slott är för närvarande i 

det skick att dess återställande knappast torde vara möjligt i betraktande af de kostnader 

som sådant skulle erfodra […]”.157 

 citat: F. W. Scholander, 9 augusti 1858  

 

Vidare förklarar han att de stadsmedel som enligt beslut ska gå till reparationer av slottet inte 

annat kan gå, än till upprätthållande av byggnaden, samtidigt som desto mer pengar bör gå till 

de kvarvarande interiörerna som fortfarande ” […] påminna om wasa-konungarnes kärlek till 

prakt och smak för skön konst.” Scholander förklarar att de mesta interiörerna är från Erik 

XIV:s och Johan III:s tid och fortsätter med en beskrivning av dessa och hur de borde sett ut 

på sin tid. Vidare framkommer i brevet att av alla restaurationer som behövs på slottet bör en 

prioritering ske av murarna och färdigställandet av Kungsmaket. För de stora 

restaurationsarbetena av Kalmar slott efterlyser Scholander en byggmästare till arbetet, och 

om en tillsyningsman hittas att överse arbetena ska vissa av arbetsuppgifterna gå på 

entreprenad till entreprenörer. Vilka då måste visa sig byggnadskunniga. Scholander anser att 

det arbetet då bör ske med dagslöner men tror samtidigt att ”[…] då folket i calmar tyckes 
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hafva föga fart i sig och pådrifning nu för tiden intet förmår uträtta der goda viljan saknas, så 

blefve säkerligen resultaterne långt ifrån motsvarande kostnaden[…]”. Därför ordar han 

istället att en uppgörelse för betalning av gjorda arbete bör ske i förväg.158 Denna åsikt är 

troligen ett resultat av de arbetsproblem som uppkom vid Kungsmaket restauration. 

Scholander skriver i brevet att det behövs en pålitlig person som sköter tillsynen av den större 

restaureringen av Kalmar slott. Det föreslås ingen person för detta men som byggmästare för 

restaurationsarbetet på slottet föreslår Scholander en viss ”Pettersson”. Denna Pettersson 

beskrivs redan som byggmästare i brevet och har rekommenderats av landshövdingeämbetet i 

Kalmar.159  

Genom ett senare brev skrivet den 21 maj 1861 går det att bekräfta att det här rör sig om en 

annan Pettersson än snickaren Petersson.160 Därmed går det med dessa uppgifter att dra 

slutsatsen att det kan finns upp till tre personer med samma efternamn vid arbetena på Kalmar 

slott. Snickaren Petersson, byggmästare Pettersson men även en murare Pettersson vars 

underskrift ofta förekommer i ÖIÄ:s arkivhandlingar. 

Vad gäller Kungsmakets restaurering ger Scholander i brevet från den 9 augusti en ny 

beskrivning av vad som gjorts. Denna liknar tidigare beskrivningar och nämner även dels att 

rummet har fått ett dubbeltak, så att inte framtida takläckor ska komma åt rummet. Dels att 

rummet beräknas vara färdigt till sommaren 1859. Scholander bekymrar sig över att 

restaurationen varit så bekymmersam men uppväger detta med glädjen åt att ett så sällsynt 

rum har kunnat räddas i sista stund. Han uttalar sig positivt om Olof Peterssons arbete och ger 

i brevet imponerande vitsord om honom.161 

”Det utförda hedrar snickaren Pettersson som åtagit sig åtarställandets svåra uppdrag och 

fullgör det med en skicklighet och noggrannhet som är öfver förväntan och motsvarar 

äfven de strängaste fodringar. Han har, under resor på Öland och trakterne kring Calmar, 

förskaffat sig alla de utmärkt vackra och besynnerliga, ur ek- lönn- al- vresbjörk- päron 

och andra träslags stammar och rötter sågade fanér hvarmed ytorna beläggas, och är 

outtröttlig med det långsamma arbetet hvarå biträdena, den ena efter den andre snart 

ledsna. Önskligt vore att han kunde hållas qvar vid slottsarbetena till dess de öfriga 

rummen komme i ordning, ty han är en förståndig och i flera yrken erfaren man, svår att 

ersätta.”162 

  citat: F. W. Scholander, 9 augusti 1858 

                                                             
158 Överintendentsämbetet, Huvudarkivet, FIbac:20, Riksarkivet i Stockholm 
159 Ibid. 
160 Ibid. 
161 Ibid. 
162 Ibid. 



 

48 
 

Scholanders förtroende för Petersson fortsätter i brevet och han skriver att Petersson borde få 

ta hand om de nycklar som går till trapphuset, vilket är den rätta ingången till Kungsvåningen. 

Som situationen såg ut nu var alla besökare tvungna att gå en bakväg genom de trånga 

snickarverkstäderna för att nå rummen, vilket var besvärligt för arbetarna. Genom att 

nycklarna, som enligt tidigare bestämmelser skulle tas om hand av Petersson, kom i rätta 

händer, kunde arbetarna lättare ta sig till Kungsmaket samtidigt som Petersson kunde 

kontrollera vilka som hade tillgång till våningen. Scholander avslutar brevet med en förfrågan 

om att ge Petersson ytterligare gesäller och lärlingar samt ber att denne ska få behålla den 

nuvarande tillökningen av manskap.163 

På sista sidan nämns även att en reparation som gjorts av Peterssons boningsrum och som 

verkar ha betalats av ÖIÄ, bestrids av det anslag som getts till reparationerna av Kalmar 

slott.164 

 

En månad senare, den 13 oktober 1858, skriver Petersson ett brev till Scholander som är 

mindre formellt än tidigare och går i en vänskaplig ton. Brevet börjar med en historia från 

arbetsvardagen, där Petersson haft viss motighet vid ett köp av ett verktyg till arbetet. Säljaren 

ville ha fem riksdaler för verktyget men säljer det för en lägre summa efter att Petersson visat 

ett brev från Scholander, med order att inte köpa det för mer än fyra riksdaler och 75 öre. 

Säljaren skickar därpå med en hälsning till Scholander.165  

Förutom en liten redogörelse för att arbetet med Kungsmaket går enligt planerna, omnämns 

åter Peterssons boende. Den här gången tackar Petersson Scholander och skriver vidare:  

”[…] jag har hopp om en annan stälning med lägenheten här omkring slottet det blir mig till 

stor nytta.”166 

Det viktigaste ärendet i brevet är det faktum att Petersson planerar att resa upp till Stockholm 

för ett möte med Scholander den 22 oktober. Anledningen är att han vill ha vägledning av 

Scholander angående vissa delar av arbetet. Han skriver att han kommer ”[…] taga wapnet 

samt Trädprofena med, till lika med några Ritningar […]”. Ritningarna är troligen över 

Kungsmakets golv då han skriver att måtten på detta finns med. Golvritningarna är även det 

ämne som avslutar brevet och Petersson berättar att golvet är vackert och i harmoni med 
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rummets relief och tak. En möjlighet att en fortsättning på ämnet kom att diskuteras under 

deras möte, låter sig anas, då Petersson avslutningsvis skriver:167 

”[…] Jag hoppas att vi skall nog gå i Land med arbetet. Profesor är så god ock lägger den 

skugga på papperet som det skall bli så skall jag försöka efterapa med Träbiterna. Jag tror 

ej att det blir så arbetssamt utan att vi har det som är verre.”168 

citat: O. Petersson, 13 oktober 1858 
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2.11. År 1859, Ömtåligt golv. 

I ett brev den 4 december 1859 skriver Petersson till Scholander och beskriver åter vad som är 

färdigt i Kungsmaket. I detta nämns att golvet är färdigfanerat men att det läggs in sist i 

rummet för att inte trampas sönder under resterande arbetstid. I detta brev framkommer också 

det samarbete Petersson och Scholander hade under arbetet och att detta, förutom enskilda 

möten, skedde genom korrespondens.169 

”När Her Prof har något tillfälle var god tänk på ritningar tillhörande vägramarna i 

främsta eller melersta Fönstret i andra Brefvet var mått på dem.”170 

  citat: O. Petersson, 4 december 1859 

 

Försiktigheten rörande golvet och dess fanér utläses även i en räkning från 15 mars 1860. 

Enligt denna hade 9 par filtskor tillverkats och inhandlats.171 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
169 Överintendentsämbetet, Huvudarkivet, FIbac:20, Riksarkivet i Stockholm 
170 Ibid. 
171 Ibid, nummer 1078 eller 24 (dubbelmärkt dokument) 
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2.12. År 1860, Petersson beröms för det snart färdiga Kungsmaket.  

I ett brev från februari 1860 som Petersson besvarat finns det under hans signatur en ny 

arbetstitel. Den nya titeln är restaurationsföreståndare.172 

 

I Scholanders brev från 15 juli 1860 står det att själva restaurationen av rummet snart är 

färdigt och Scholander bedömer färdigställandet till augustimånad samma år. Det färdiga 

arbetet beröms som ”[…]utfört med den största möjliga omsorg och skicklighet[…]”.173  

Vidare står det i brevet om de övriga reparationsarbetena på Kalmar slott som ska påbörjas 

vid denna tid. Scholander anser att dessa arbeten ”[…] icke utan tillsyn [kan] lemnas i 

händerna på de föga skicklige byggmästarne i Calmar[…]” utan vill att Petersson ska få till 

uppdrag att bli tillsyningsman över detta. Detta då han ”[…] visat sig ega godt omdöme i 

byggnadsväg[…]”. Han hade även mer tid till övers eftersom Kungsmaket började bli färdigt. 

De nya arbetsuppgifterna skulle bli att övervaka arbetet och kontrollera användandet av 

reparationsmaterial.174 

 

I ett brev från Petersson till Scholander, som är skrivet den 5 september, har årtalet på det 

kopierade materialet försvunnit bort vid kopiering på grund av att en bit av dokumentet blivit 

vikt. Det är mycket troligt att brevet är från 1860. I detta tackar Peterson Scholander för en 

ritning han fått på en beställd möbel som Scholander vill att Petersson gör åt honom. 

Petersson skriver att han kommer tillverka möbeln i vinter och att han inte kommer ta någon 

större betalning för den. Brevet avslutar han sedan med: ” Beder ödmjuket om min 

wördsamma Hälsning! Tecknar Hers Prof  ö. m. Tjänare.”175  

Den beställda möbeln kan ha hamnat i Scholanders egna samling. I hans samlingar fanns inte 

enbart äldre föremål utan även möbler som tillverkats av snickare han kände från sina olika 

restaurationer. Dessa möbler ska ha varit av Scholanders egen design.176  

                                                             
172 Överintendentsämbetet, Huvudarkivet, GVab:8, Kongl. Öfver intendents embetets hufvud bok öfver stats 

anslaget till underhåll af kronans hus och byggnader i landsorterne år 1861 , Riksarkivet i Stockholm, 
nummer 1071 eller 16 (dubbelmärkt dokument) 

173 Överintendentsämbetet, Huvudarkivet, FIbac:20, Riksarkivet i Stockholm 
174 Ibid. 
175 Ibid. 
176 Grandien, B., Drömmen om renässansen; Fredrik Wilhelm Scholander som arkitekt och mångfrestare, 

Nordiska museets handlingar 93, Uddevalla (1979), s. 143 
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2.13. År 1861, Det läcker i taket och knakar i fogarna, schismen tar sin början. 

Scholander skriver en rapport till ÖIÄ den 30 januari 1861. Denna handlar om det anslag av 

pengar som är satt till reparationer av Kalmar slott. Kungsmaket är vid denna tid i stort sett 

färdigt och efter dess färdigställande beräknar Scholander att det kommer finas cirka 12800 

riksdaler kvar till resterande arbeten på slottet. Scholander anser att dessa arbeten ska göras 

ordentligt och att det ”[…] vore orätt att under namn af ”återställande” göra dem till något 

helt annat och vida tarfligare än hvad de borde vara[…]”.177  

Vidare anser Scholander att om något ska återställas så är det främst den Gyllene salens tak. 

Genom en takläcka hade en stor del av bjälklaget blivit ruttet och resterande tak blivit angripet 

av trämask. Den yttre delen med dekorationer var fortfarande i ett relativt bra skick. Om taket 

skriver han, ”[...] jag anser de åtgärder som till dess framtida bevarande erfordras, lika så 

möjliga som värda att vidtagas, serdeles om arbetet sker under tillsyn af en förståndig 

persson, hvilken förhindrar att noggranheten med restaurationen drifves för långt.”178  

Scholander vill att bara de dåliga delarna av taket ska bytas och att detta ska ske med 

försiktighet. Den ”förståndiga personen” ska se till att taket inte restaureras så hårt att det blir 

nygjort. Även kostnadsskäl påvisas eftersom en för noga restaurering även skulle ge ”[…]en 

alltför stor kostnad[…]”.  Scholander föreslår ”[…]att den vid dylika arbeten vane, skicklige 

snickaren Petterson” ska få åta sig uppdraget och lämna ett kostnadsförslag. Detta eftersom 

”[…]den verkställande må hafva intresse vid att så mycket som möjligt bibehålla det 

gamla[…]”.179  

Om detta arbete kommer bli av vill Scholander själv ställa villkoren för tillvägagångssättet. 

Om ÖIÄ istället vill lägga det kvarvarande anslaget till yttre reparationer av Kalmar slott 

anser inte Scholander att Petersson ska sköta detta. Scholanders angivna skäl för det är för att 

detta arbete ”[…] fodra större kännedom i byggnadsfacket än den han [Petersson] eger[…]” 

samt att Petersson ”[…] numera tagit burskap såsom mästare[…]”.180  

                                                             
177 Överintendentsämbetet, Huvudarkivet, FIbac:20, Riksarkivet i Stockholm 
178 Ibid. 
179 Ibid. 
180 Ibid. 
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Enligt Scholander ska snickaren Petersson under föregående höst, år1860, ha skött tillsynen 

av de då förekommande yttre arbetena av slottet.181 Scholander hade själv föreslagit snickaren 

för detta arbete i det tidigare nämnda brevet från 15 juli 1860. 

Istället föreslår nu Scholander att konduktör Dahl som varit verksam vid restaureringen av 

Vadstena slott ska sköta tillsynen.182 

I Vadstena slott pågick restaurationsarbeten vid två tillfällen, 1851-54 och 1859-66. Vid dessa 

verkade Frans Gustaf Abraham Dahl från 1860 som kontrollant av arbetena vid Vadstena.183  

 

I ett brev skrivet den 26 februari och som sannolikt hör hemma år 1861, skriver Petersson till 

Scholander om ett tak. Brevet är en rapport från Petersons inspektering av nämnda tak och 

innehåller en beskrivning över vad som behöver repareras. Han gör en mycket noggrann 

beskrivning över takbjälkarnas skick och omnämner i brevet en medskickad ritning han gjort 

med numrering av bjälkarna. Det verkar som att Petersson anser att större delen av taket bör 

byttas ut men beskriver samtidigt vilka ställen som kan bevaras och ger förslag på alternativa 

lösningar till dessa. Dessa lösningar verkar ha medtagits för att gå Scholanders vilja till mötes 

eftersom följande ord finns med i brevet: ”Kostnadsförslag på sådant arbete som detta, blir 

[försvunnet ord184] tid risk å någondera sidan, men då jag inhämtadt [försvunnet ord185] 

Professorns mening angående bjelkarnas behandling […]”.186  

Detta brev är troligen det kostnadsförslag som Scholander i föregående brev, vill att Petersson 

ska göra på Gyllene salens tak.  

I samma brev tackar Petersson Scholander och Överintendentsämbetet för att han 

förhoppningsvis slipper göra en återbetalning på 600 riksdaler. Dessa är troligtvis desamma 

som omtalats i de tidigare nämnda breven från 10 mars och 14 oktober 1857 samt 5 mars 

1858. Petersson skriver vidare att han för detta ska ”[…] altid beslita mig så godt jag förmår 

att visa mig tacksam, och deras [ÖIÄ] förtroende värdig[…]”.187  

 

                                                             
181 Överintendentsämbetet, Huvudarkivet, FIbac:20, Riksarkivet i Stockholm 
182 Ibid. 
183 Geijer, M., Makten över monumenten – restaurering av vasaslott 1850-2000, Nordiska museets handlingar 

132, Nordiska museets förlag, Värnamo (2007), ss.39-43 
184 Detta ord är ej synligt då det äldre papperet rullat ihop under kopiering. 
185 Ibid. 
186 Överintendentsämbetet, Huvudarkivet, FIbac:20, Riksarkivet i Stockholm 
187 Ibid. 
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Peterssons omnämnda skuld kan ha tagits bort redan under samma månad. I en bestämmelse 

från Stockholms slott den 22 februari 1861 till ÖIÄ, utförde signaturen Carl en befallning om 

att Peterssons skuld på 600 riksdaler skulle tas bort.188 

 

I ett brev den 21 maj 1861 skrivet av Scholander, ger denne anvisningar till vad konduktör 

Dahl bör göra när han anländer till Kalmar. Efter att ha anmält sin ankomst till landshövding 

baron Sköldebrand skulle han granska de arbeten som gjorts på slottet och skriva en 

promemoria. Snickaren Petersson förmodades visa honom det utvändiga arbetet (som 

Petersson själv ska ha översett), ett nyreparerat rum (troligen Kungsmaket), samt Gyllene 

salens tak, som vid tiden var uppstöttat. I promemorian skulle det anges vad som behövdes för 

de resterande arbetena med Kungsmaket och om det med Gyllene salens tak var möjligt att 

”[…]upphänga taket utan att börja någon rifning eller något utbyte af de gamla, understa, 

något illa ruttna bjelkarne[…]”.189  

För arbetet i Gyllene salen skulle Dahl sammanställa ett kostnadsförslag i ”[…] samråd med 

snickaren Peterson och Byggmästaren Petterson[…]”. Det framgår i detta brev hur viktigt det 

var för Scholander att takarbetet i Gyllene salen skedde så att så stor del som möjligt av taket 

bevarades. Bland annat skulle ovanliggande takbräder tas bort ”[…] så varsamt att samma 

bräder åter kunna till samma ändamål begagnas.[…]”. Scholander ville genom arbetet 

”[…]med möjligaste minsta bråk kunna komma ifrån de obehagliga 16 stödjereglar, som nu 

vanpryda salen, och att, utan någon genomgripande restaurering, kunna bibehålla plafonden 

någorlunda skaplig[…]”.190 

Det är genom dessa ord möjligt att se en del av Scholanders restaureringsambitioner.  

 

 

 

 

                                                             
188 Överintendentsämbetet, Huvudarkivet, GVab:8, Kongl. Öfver intendents embetets hufvud bok öfver stats 

anslaget till underhåll af kronans hus och byggnader i landsorterne år 1861 , Riksarkivet i Stockholm 
189 Överintendentsämbetet, Huvudarkivet, FIbac:20, Riksarkivet i Stockholm 
190 Ibid. 
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Dahls nämnda promemoria borde vara densamma som han skickade från Kalmar den 8 juni 

1861. I denna står vilka arbeten som återstår i Kungsmaket. Det är mestadels olika 

måleriarbeten, som ska göras på fönsterkarmarna, i fönstervalven, på spisen samt i ett fält 

ovanför denna. I spisen skulle även en kamin insättas. Dörren in till Kungsmaket skulle även 

den målas samt att låset, så fort det var färdigt, skulle sättas fast på denne. Gällande 

Kungsmakets golv skriver Dahl att det ”[…]bör, enligt Snickaren Petersons påstående, 

afslipas och ompoleras för att blifva behandladt på samma sätt som väggar och tak[…]”.191  

På de yttre arbetena på slottet som översetts av snickare Petersson, var det även där en del 

måleriarbeten som återstod men Dahl beskriver arbetet såsom ”[…]synes vara bra gjort och 

lyckadt[…]”. Angående Gyllene salens tak bedömer inte Dahl att Scholanders ambitioner 

angående dess restaurering var genomförbara. ”Att reparera taket utan att taga ner det, […] 

anse undertecknad och de, som nu på närmaste håll betraktat saken, ej vara möjligt […]”.  

Detta var för att alldeles för stora delar av takbjälkarna var ruttna. Vidare i brevet meddelar 

Dahl att snickare Petersson ger ett anbud på restaurationen av taket, enligt det arbetssätt som 

istället bör vidtagas.192 Detta verkar innebära att takdekorationerna i rummet skulle bli 

restaurerade under tiden som de vore nedtagna.  

”Snickaren Peterson vill, efter långt betänkande, åtaga sig att ta ner taket och återuppsätta 

det i complett skick, för 2300 Riksdaler Riksmynt[…]”193 

  citat: Frans G. A. Dahl, 8 juni 1861 

 

I detta pris ingick inte timmer- eller måleriarbetet. Det verkar även som att Peterssons anbud 

ska ha medskickats med i detta brev.194 Det anbudet är troligen det nästkommande dokument 

som beskrivs. 

 

I detta dokument skrivet såsom ett kontrakt och undertecknat av Olof Petersson, den 9 juni 

1861, förbinder sig denna att för den ovan nämnda summan på 2300 riksdaler, restaurera taket 

i Gyllene salen. Petersson åtar sig att göra bildhuggningsarbetena på taket samt 

snickeriarbetena och att detta ska göras ”[…] med ett ord Taket komplett i ordning. (med 

                                                             
191 Överintendentsämbetet, Huvudarkivet, FIbac:20, Riksarkivet i Stockholm 
192 Ibid. 
193 Ibid. 
194 Ibid. 
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undantag af målning).” vidare förbinder han sig att göra detta arbete färdigt till oktober, 

förutsatt att han får påbörja det under juni månad. Slutligen skriver han:195 

”Skulle Kungl. Öfv. Intendents Embetet ej vilja lämna mig arbetet på ofvan nämnda 

Wilkor, så är jag willig biträda vid arbetet emot Dagspänning.”196 

  citat: O. Petersson, 9 juni 1861 

 

Som svar på Dahls promemoria den 8 juni 1861 finns ett snabbt nedskrivet brev från 

Scholander, daterat en månad senare, den 2 juli 1861. I denna ger Scholander order om att en 

plafond inte får röras såvida inte ett stöd under det ska rättas. Det är troligt att det här rör sig 

om takplafonden i Gyllene salen. Vidare ska arbetena i Kungsmaket göras färdiga men ”Den 

der finpoleringen af golfvet anser jag [Scholander] aldeles onödig.” 197   

En åsiktsskillnad mellan Scholander och Petersson är i detta brev tydligt gällande 

bearbetningen utav Kungsmakets golv. Även en åsiktsskillnad dem emellan gällande 

tillvägagångssättet med Gyllene salens tak kan utläsas mellan raderna.198  

 

I ett snabbt nedskrivet brev, som Scholander börjar med ”Bäste Konduktör!” (troligen 

konduktör Dahl), skriver Scholander följande:199 

”[…] Hvad Pettersons mästerpening beträffar må han räkna den på allt sitt folk, men det 

är ju klart att det arfvode han hade för tillsyn vid arbetet icke kan ifrågakomma då han 

alls inte har någon vidare befattning än den att hålla folk.”200 

  citat: F. W. Scholander, 1861 

 

Brevet är daterat 1861och tolkas vara skrivet den 6 augusti men kan även vara från 6 maj.201  

Huruvida det är just snickaren Petersson som omtalas är osäkert eftersom ingen titel finns 

med. Det kan därför mycket väl handla om byggmästaren Petterson, vilket i så fall kan styrkas 

av att namnet har stavats med två t. 

 

                                                             
195 Överintendentsämbetet, Huvudarkivet, FIbac:20, Riksarkivet i Stockholm 
196 Ibid. 
197 Ibid. 
198 Ibid. 
199 Ibid. 
200 Ibid. 
201 Ibid. 
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Den 9 november 1861 skriver Scholander ”Till Calmar Läns Lokalkomité för inhemska 

arbetens Sändande till allmänna industriexpositionen i London!” brevet är ett svar till 

kommittén angående ärendet att skicka Kungsmakets dörr till en industriutställning i London. 

Dörren skulle skickas dit såsom prov på nutida hantverk. Förutom denna ansökan finns en 

ansökan till reseunderstöd för Petersson samt att kommittén frågat Scholander om han kan 

göra en ritning till en bordsskiva, som på utställningen ska visa Peterssons skicklighet. 

Bordsskivan ska vara ett marqueteri-arbete och innehålla alla de träslag som finns i 

Kungsmaket. Som svar skriver Scholander:202  

”Hvar och en som inträder i det ifrågavarande, restaurerade rummet, måste, om han ock 

dermed jemnför likartade, i andra länder befintliga arbeten från 1500talet, på ett 

angenämt sätt öfverraskas af den, inom de halft förfallna, skrofliga slottsmurarne dolda 

perlans skönhet. I det skick kammaren numera befinnes, faller det måhända få in att 

besinna hurusom de här skåda fjerran förflutna seklers verk, uppfriskadt af nutidens 

vårdande händer. Så är dock förhållandet, och med undantag af några mindre fyllningar, 

jemte golfvet, finnes ingen af de detaljer som den store Bramantes lärjunge Battista 

ritade, den der icke qvarstår eller blifvit pånyttfödd i sin ursprungliga form. Hvad möda 

detta återupplifvande kostat och med huru mycket tålamod, skicklighet och omhugsan det 

af Peterson blifvit handhaft, torde ingen bättre kunna vitsorda än undertecknad, som haft 

öfverinseende vid arbetet och till fullo uppskattar dess värde. Detta värde ligger dock icke 

blott uti hvad som nu gjorts och för reparationen uppoffrats, icke blott i vinsten af ett 

vackert resultat, utan det består hufvudsakligen i det helas ursprungliga anordning, 

detaljernes karakter, och det helgjutna lilla monumentets konsthistoriska, om Wasatiden 

påminnande, glans.”203 

 citat: F. W. Scholander, 9 november 1861 

 

Scholander fortsätter med att förklara att rummets glans och skönhet går förlorade om dess 

delar skiljs från varandra och inte ses som en helhet. Arbetet ska heller inte ses som ett 

marqueteri-hantverk eftersom det inte är jämförbart med det marqueteri-arbete som görs i 

utlandet och är vanligt förekommande på möbler. Förutom dessa skäl skriver Scholander:204 

”[…]härtill lägges att dörren icke under någon förevändning kan annorlunda än såsom en 

restaurerad, tillverkningsårtalet 1562 (?) bärande, antiqvitet betraktas, och 

Londonerexpositionen icke omfattar alster från så aflägsna tider, anser jag mig icke kunna 

instämma i Herrar Komiterades önskan rörande denna sak.[…]”205 

citat: F. W. Scholander, 9 november 1861 

 

                                                             
202 Kalmar, gamla stan, slottet äldre handlingar, Arkivet i Kalmar läns museum 
203 Ibid. 
204 Ibid. 
205 Ibid. 
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Scholander förklarar att hans åsikter, förutom mot lokalkommitténs, säkert även kommer stå 

emot centralkommitténs åsikter i Stockholm, vilka planerar att godkänna ivägsändandet av 

dörren. Scholander motsätter sig att rummet ska ses ”[…] såsom nutidsprodukt […]”. Men om 

dörren enligt beslut skickas till London erbjuder samtidigt Scholander att skicka med en 

akvarellavbildning av rummet, som han själv gjort några år tidigare. Detta för att visa dess 

sammanhang. Akvarellen i fråga fanns dock inte längre i Scholanders ägo och var svår att få 

tag i.206 

Till Peterssons ansökning hos Kungliga Majestätet skriver Scholander att han skickat med ett 

”[…]välförtjent vackert betyg[…]”.207  

Gällande bordsskivan skriver Scholander att han är tacksam för förtroendet han fått gällande 

att bestämma dess utseende, men att han anser att Petersson själv är den som är mest kunnig 

inom valet av träslag. Däremot föreslår Scholander att Petersson ”[…]väljer ett mer eller 

mindre sammansatt mönster af endast geometriska figurer, inneslutna i en ram af ungefär 

sådana former som ses å slottsrummets golf och väggar[…]”.208 Avslutningsvis skriver han 

att ”Skulle Her Petersson, då han är redo att börja, önska rådföra sig med mig, kan han, så 

långt min förmåga sträcker sig, räkna på välvilligt biträde.”209 

Den påtalade industriutställningen kan med stor sannolikhet antas vara Världsutställningen 

1862, vilken kom att arrangeras just i London.210 Därför kommer denna benämning användas 

fortsättningsvis i icke citerande text. 
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210 www.wikipedia.org, sökord: Världsutställningen 1862, text hämtad 2016-05-26 
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2.14. Åren 1862-1869, Kompletterande uppgifter för perioden. 

Efter 1861 är Kungsmaket färdigrestaurerat, men det insamlade arkivmaterialet till denna 

uppsats fortsätter längre än så. Dock finns det ett tomrum mellan perioden 1862 till och med 

1869. Därför har sekundära källor använts för att ge mer information om denna period.  

Vad gäller restaureringen av Gyllene salens tak verkar det som att inte mycket har hänt under 

åren 1862 till dess att arbetet påbörjas med det 1871.  

Överintendenten i ÖIÄ, Fritz von Dardel211, besökte Kalmar slott 1867 i en inspektionsresa 

och kom fram till att taket antingen skulle restaureras, med utbyte av det nedersta bjälklagret 

och några bjälkar i det översta bjälklagret, eller flyttas över till Rutsalen. Till detta arbete 

verkar det ha föreslagits att Petersson skulle ge ett kostnadsförslag.212  

Med utgångspunkt ur de primära källorna borde det här varit fråga om ett annat 

kostnadsförslag än den Petersson lämnat 1861 för lagningsarbetena på Gyllene salens tak. 

Eftersom det nu är fråga om att eventuellt flytta taket. 

Enligt M. Olsson skulle Scholander länge ha stoppat takets restaurering eftersom han var rädd 

att Petersson skulle restaurera det lika hårt som Kungsmaket och för att Scholander inte ville 

vara med om en till restaurering på det viset. Detta påstående bygger M. Olsson på ett 

odaterat brev från 1867. 213 Detta brev, som beskrivs senare i uppsatsen214, bedöms av denna 

uppsats författare istället vara skrivet cirka 1874-75, vilket gör uppgiften oviss.  

 

 

 

                                                             
211 Grandien, B., Drömmen om renässansen; Fredrik Wilhelm Scholander som arkitekt och mångfrestare, 

Nordiska museets handlingar 93, Uddevalla (1979), s. 99 
212 Olsson, M., Kalmar slotts historia 2A, Tiden från 1300-talets mitt till 1611, Almqvist & Wiksells Boktryckeri 

Aktiebolag, Uppsala (1961), s. 425 
213 Ibid. ss. 418, 425 
214 Se under rubriken ”Åren 1874-1877, ”Den Peterssonska affären” och Peterssons sista år på slottet.” 
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2.15. År 1870, Scholander oroad över Peterssons insats för Gyllene salen. 

Den 17 september 1870 skriver Scholander ett brev till landskamreraren i Kalmar, vari han 

uttrycker sina åsikter om vad som bör göras med takplafonden i Gyllene salen i Kalmar slott. 

Häri framkommer även den åsiktsskillnad som han och Petersson har på ett tydligt sätt.215  

”Likasom Herr Landskamereraren har jag gått och funderat med detta ganska praktfulla 

arkitekturstycke, men ej kommit ur fläcken, enär Pettersson som blifvit tillfrågad om 

restaureringen nog vill göra ett nytt tak, men icke går in på möjligheten att lappa ihop det 

gamla så att det kan qvarhänga eller hålla ihop för en nedtagning och återuppsättning en 

operation oundviklig för att kunna supprimera de stödande stolparne och få någorlunda 

ordning med trarorna. Skulle P. nu hafva ändrat mening och vilja gifva förslag å en 

restaurering för godt pris, då anser jag gifvet att Embetet bevilja medel, men enligt gamla 

uppgifter kan sådant ej ske.”216 

 citat: F. W. Scholander, 17 september 1870 

 

Förutom de skilda uppfattningarna om restaurationsarbetet med nämnda tak, tycker 

Scholander att Petersson begär för mycket betalt. Detta gäller även om ett lagningsarbete av 

ett matsalsgolv i slottet. I det ärendet skriver Scholander att han ”[…]fruktar att då P. derom 

anmodas komma genast 1000 [riksdaler217] sedlarne i rörelse.”218 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
215 Kalmar, gamla stan, slottet äldre handlingar, Arkivet i Kalmar läns museum 
216 Ibid. 
217 I originaldokumentet ska det egentligen här stå en form av förkortning av riksdaler. 
218 Kalmar, gamla stan, slottet äldre handlingar, Arkivet i Kalmar läns museum 
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2.16. År 1871, Klartecken för Gyllene salen men Petersson på väg att lämna landet? 

I ett brev från Scholander till ”Herr Landssekreteraren och Riddaren C. O. Palme219”, den  

26 januari 1871, meddelar Scholander att klartecken getts för restaurationsarbetena av 

Gyllene salens takplafond och inläggning av matsalsgolvet. Vidare skriver han att 

överintendent Dardel, som vill att arbetet påbörjas så snart som möjligt, har berättigat honom 

att meddela arbetets igångsättande till snickaren Petersson. Men då Scholander inte kunnat 

göra detta ber han att landssekreteraren eller landskamreraren, meddelar Petersson ”[…] att 

han från och med denna dag eger göra förberedelser till arbetet enligt de belopp han 

[Petersson] uppgifvit för kostnaden[…]”. Vidare skriver Scholander:220 

”Det synes således att sysslolöshet icke behöfver vara den manande orsaken för Tit P. att 

nu lemna landet och jag önskar blott att den underrättelse jag nu har äran huddela221 ej må 

komma för sent; den har ej kunnat lemnas innan jag kände våra affärers ställning för 

1872.”222 

citat: F. W. Scholander, 26 januari 1871 

 

Det verkar i detta brev som att Scholander själv vill ha Petersson till att göra arbetena. Om 

inte så kan det även tolkas som att han endast lyder order från Dardel, som i sin tur vill anlita 

Petersson.  

 

I föregående brev från 26 januari 1871, uppenbaras att Petersson kan ha gått sysslolös såsom 

snickare under en okänd tid fram till nämnda datum. Vad för sysslor Petersson kan ha varit 

verksam med under åren 1862-69, de år som utgör ett tomrum i det insamlade arkivmaterialet, 

kan till viss del framkomma i ett brev från Petersson hittat i ÖIÄ:s arkiv.  

I brevet daterat den 1 oktober 1871, rapporterar Petersson om vilka brandredskap som finns 

på slottet. Detta gör han under titeln tillsyningsman, som han under signaturen, skriver före 

sin snickartitel. Att han varit tillsyningsman på Kalmar slott under en längre tid förstås genom 

den skrivna meningen: ”[…]under den långa Tid jag uteslutande haft slottets tillhörigheter 

om Hand[…]”.223 

                                                             
219 Reservationer görs för att det förkortade förnamnet kan ha tolkats fel ur originalhandlingarna. 
220 Kalmar, gamla stan, slottet äldre handlingar, Arkivet i Kalmar läns museum 
221 Stavningen i detta ord är i originalhandlingarna något svårtydliga, varför ordet skrivits ut med de bokstäver 

som ordet ser ut att ha. 
222 Kalmar, gamla stan, slottet äldre handlingar, Arkivet i Kalmar läns museum 
223 Överintendentsämbetet, Huvudarkivet, FIbac:20, Riksarkivet i Stockholm 
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2.17. År 1872, Petersson opålitlig och alkoholist? 

Ett svar på Scholanders brev den 26 januari 1871, med klartecknet att arbetena på Gyllene 

salens tak och arbetet med ett golv kunde påbörjas, verkar ha dröjt i över ett år.  

I ett brev den 16 april 1872 skriver Petersson till ”[…]Befalningshafvande i Calmar” att han 

mottagit uppdraget och påbörjat förberedelserna. Men, skriver han, ”[…]då sådana 

förberedelser ej kunna göras utan Pänningar ock jag saknar egna sådana, för arbetets vidare 

fortsätning. nödgas jag ödmjukast anställa […] förskott […] af 200 Rd[…]”.  

Petersson titulerar sig avslutningsvis som restaurationsföreståndare, i brevet.224 

 

Till landskamreraren J. A. Södermark i Kalmar skriver Scholander den 30 april 1872 och 

meddelar att det begärda förskottet av snickaren Petersson kommer utbetalas. Om 

restaurationsarbetena i Gyllene salen och Kalmar slott berättar han att han gläds över att de nu 

påbörjats men hur fortsättningen följer ”[…]ligger i gudarnas knän”. Om Peterssons 

förestående arbete skriver han:225  

”Nu ber jag ödmjl att Herr Landskamereraren måtte hafva godheten förespegla Peterson 

hurusom ”le mieux est l’eunami du bien” och att ”le bien” är anslaget hvilket således får 

tagas i betraktande då han börjar med sin passion att göra ”le mieux” d. v. s. göra hela 

taket nytt och således för dubbla kostnaden. Han måste vara ytterst försigtig i detta 

hänseende.”226 

citat: F. W. Scholander, 30 april 1872 

 

Vidare ber Scholander landskamreraren att rapportera till honom om fortgången av arbetet, 

samt att de genom det gemensamma intresset av restaurationsarbetet ska utbyta åsikter om 

det.227 

 

 

 

 

                                                             
224 Kalmar, gamla stan, slottet äldre handlingar, Arkivet i Kalmar läns museum 
225 Ibid. 
226 Ibid. 
227 Ibid. 
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I ett svarsbrev som Scholander skriver till landskamreraren i Kalmar, den 21 maj 1872, 

framkommer vissa problem som uppstått med Gyllene salens takarbete. Eftersom Scholanders 

skrivstil i detta brev varit något svårare att tyda än i hans övriga samt att vissa ord fallit bort ur 

texten, genom felaktig kopiering, har kontexten i detta brev varit svårare att förstå. Det verkar 

som att Petersson kan ha begärt ökat arvode för takarbetet eftersom Scholander skriver att 

Peterssons kostnad för detta inte ska bli dubbel än den som tidigare angetts. Vidare skriver 

Scholander att ”[…] P. ej mera lärer vara att lita på, sedan han […] vänskap med [teckning 

på spritflaska och glas].” Det är möjligt att Scholander håller denna uppgift som osäker.  

Men samarbetssvårigheter med Petersson verkar finnas, eftersom det även påtalas att 

arbetslönen åtminstone skulle bli fixerad om ett arbetsåtagande åtogs och att de då ”[…]ovissa 

förhållanden som i ärendet råda[…]” skulle försvinna. Scholander verkar vidare anse att 

bästa lösningen i fallet skulle vara ifall den Kungliga befälhavaren skulle köpa upp de 

material som behövs till arbetet och sedan ”[…] göra de behöfliga utbetalningarna[…]”. 

Scholander önskar att en sådan förbindelse kunde göras och skriver att saken då skulle 

komma ”[…]på ledigare fot än den nuvarande, då intet protokoll upptager hvad emellan oss 

uppgöres.” Vidare skriver han om Peterssons arbetsinsats:228 

”Emellertid måste arbetet gå och ett vakande öga då och då hejda verkställarens längtan 

efter den med rankor kransade guden. Denne skärper måhända P:s blick så att han i yran 

slår sönder och kasserar hvad eljest kunde såsom dugligt antagas, och det är på ett 

”delikat” urskiljande i den vägen som kostnaden i så väsentlig måtto beror.”229 

citat: F. W. Scholander, 21 maj 1872 

 

Detta textutdrag verkar även det påpeka att Petersson har alkoholproblem och att de är så pass 

stora att de negativt påverkar hans yrkesutövande. ”Den med rankor kransade guden” som 

Petersson åsyftas längta efter kan antas vara vinguden Bacchus, som till symbol har en krans 

av vinrankor.230 Det menas därför att Petersson längtar efter berusning. 

 

 

                                                             
228 Kalmar, gamla stan, slottet äldre handlingar, Arkivet i Kalmar läns museum 
229 Ibid. 
230 Swahn, J-Ö., Klassiska symboler, en uppslagsbok, Ordalaget bokförlag, Danmark (2006), s.30 
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Från den 7 juni 1872 finns ett skrivet kontrakt från Kalmar med rubriken ”Emellan Kong: 

Majt. och Kronan och Snickaren O. Petersson i Calmar afsluta följande kontrakt:”231 Detta 

kontrakt överensstämmer till sitt innehåll med det kontrakt M. Olsson beskriver i sitt verk 

Kalmar slotts historia 2a, Tiden från 1300-talets mitt till 1611, förutom att M. Olsson daterar 

sitt till den 12 juni.232 Antingen har M. Olsson skrivit fel datum eller så har han en annan 

version av kontraktet. Det sistnämnda kan antas stämma eftersom Peterssons signatur inte 

finns med i den från 7 juni. Men M. Olssons källhänvisning verkar å andra sidan vara samma 

källa där kontraktet daterat den 7 juni hittats.  

Enligt M. Olsson är de nämnda rumsnumren i det nedanstående kontraktet 59 och 63, Gyllene 

salen(59) och Rutsalen(63). Dessa kan jämföras med rum 62 som är Kungsmaket.233  

M. Olsson nämner inte vilket rum nummer 84 är men detta kan röra sig om ett tornrum i 

slottets södra del som omnämnts i en del arkivmaterial men inte varit aktuellt att ta upp i detta 

arbete. Kontraktet återges här nedan i sin helhet: 

”1) Jag Petersson åtager mig att verkställa de arbeten, som uti och af Kungl: Majt. för 

innewarande år för Kalmar slott fastställda generalförslag finner utförda för rummen nr 

84, nr 59 och nr 63, och skola berörda arbeten nu genast börja och dermed utan afbrott 

fortsätta samt till den 1 nästkommande November fullända e. Desse arbeten 

hufwudsakliga beskaffenhet inhemta af härefter afskrifne och af generalförslag och af 

likaledes bifogad afskrifter af kosnadsförslag af den 28 och 30 juni 1871, som komma att 

i alla afseenden landa till efterföljd wid arbetets utförande, hwarförutan till förstärkning af 

bjelklagret öfwer rummet nr 59, s.k. spännstol derå kommer att anbringa i det skick, som 

den af mig Petersson upprättade ritning, återlanad den 1 juli 1871, utvisar.”234 

”2) Under arbetets lopp eger Landskamreraren i Länet att följa med sin uppmärksamhet 

och derwid framställa de anmärkningar, dem han finner wara af nödene”235 

”3) Till arbetets utförande eger Petersson uppbära de derför uti generalförslaget uppförde 

förslagsbelopp, för rummet nr 84 110 Rdr 

nr 59                    3600 

nr 63                    681 

och för en dörröppning samt dörren lagning                 25 

Summa: 4416”236 

 

                                                             
231 Överintendentsämbetet, Huvudarkivet, GVab:20, ÖIÄ: Inkomst och utgiftsverifikation över arbeten i 

landsorter (1873), Riksarkivet i Stockholm 
232 Olsson, M., Kalmar slotts historia 2A, Tiden från 1300-talets mitt till 1611, Almqvist & Wiksells Boktryckeri 

Aktiebolag, Uppsala (1961), s. 426 
233 Ibid. 
234 Överintendentsämbetet, Huvudarkivet, GVab:20, ÖIÄ: Inkomst och utgiftsverifikation över arbeten i 

landsorter (1873), Riksarkivet i Stockholm 
235 Ibid. 
236 Ibid. 
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”Eller fyra Tusen fyrahundra sexton Riksdaler Rmt, som emot nedan omförmäld borgen 

utbetalas i mån af arbetets fortgång med Ett Tusen femhundra/1500/ Rdr nu genast, med 

Ett Tusen femhundra Rdr sedan arbetet fortskridit till ungefär hälften och återstoden Ett 

Tusen fyrahundrasexton/1416/ Rdr sedan arbetena blifwit färdiga, afsynade och 

godkände.”237 

”4) Såwäl för arbetets kontraktsenliga utförande som för erhållande förskott ställer 

Petersson en af twå wederhäftige personer ingången borgen, som af Kongl: Majts. 

Befallningshafwande godkänner.”238 

 

Avslutningsvis har kontraktet undertecknats av K. Sköldebrand och verkar ha kontrollerats av 

Södermark.239  

 

Enligt ett ”utdrag af protokollet, hållet i Landskontoret i Kalmar den 5 juli 1872”240 ska 

Snickaren Petersson ha åtagit sig mer arbete att göra under hösten, förutom de i föregående 

nämnda kontrakt. Enligt protokollet åtog sig Petersson att till oktober månad samma år, 

rengöra slottets borggård och portaler samt placera en gjuten skulpturdetalj på borggårdens 

brun. Även en skorsten skulle repareras.241 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
237 Överintendentsämbetet, Huvudarkivet, GVab:20, ÖIÄ: Inkomst och utgiftsverifikation över arbeten i 

landsorter (1873), Riksarkivet i Stockholm 
238 Ibid. 
239 Ibid. 
240 Ibid. 
241 Ibid. 
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2.18. År 1873, Petersson färdig med Gyllene salen. 

Arbetena som Petersson åtog sig enligt ovanstående kontrakt och protokoll den 7 juni och 5 

juli 1872 ska enligt ett dokument från 18 juli 1873 ha blivit godkända. Detta efter att ha blivit 

granskat av fyra hantverksmän och en magistratsperson.242  

Så som utläses av kontraktet från 7 juni 1872 gällde detta även arbetet med Gyllene salen.243 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
242 Överintendentsämbetet, Huvudarkivet, GVab:20, ÖIÄ: Inkomst och utgiftsverifikation över arbeten i 

landsorter (1873), Riksarkivet i Stockholm 
243 Ibid. 
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2.19. Åren 1874-1877, ”Den Peterssonska affären” och Peterssons sista år på slottet. 

Av funnet arkivmaterial nämns snickare Petersson i två dokument från den 9 maj 1874 och 

den 29 juni 1875.244 Vilket visar att Petersson fortfarande fanns kvar på slottet under den 

tiden. 

Ett odaterat brev som enligt arkivuppgifter hör till tiden 1870-75 tordes komma från samma 

tid, runt 1874-75, då den omnämner samma arbeten som i de två nämnda arkivdokumenten 

från de åren. Enligt M. Olsson ska dock detta odaterade brev ha skrivits 1867,245 vilket han 

troligen bygger på att det i dess textinnehåll, påtalas arbeten som gjorts år 1866. Men även av 

att Scholander skriver att ÖIÄ ”[…]sedan 12 år tillbaka[…]” gett pengar till olika arbeten på 

slottet.246 

Men då ett brev från den 25 september 1877, som senare i detta arbete beskrivs, omnämner 

”den Peterssonska affären”, en benämning som även den finns i det odaterade brevet. Visar 

brevet från 1877 att det odaterade brevet hör hemma kring den förmodade tiden runt 1874-

75.247 Att benämningen ”den Peterssonska affären”, som nämns endast i två brev av 

arkivmaterialet,248 skulle skrivits i brev med tio års mellanrum, utesluts. Då det är tydligt att 

händelsen, eller affären, sker under samma period som breven skrivs. 

Själva brevet är skrivet från Scholander till landskamreraren i Kalmar och Scholander svarar 

nekande till en eventuell restauration av Rutsalen i Kalmar slott. Detta delvis på grund av 

finansiella skäl men också eftersom rummet ifråga inte hade samma förutsättningar som 

Kungsmaket.249 Se nedan citat. 

 

 

 

                                                             
244 Kalmar, gamla stan, slottet äldre handlingar, Arkivet i Kalmar läns museum 
245 Olsson, M., Kalmar slotts historia 2A, Tiden från 1300-talets mitt till 1611, Almqvist & Wiksells Boktryckeri 

Aktiebolag, Uppsala (1961), s. 418  
246 Handlingar från 1870-75, Arkivet i Kalmar läns museum 
247 Kalmar, gamla stan, slottet äldre handlingar, Arkivet i Kalmar läns museum 
248 Kalmar, gamla stan, slottet äldre handlingar, Arkivet i Kalmar läns museum, samt  
     Handlingar från 1870-75, Arkivet i Kalmar läns museum 
249 Handlingar från 1870-75, Arkivet i Kalmar läns museum 
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”[…]äfven då finner jag saken ej vara värd kostnaden, då här råder ett helt annat 

förhållande än i Erik XIV:s rum. Ty i detta var intet att gissa på. Allt fanns, det gälde blott 

återställandet; och detta hade gjorts på helt annat sätt om jag sutit der nere och kunnat 

följa arbetet. Detta är käneligen – oaktadt att den mycket stora förtjenst Peterson deri 

nedlagt, hvarvid han ock visat hvilken utmärkt skicklig man han förr varit – aldeles 

förfeladt. Jag ville ej hafva ett spritter språngande nytt gemak, utan åt väggarne bibehålla 

det ålderdomliga uttrycket, hvarigenom ock kostnaden, i stället för att vaka upp till 18 

eller 23000 kroner (jag tror nästan att den sednare siffran är den samma) skulle hafva 

hållit sig till 8000 eller derunder.”250 

citat: F. W. Scholander, okänt datum 

 

Det är i detta citat tydligt att Scholander vid denna tidsperiod, övergett synen på Peterssons 

arbete som förenligt med den ambition han själv hade för rummet. Uttrycket ”hvilken utmärkt 

skicklig man han [Petersson] förr varit” kan även visa på att Peterssons arbetsutövning blivit 

sämre.  

Senare i brevet skriver Scholander åter om en Petersson,251 men det är genom brevet här 

osäkert att avgöra ifall det rör sig om snickaren Petersson eller möjligtvis muraren Pettersson.  

”Hvad slutligen beträffar den Petersonska affären må denna blifva en sak mellan honom 

och Konungens Befallningshafvande. Hade ej hans anställning närmast rört och berott på 

Kon. Bef. H., skulle jag för många år sedan hafva anställt sträng räfst då jag, redan då – 

såg huru han tygade till vallar och alla möjliga skrymslen. Har nu mannen sedan dess, 

oaktadt vänliga och allvarliga frånminelser, ansett sig kunna trotsa god ordning och dem 

som öfver honom hafva pligt och makt att befalla, må han stå sitt kast. Ty så 

utomordentligt riksgagnelig har han dock ej varit, att man i all tid skall, för hvad han –

mot ganska goda vilkor – fullgjort, hålla honom ryggen för, då han sjelf ej har förstånd 

eller ”conduit” nog att icke blotta denna för hårda slängen. Med ett ord, jag anser honom 

för Embetet helt och hållet fremmande, lika som hvar och en annan arbetare den der 

fullgjort sitt värf och fått sin aflönning”.252 

citat: F. W. Scholander, okänt datum 

 

Att ”den Peterssonska affären” åsyftar snickaren Petersson kan baseras på att Petersson 

nämns tidigare i samma brev samt att det nämns att han skulle ha haft ganska goda 

arbetsvillkor.253 Eftersom Olaus Petersson enligt Slottskyrkans husförhörslängder ska ha 

flyttat under 1878 är det också känt att en snickarmästare med Peterssons namn fanns vid 

                                                             
250 Handlingar från 1870-75, Arkivet i Kalmar läns museum 
251 Ibid. 
252 Ibid. 
253 Ibid. 
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slottet vid denna tid.254 Det är därför tänkbart att ”den Peterssonska affären”255 handlar om 

just snickaren Petersson.  

Antagandet känns även mer sannolikt när man läser nästa brev från 1877, där det åsyftas att 

den nämnde Petersson skulle ha lämnat arbetet eller staden. Detta tre månader innan 1878, det 

år husförhörslängderna anger att Petersson ska ha rest till Visby.256 

 

I ett brev från 25 september 1877 skriver Scholander till landskamreraren i Kalmar. ”Den 

Peterssonska affären” nämns åter igen i detta brev och beskrivs som avslutad.257  

”Den Petersonska affären lärer nu vara afslutad och syneförrättning skedd. Synd var om 

mannen att han ej kunde hålla sig qvar, ty förr i verlden var han en utmärkt skicklig och 

användbar person.”258 

 citat: F. W. Scholander, 25 september 1877 

 

Vidare i brevet skriver Scholander huruvida panelen i matsalen på slottet skulle restaureras 

eller inte, och jämför det med förutsättningarna för Kungsmakets restaurering.259 Genom 

denna jämförelse går det att se hur Scholander vid denna tid förhåller sig till restaurationer.  

”Jag har mycket väl i minnet huru illa åtgångna de qvarvarande delarne af densamma äro 

och finner ej minsta rimlighet uti att af annat trädslag och med andra ornerande 

anordningar göra en falsk gengångare af hvad i forna dagar varit. Antingen skall man 

såsom i tornrummet taga ut steget och restaurera ordentligt, hvilket der kunde ske enär 

alla mönster funnos qvar, eller ock låta blifva vid de skröpliga vittnena från forntiden. För 

min del afskyr jag uppsåtlig förfalskning i restaureringar och vill ej dertill medverka, 

allraminst då det gäller sådana betydliga kostnader som här vid lag skulle fordras.”260 

citat: F. W. Scholander, 25 september 1877 

 

Förutom Scholanders ideal för restaureringar är det här synligt att kostnaderna spelade en stor 

roll i de konkreta restaurationerna. 

                                                             
254 Kalmar Slottsförsamlings husförhörslängder, A I:7, s 154; A I:11, s 272; A I:13, s 349; A I:15, s 220, 

Landsarkivet i Vadstena 
255 Handlingar från 1870-75, Arkivet i Kalmar läns museum 
256 Kalmar Slottsförsamlings husförhörslängder, A I:7, s 154; A I:11, s 272; A I:13, s 349; A I:15, s 220, 

Landsarkivet i Vadstena 
257 Kalmar, gamla stan, slottet äldre handlingar, Arkivet i Kalmar läns museum 
258 Ibid. 
259 Ibid. 
260 Ibid. 
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3. Diskussion. 

Enligt Kalmar slottsförsamlings husförhörslängder finns det en snickarmästare Olaus 

Petersson vid församlingen mellan åren 1857-1878. Jämför man dessa fakta med de primära 

källorna från brevkorrespondens, stämmer denna period nästan överens med den period 

Petersson ska ha bott och verkat på Kalmar slott.   

Enligt P.M: et från1855 fick Petersson flytta in på slottet redan våren 1856. Samma år som 

han stod som utflyttad från Öland. Vi vet sedan att han är verksam med restaurationen i 

Kungsmaket samma år. Vidare nämner Scholander i ett brev från 25 september 1877 för 

landskamreraren att ”Synd var om mannen att han ej kunde hålla sig qvar […]”. Vilket tyder 

på att Petersson lämnat Kalmar slott det året.  

Man kan av detta material sluta sig till att snickarmästaren Olof Petersson är densamme som 

snickarmästaren Olaus Petersson i slottsförsamlingen. Detta då det är mindre sannolikt att två 

snickarmästare med snarlika namn skulle finnas boende inom distriktet för Kalmar 

slottskyrkas församling under denna period. Att Petersson tillhörde just slottskyrkan i Kalmar 

är mycket troligt då han ska ha varit boende på slottet. Att namnen skiljer sig lite åt beror 

troligen på tidernas olika stavningar.  

Vidare arkivuppgifter visar att Olof Petersson var född 7 april 1817 i Högsrum på Öland. Att 

han har haft en vistelse i Stockholm backas upp av att han står som inflyttad från 

Stockholmn1844 till Öland. Då med benämningen gårdssnickare. Därefter finns uppgifter att 

han flyttat från Öland till Kalmar 1856, titulerad snickare. Först 1857 står han sedan som 

inflyttad i Kalmar slottsförsamling, såsom snickare. Varvid han i dess senare 

husförhörslängder benämns som snickarmästare. Senare uppgifter visar sedan att han ska ha 

flyttat till Visby över 20 år senare, år 1878. Slutligen står han angiven som död 26 april 1896 

på fattighuset i Kalmar stadsförsamling. Då titulerad som snickarmästare, i en ålder av 79 år. 

Enligt tidens folkbokföring ska Petersson alltså ha befunnit sig på Kalmar slott 1857 – 1878. 

Att årtalet skiljer sig lite i detaljerna kring in- och utflytt från både Öland och Kalmar slott 

kan med stor sannolikhet bero på den tidens sätt att redovisa folkbokföring. Felande år är en 

välkänd problematik inom detta område och kan ha varierande orsaker.  

De sekundära källorna, M. Olsson och E. Cornell menar att Scholander ska ha kallat hem 

Petersson till arbetet på Kalmar slott, från antingen en ort kallad Petersburg eller från  
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St. Petersburg i Ryssland, där denne ska ha haft en verkstad. Då båda tycks ha fått sin uppgift 

ifrån en äldre litteraturkälla, ”C.R. Nyblom, Minne av professorn Fredrik Vilhelm Scholander” 

från 1886, finner jag det troligt att dem båda syftar på St. Petersburg i Ryssland. 

Vad som i detta kan ses som något märkligt är att Petersson enligt folkbokföringen istället vid 

tiden står som inflyttad till Kalmar slott ifrån Räpplinge, Öland? När han borde ha stått som 

inflyttad från St. Petersburg? En felande källa blir här tydlig i materialet. Antingen felar 

uppgiften om att Petersson ska ha haft en verkstad i St. Petersburg? Eller också felar den om 

när han ska ha haft denna?  

Ett möjligt svar kan vara att han haft en verkstad och vistelse i St. Petersburg innan han 

flyttade tillbaka till Öland. Men uppgifterna säger att han då kom som inflyttad ifrån 

Stockholm? Vilket gör att hans verksamhet måste tidigareläggas ytterligare. Då närmare 

forskning kring dessa omständigheter inte företagits, förblir frågor kring denna detalj 

obesvarade. 

Genom nya fakta framträder en bild av Petersson livsbana. Från att ha växt upp på Öland, till 

att bli gesäll hos en mästare i Stockholm. Efter detta kommer en period då han påstås ha 

fortsatt som gesäll med egen verkstad i St. Petersburg, Ryssland. Men uppgifterna blir osäkra 

utav att han står som inflyttad från Stockholm till Öland 1844. Till Kalmar slott flyttar han in 

såsom en snickare och har där en verksamhet i över 20 år. Därefter ska han efter en vistelse i 

Visby, Gotland, ha slutat sitt liv på fattighuset i Kalmar som en snickarmästare. 

När det kommer till Peterssons yrkesbakgrund vet vi genom sekundära källor att han ska ha 

varit gesäll i Stockholm. Troligen hos Johan Heinrich Dumrath d.y. I de primära källorna 

påtalar Scholander själv i en rapport den 30 januari 1861 att en Petersson ”[…] numera tagit 

burskap såsom mästare[…]”. Om en utgångspunkt tas vid att det rör sig om Olof Petersson 

och ingen annan arbetare på slottet, tyder detta på att Petersson ska ha följt den traditionella 

yrkesvägen för en snickare, genom en skråutbildning från lärling till mästare. Hans förmodade 

verkstad i St. Petersburg skulle då kunna ses som ett led i utbildningens gesällvandring, där 

den uppfyller verksamhetskravet för att få göra ett mästarprov. 

När Petersson exakt ska ha påbörjat sin utbildning är däremot svårt att avgöra utan 

källmaterial. Med tanke på att Dumrath d.y. inte blev mästare förrän 1821 och Petersson ska 

ha flyttat ifrån Stockholm 1844, måste Peterssons utbildning hos Dumrath ha rört sig emellan 
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dessa årtal. Lägger man även till att Petersson skulle ha hunnit starta en verkstad minskas 

tidsintervallen ytterligare. 

Men var Petersson en snickarmästare eller inte? Vid denna tid var det inte längre behövligt att 

fullfölja den traditionella skråutbildningen för att kunna verka som snickarmästare. Petersson 

själv var 29 år när skråväsendet avskaffades 1846. Vilket var tio år innan han som 39-åring 

påbörjade restaureringsarbetena i Kungsmaket.  

I de primära källorna benämns Petersson under restaureringstiden oftast som enbart snickare 

och i enstaka fall som snickarmästare. Vi vet också att den dåtida folkbokföringen titulerade 

honom som snickare vid inflyttandet till Kalmar slott. Om Petersson var verksam som gesäll 

kanske tituleringen som snickarmästare förekom för att det vid tidpunkten inte längre var lika 

hårt hållet med vem som fick lov att kallas mästare.  

Eftersom Petersson var en relativt högt utbildad snickare med stor frihet och bestämmanderätt 

vid restaureringen, samt att han fick hållas med både gesäller och lärgosse, se P.M. 1855, kan 

det kanske ha ansetts lämpligt eller naturligt att kalla honom snickarmästare trotts att han i 

traditionell mening inte var det? 

Petersson går under sin arbetstid på slottet även under andra titlar, som inte är i anslutning till 

hans snickaryrke utan visar på hans ställning som chef. I två brev från februari 1860 

respektive från 16 april 1872, under titeln restaurationsföreståndare. Samt i brevet 1oktober 

1871 som tillsyningsman. 

Det som pekar på att Petersson skulle ha tagit burskap som snickarmästare är som tidigare 

nämnt Scholanders påpekande utav detta 30 januari 1861. Men även att han står angiven som 

detta vid sin död 1896. Men någon fördjupad forskning har inte kunnat vidtas för att få 

säkerställda bevis för ett burskap.  

Om man ändå spekulerar vidare om Peterssons arbetsbana, skulle snickartjänsten i Kalmar 

slott passa in som ytterligare ett led i Peterssons gesällutbildning. För om Petersson blev 

snickarmästare efter restaureringens avslutning 1861 borde ett mästarstycke ha utförts.  

Det är här frestande att spekulera i om Kungsmaket i sig skulle kunna vara en del utav detta?  

Men då traditionella mästarstycken ska innehålla element som visar snickarens skicklighet i 

alla uppbyggnadsmoment och yrkeskunskaper, räcker inte Kungsmaket till. Då detta till stor 

det består av ytliga arbeten som intarsia.  
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Peterssons mästerstycke bör snarare, så som brukligt ha varit en möbel. Vilken han kan ha 

tillverkat under sin övriga tid, då en av hans förmåner så som begärt, var att få ha sin egen 

verkstad på slottet. Kungsmaket bör därför inte ha kunnat användas till något annat än som 

referensarbete för Petersson och som sådant främst för intarsiaarbetena. Ett arbetsmoment 

som Petersson ska ha varit skicklig på. När Petersson vill visa upp sitt arbete på 

Världsutställningen, framkommer det i brevet 9 november 1861, att det är just med 

Kungsmakets intarsiabeklädda dörr.  

Även den utav Scholander beställda möbel, som Petersson tackar för i sitt brev den 5 

september 1860, skulle vara frestande att hänföra som ett potentiellt mästarstycke. Men då 

några belägg för detta inte finns och Scholander hade en vana att beställa möbler från 

hantverkare han gjort bekantskap med under sina restaurationer, tjänar denna 

möbelbeställning enbart som argument för att Scholander och Petersson stod på god fot med 

varandra vid den här tidpunkten. Möbelbeställningen kan på så sätt vara en förlängning utav 

Scholanders beundran för Peterssons yrkesskicklighet. En skicklighet som han många gånger 

påpekat under restaurationsarbetet av Kungsmaket.  

Om man istället tittar närmare på enstaka händelser i Peterssons arbetsbana och jämför detta 

med hans omgivning, kan en viss ambition hos Petersson som snickare framkomma. Det 

främsta beviset för hans ambition framkommer genom hans ansökan till Världsutställningen 

1862 i London, se brev 9 november 1861. Om man sedan sätter samman detta med hans 

förmodade verkstad i St. Petersburg kan det tolkas på en vilja att verka internationellt. 

Industriutställningar låg i tiden och kanske kan Petersson ha tagit intryck utav sin läromästare 

Dumrath, vilken medverkade i industriutställningar och precis som Petersson arbetade med 

slottsinredningar. 

Att Dumrath hade en stor betydelse och inverkan på Peterssons arbetsbana är utan tvivel då 

det var han som kom att föreslå Petersson till restaureringen av Kungsmaket. En varaktig 

kontakt fanns dem emellan under restaureringstiden, eftersom Dumraths verkstad stod som 

central för arbetena i Stockholm.  

Att Kungsmaket kunde ha fungerat som ett gott språngbräde framåt i en snickares arbetsbana 

kan tänkas, eftersom ett intarsiabeklätt rum är en god möjlighet för en gesäll att gå vidare i sin 

utbildning och samtidigt, antingen med arbete vid sidan av, fullända sin strävan efter att bli 

mästare. Eller få ett betydande referensarbete som kanske på så sätt kunde leda till mer jobb? 
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Men Peterssons ambition att medverka i Världsutställningen verkar ha hindrats utav 

Scholander, när denna avråder att Kungsmakets dörr borde medverka, genom sitt brev  

9 november 1861. Om Petersson efter detta tillfälle medverkade i någon världsutställning är 

okänt. Vad som däremot är känt är att hans arbetsbana fortsatte på Kalmar slott där den inte 

tycks ha utvecklats vidare.  

I samband med restaurationen av Gyllene salens tak erbjuder sig Petersson 9 juni 1861, att 

antingen leda arbetet eller arbeta för den som leder arbetet; ”Skulle Kungl. Öfv. Intendents 

Embetet ej vilja lämna mig arbetet på ofvan nämnda Wilkor, så är jag willig biträda vid 

arbetet emot Dagspänning.”  

Under 1862-1871 tycks han enbart verka som tillsyningsman för Kalmar slott och inte som 

snickare. Något som framkommer i breven från 26 januari och 1 oktober 1871. Varvid han, 

enligt Scholanders utsago 26 januari 1871, verkar vara beredd att lämna landet. I samband 

med arbetet med Gyllene salens tak verkar problematik kring lön och materialkostnad leda till 

en dispyt med arbetsgivaren under början av 1870-talet. Se brev 17 september 1870, 16 april, 

30 april, 21 maj 1872 samt brev med okänt datum från ca 1874-75. 

Förutom några mindre arbeten på slottet, synliga i brev 7 juni och 5 juli 1872, får han därefter 

ingen mer fortsättning på slottet. Under denna period påtalar även Scholander, 21 maj 1872, 

en alkoholism hos Petersson, som enligt honom ska ha försämrat dennes arbetsutövande. 

Man kan här sätta in en tolkning i att det som började med en lysande framtidsutsikt för 

Petersson, med ett gott referensarbete och försök till medverkan i en världsutställning, slutade 

med en problematisk tid på Kalmar slott med ekonomiska svårigheter och påstådd alkoholism.  

Om man summerar Peterssons och Scholanders relation under den tid Petersson var boende på 

slottet, ser man att parterna hade ett bra förhållande under Kungsmakets restaurering och att 

det eventuellt kan ha funnits en respektfull vänskap dem emellan. Se exempelvis brevet 13 

oktober 1858. Denna så kallade vänskap borde dock ha varit mer yrkesmässig beundran från 

Scholanders sida och tacksamhet från Peterssons sida, då Scholander vid flertalet tillfällen 

underlättat Peterssons arbets- och levnadsvillkor i Kalmar. Eftersom de dessutom hade så 

olika ställningar, både i samhället och i sin arbetsrelation där Scholander är den styrande och 

Petersson en arbetskraft, är en jämbördig vänskap dem emellan mindre troligt.  
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När det blir tal om att restaurera Gyllene salens tak 1861 bryts vänskapligheterna och 

schismen uppstår. Orsaker för detta är deras olika åsikter om tillvägagångssättet för hur 

Gyllene salens tak ska restaureras. Detta både ur restaurerings- och kostnadssynpunkt. Se brev 

30 januari, 26 februari, 21 maj, 8 juni, 2 juli 1861. En annan orsak till deras schism är en 

åsiktsskillnad i vilken tidsepok Kungsmaket räknas till efter restaurationen. Vilket blir synligt 

i med Peterssons ansökan till Världsutställningen. Samt en åsiktsskillnad i hur Kungsmakets 

golv ska behandlas, synligt i brev från 8 juni och 2 juli 1861. 

Dessa händelser visar på skillnader mellan Scholanders och Peterssons intentioner med 

restaureringen av Kungsmaket, som de kanske inte själva var medvetna om att de hade under 

restaureringen.  

Om man nu tittar närmare på detaljerna kring denna period och hur den tedde sig ser man 

följande. Peterssons första år i Kalmar verkar ha varit betungande. Trotts de förmåner han fick 

vid arbetets start visade sig klimatet i Kalmar vara för hårt. Så hårt att han framåt hösten året 

efter, enligt brevet 1 september 1857, allvarligt funderade på att sluta.  

”[…]Petersson, som icke kunnat förutse alla de ogynsamma omständighet, hvilka mött 

vid verkställandet[…]blifvit modfälld[…]”.  

citat: F. W. Scholander, 1 september. 1857 

 

Den för låga lönen och de höga utgifterna under detta år gjorde arbetet svårt och Petersson 

tycks inte kunnat ha gjort någon egen vinning på projektet. Att arbetsfolket inte gick att lita på 

fullt ut och ständiga mutor krävdes för att få arbetet att flyta på kan inte ha gjort saken bättre. 

Se brev 1 september samt 14 oktober 1857. Till Peterssons hjälp kom Scholander som såg 

nackdelarna med att förlora snickaren från posten. Han ansåg att Petersson inte bara hade de 

rätta yrkeskunskaperna utan också fungerade som en bra arbetsledare. Scholanders 

beskrivande ord för Petersson 1 september 1857, var att han var ”en ytterst ordentlig, pålitlig 

och å orten välaktad man”. 

Genom intyg från Scholander fick Petersson den lönehöjning som han så väl behövde.  

Men detta kom även med förordningar om att Petersson varje månad skulle skriva en rapport 

om arbetets fortgång. Se brev 1 september samt 27 oktober 1857. Till grund för dessa 

förordningar borde varit den fördröjda arbetstakten. Men Scholander lastade dock inte den 
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sävliga takten på Petersson utan ansåg att den var ett led i den stora noggrannhet som arbetet 

krävde. 

”inte långsamheten i utförandet [kan] läggas den verkställande till last”.  

   citat: F. W. Scholander, 1 september 1857 

 

Peterssons ökning av antalet gesäller och lärgossar under 1858 borde ha upprört Scholander. 

Detta faktum att Petersson tog sig friheten att själv fatta ett beslut som gick emot det avtal 

som punkt 3 i Peterssons P.M. från 14 augusti 1855 förordnade, borde också ha påverkat den 

beräknade budgeten. Att Petersson inte verkar ha nämnt ökningen förrän 5 maj 1858, fem 

månader efter att han anställt fler folk. Samt att han i sitt brev dessutom inte nämner ökningen 

av lärgossar, utan att detta framkommer genom landshövdingeämbetet, se brev 5 maj 1858, 

borde även det ha upprört. Här finns ett tydligt tillfälle då Scholanders positiva inställning 

kunde ha skiftat.  

Men någon sådan skiftning har vid denna period inte uppfattats genom arkivmaterialen. 

Istället fortsätter Scholander den 9:e augusti att med storartade ord lovorda Peterssons goda 

arbetsinsats, och vill kvarhålla honom till restaureringarna av Kalmar slotts övriga interiörer.  

”Det utförda hedrar snickaren Pettersson som åtagit sig åtarställandets svåra uppdrag och 

fullgör det med en skicklighet och noggrannhet som är öfver förväntan och motsvarar 

äfven de strängaste fodringar. […] Önskligt vore att han kunde hållas qvar vid 

slottsarbetena till dess de öfriga rummen komme i ordning, ty han är en förståndig och i 

flera yrken erfaren man, svår att ersätta.” 

  citat: F. W. Scholander, 9 augusti 1858 

 

I samma brev ordar Scholander även för att Petersson ska få behålla sina nyanställda gesäller 

och lärgossar och ber för restaurationens skull om mer folk. Detta är samma önskan som 

Petersson framfört och är till synes ett led i att få färdigt arbetet till den nästkommande 

sommaren. En önskan som är stark hos Scholander. 

Att en stor respekt vid den här tiden verkar finnas mellan Scholander och Petersson gör sig 

synlig och genom Peterssons brev den 13 oktober 1858 och 4 december 1859, anas ett tätt 

samarbete mellan dem båda som innehar en vänskaplig ton. Detta täta samarbete grundade sig 

genom korrespondens vilken antagligen är densamma som de månadsvisa rapporter som 

Petersson beordrades ge Scholander från och med 27 oktober 1857, om arbetets fortgång.  
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Någon jämbördig vänskap parterna emellan kan dock uteslutas. Det handlar om ren respekt 

mot varandra som yrkespersoner. I brevet som Petersson skrev till Scholander den 5 

september, troligen 1860, avslutar han med ”[…] Hers Prof  ö. m. Tjänare.”. En fras som 

tydligt visar hans undergivna ställning gentemot Scholander. Detta blir ännu tydligare när 

man jämför frasen med Peterssons avslutande ord i ett brev från 14 oktober 1857, 

”[…]Tecknar en ödmjuk ock hörsam Tjänare.” Denna gång till ”Konungens 

befattningshafvande i Calmar län”.  

Om man tar i beaktande 1800-talets sociala regler med det arv av särskiljande klassystem som 

fortfarande användes, är denna undergivenhet från Peterssons sida en självskriven regel.  

Scholander med sin bakgrund bland de högre borgerliga klasserna, sin höga utbildning och 

anställning i det högre skiktet av ÖIÄ, kan i vardagliga termer ses som en nationell celebritet i 

jämförelse med Petersson. Petersson tillhörde, trotts tidens nya vindar och förändringar i 

samhällsskicket, fortfarande arbetarklassen såsom en hantverkare och därmed de lägre 

klasserna.  

Men en vänskaplig tillgivenhet från Peterssons sida kan i viss mån läsas in i den första frasen 

från 5 september 1860, ställd till Scholander. En sådan tillgivenhet kan också antas från 

dennes brev till Scholander den 13 oktober 1858, angående en resa till Stockholm. Detta brev 

är, såsom nämns i uppsatsen, mer vänskapligt skrivet och skiljer sig från de övriga mer 

formella breven. 

Att Petersson har en tacksamhet och därmed en vänskaplig relation till Scholander, skulle 

kunna bero på att denna vid flertalet tillfällen kom att hjälpa Petersson och förenkla hans 

tillvaro i Kalmar. Som några exempel kan nämnas punkt 8 i Peterssons P.M. från 14 augusti 

1855. Där det nämns att Petersson ensam skulle ta hand om nycklarna för Kungsvåningen.  

Men dessa torde han inte ha fått förrän efter Scholanders påtryckningar i sakfrågan den 9 

augusti 1858. Arbetsförhållandena hade med denna försening blivit onödigt försvårade under 

två år.  

Enligt Scholanders rapport från 9 augusti 1858 anas det också att Petersson ska ha haft någon 

form av svårighet med sitt boende på slottet eftersom denna ska ha reparerats. Ett problem 

som verkar ha löst sig, eftersom Petersson i ett brev från 13 oktober senare samma år, tackar 

just Scholander för dennes hjälp i lägenhetsfrågan.  
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Ett annat exempel, då Scholander kom till Peterssons hjälp är som tidigare nämnt när 

Petersson anställde folk till restaureringen 1858 innan han fått tillstånd. Även där kom 

Scholander till undsättning och försvar av Petersson. Se brev 5 maj samt 9 augusti 1858. 

Det täta samarbete Petersson och Scholander hade, bland annat genom korrespondens, verkar 

ha gett goda resultat om man får tro Scholanders egna lovord över Petersson och hans arbete. 

Men att Scholander däremot hade förlorat förtroendet för arbetsfolket i Kalmar framkommer i 

hans brev från 1 september 1857 och 15 juli 1860. I det senare brevet beskriver han också 

Kalmars byggmästare med dåliga vitsord och vill att snickaren Petersson ska bli 

tillsyningsman över deras arbete för de fortsatta restaurationerna av Kalmar slott. Att 

Petersson sköter just denna tillsyn över de yttre byggarbetena av Kalmar slott, går att läsa i 

brevet från 30 januari 1861.  

Fast Peterssons yrkesbana som tillsyningsman över detta arbete verkar ha fått sitt slut redan 

under början av 1861. Istället tillsatte Scholander, i enlighet med brevet 30 januari 1861, 

konduktör Dahl från restaurationen i Vadstena. Men detta tordes inte ha varit för att Petersson 

inte skött arbetet väl utan för att hans kunskaper i området var begränsade och de fortsatta 

arbetena nu skulle bli av en högre nivå. Peterssons yrkesskicklighet är därför egentligen inte 

ifrågasatt. Men konduktör Dahls inblandning kan tänkas ha varit en besvärlig sits för 

Petersson eftersom hans eget arbete därmed skulle granskas. Se brev 21 maj 1861. 

Dahls rapport 8 juni 1861, över Peterssons arbeten visade sig ändå vara positiva. Men att han 

ville avslipa och polera Kungsmakets golv såsom han gjort med resterande rum, ansågs 

onödigt från Scholanders sida enligt brevet 2 juli samma år. 

När restaureringen av Kungsmaket i Kalmar slott färdigställs 1861, kan det alltså verka som 

att inga oenigheter mellan Scholander och Petersson skulle ha funnits under 

restaureringsperioden. De svårigheter som förekommit har av Scholander bortförklarats 

genom att vara antingen nödvändiga genom t.ex. svåra arbetsmetoder och lokalförhållanden, 

eller beroende av det besvärliga arbetsfolket nere i Kalmar. Se brev 1 september 1857 samt  

9 augusti 1858. 

Snickaren Petersson har under denna tid ständigt lovordats för sin skicklighet. Nedanstående 

citat från perioden 1857-1861 är hämtade ur Scholanders brev och ger direkta och positiva 

omdömen angående Petersson som person och hans resultat med Kungsmaket. 
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”[…] då Petersson som genom mångåriga resor förvärfvat bådel det ena och det andra 

dessutom är en ytterst ordentlig, pålitlig och å orten välaktad man, får undertecknad 

ödmjukeligen föreslå att till främjande af arbetets bästa och emot vilkor att Petersson icke 

lemnar arbetet förr än detsamma är till fullo afslutadt, någon tillökning i 

aflöningsvilkoren måtte varda honom beviljad.” 

citat: F. W. Scholander, 1 september 1857 

 

”Det utförda hedrar snickaren Pettersson som åtagit sig åtarställandets svåra uppdrag och 

fullgör det med en skicklighet och noggrannhet som är öfver förväntan och motsvarar 

äfven de strängaste fodringar. […]är outtröttlig med det långsamma arbetet hvarå 

biträdena, den ena efter den andre snart ledsna. […], ty han är en förståndig och i flera 

yrken erfaren man, svår att ersätta.”  

  citat: F. W. Scholander, 9 augusti 1858 

 

”[…]utfört med den största möjliga omsorg och skicklighet[…]”.     

  citat: F. W. Scholander, 15 juli 1860 

  

”[…]att den vid dylika arbeten vane, skicklige snickaren Petterson”     

 citat: F. W. Scholander, 30 januari1861 

 

Sista citatet från 30 januari 1861 handlar om att Scholander vill att Petersson ger ett 

kostnadsförslag för restaureringen av Gyllene salens tak. Men även detta citat visar 

Scholanders positiva inställning över Peterssons resultat av Kungsmaket och i brevet syns en 

förhoppning från Scholander, att ett gott arbete även kan komma till stånd i framtiden. 

Det är tydligt att Scholander verkar ha haft en god relation till Petersson och ansett att han var 

duktig. Detta trotts att färdigställandet av Kungsmaket under perioden hade skjutits fram ett 

flertal gånger. Men det är här viktigt att också poängtera att det egentligen är själva resultatet 

som Petersson frambringat, som är grunden och objektet för Scholanders beundran och 

lovord. Petersson lovordas därför att han trotts alla svårigheter har kunnat frambringa ett så 

bra resultat. Vilket framgår tydligt av nedanstående citat, som är del utav ett längre citat ur 

Scholanders svar 9 november 1861, till den lokala kommittén till Världsutställningen 1862.  

I slutet av Kungsmakets restaurering började relationen däremot knaka i fogarna och under 

1861 blir schismen dem emellan tydlig. 
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”[…] Hvad möda detta återupplifvae kostat och med huru mycket tålamod, skicklighet 

och omhugsan det af Petersondn blifvit handhaft, torde ingen bättre kunna vitsorda än 

undertecknad, som haft öfverinseende vid arbetet och till fullo uppskattar dess värde.” 

   citat: F. W. Scholander, 9 november1861 

 

Scholander vill efter Kungsmakets restaurering använda Petersson för restaureringen av 

Gyllene salens tak. Åtminstone är det så till en början. I sitt brev från 30 januari 1861 anser 

han att detta tak måste restaureras av en förståndig person som vill bevara så mycket som 

möjligt av det gamla och han tror att Petersson har detta i sitt intresse. ”[…]den verkställande 

må hafva intresse vid att så mycket som möjligt bibehålla det gamla[…]”.  

Då det blir uppenbart för honom att Petersson inte vill genomföra projektet helt enligt hans 

plan förändras hans synsätt. Se brev 26 februari, 21 maj och 2 juli 1861. Troligtvis är detta ett 

av de tillfällen då det blir uppenbart för honom att Petersson inte har samma intresse av att 

bevara det gamla materialet, utan kanske drivs av andra intressen. De andra tillfällena är 

Peterssons ansökan till Världsutställningen samt deras åsiktsskillnader om bearbetningen av 

Kungsmakets golv. Se brev 8 juni och 2 juli 1861. 

Även om andra personer, såsom konduktör Dahl i brevet 8 juni 1861, styrker att Peterssons 

tillvägagångssätt vore bättre byggnadsmässigt, är Scholander fast besluten att inga 

kompromisser ska ske av takrestaurationen. Utan att det ska ske: ”[…] så varsamt att samma 

bräder åter kunna till samma ändamål begagnas.[…]” och ”[…]med möjligaste minsta bråk 

kunna komma ifrån de obehagliga 16 stödjereglar, som nu vanpryda salen, och att, utan 

någon genomgripande restaurering, kunna bibehålla plafonden någorlunda skaplig[…]”. Se 

brev 21 maj samt 2 juli 1861. 

Även angående de resterande arbetena i Kungsmaket sätter sig Scholander emot Peterssons 

åsikt i hur det nya golvet ska behandlas. Den 2 juli 1861 skriver han att ”Den der 

finpoleringen af golfvet anser jag [Scholander] aldeles onödig.” Peterssons syfte med 

poleringen var att golvet skulle passa fint ihop med resterande väggar som hade behandlats på 

samma sätt. Se brev 8 juni 1861. 

När Peterssons förslag av hur taket i Gyllene salen ska restaureras inte stämmer med 

Scholanders vision av att bevara så mycket som möjligt av materialet, kan detta ha öppnat upp 

Scholanders ögon för att Petersson inte har förstått intensionerna med restaureringen. Att detta 

likaså gäller restaurationen av Kungsmaket blir synligt genom åsiktsskillnaden i behandlingen 
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av dess golv. Att de ser olika på restaurationen styrks därefter av att Petersson vill delta i 

Världsutställningen i London 1862 med Kungsmakets dörr.  

Enligt M. Olsson ska Scholander ha hindrat Petersson från att bli arbetstagare med taket under 

en längre tid. Detta baserat på ett odaterat brev från Scholander som M. Olsson daterar till 

1867. Min datering av brevet är däremot till tiden runt 1874-75. Om M. Olsson har rätt med 

sin datering ska Scholander ha förhindrat Petersson under resterande 1860-tal.  

Oavsett brevets datering är det inte förrän 1872 som Petersson faktiskt igångsätter 

restaureringen av Gyllene salens tak. Men detta verkar ha blivit efter påtryckningar från 

överintendent Dardel. Scholanders brev från 26 januari 1871 till landssekreteraren C. O. 

Palme i Kalmar, ger dock en känsla av att Scholander trotts sin tidigare motvillighet vill 

anställa Petersson. Den tidigare motvilligheten tycks ha sin grund i Scholanders oro över 

budgeten. Då han i samma brev påtalar att han inte kunnat ge Petersson uppdraget ”[…] innan 

jag kände våra affärers ställning för 1872.” 

Den 17 september 1870 skrev nämligen Scholander till landskamreraren i Kalmar angående 

taket att ”[…]Skulle P. nu hafva ändrat mening och vilja gifva förslag å en restaurering för 

godt pris, då anser jag gifvet att Embetet bevilja medel, men enligt gamla uppgifter kan 

sådant ej ske.”. Samt angående Peterssons kostnadsförslag utav slottets matsalsgolv att han 

”[…]fruktar att då P. derom anmodas komma genast 1000 [riksdaler261] sedlarne i rörelse.”  

Det som tydligt framkommer genom arkivmaterialet är att Scholander efter 1861 inte har 

samma syn på Peterssons arbetssätt och att han under 1870-talet frambringar Petersson i 

negativa ordalag.  

Men förutom åsiktsskillnader gör sig även en skillnad i Scholanders behandling av Petersson 

synlig gentemot tidigare. Efter att Peterssons kostnadsförslag utav takarbetena godkänts och 

han fått ett förskott utav dessa pengar. Begärde han ändå en ökning av arvodet för takarbetet, 

enligt ett brev skrivet av Scholander 21 maj 1872. Men denna gång är inte Scholander lika 

villig att tillgodose Peterssons begäran såsom han gjort under liknande tillfällen vid 

Kungsmakets restaurering. I Scholanders brev från 30 april 1872 framkommer hans åsikt att 

Peterssons pengabehov bero på dennes vilja att omarbeta taket mer än nödvändigt, ”[…]då 

han börjar med sin passion att göra ”le mieux” d. v. s. göra hela taket nytt och således för 

dubbla kostnaden.[…]”. 

                                                             
261 I originaldokumentet ska det egentligen här stå en form av förkortning av riksdaler. 
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Såsom fler negativa åsikter från Scholander kan som exempel dennes åsikt från brevet den 21 

maj 1872 ges: ”[…] P. ej mera lärer vara att lita på, sedan han […] vänskap med [teckning 

på spritflaska och glas].” Detta vidareutvecklar han sedan med varningen att Peterssons 

alkoholism kan påverka dennes arbete på Gyllene salen negativt. 

”Emellertid måste arbetet gå och ett vakande öga då och då hejda verkställarens längtan 

efter den med rankor kransade guden. Denne skärper måhända P:s blick så att han i yran 

slår sönder och kasserar hvad eljest kunde såsom dugligt antagas, och det är på ett 

”delikat” urskiljande i den vägen som kostnaden i så väsentlig måtto beror.” 

citat: F. W. Scholander, 21 maj 1872 

 

Då Scholanders skrivstil i detta brev varit mer svårläslig än i hans övriga kan det ha 

nedskrivits snabbt. Vilket kan tolkas till att visa styrkan i Scholanders åsikt. Att han skulle ha 

nedskrivit brevet för att han hade bråttom är mindre troligt, då han har tagit sig tid att 

nedteckna den nämnda bilden på spritflaska och glas.  

I det odaterade brevet, som tidigare nämnts och som enligt mig troligen hör hemma runt 

1874-75, visar Scholander mycket liten uppskattning för Petersson. Eftersom Petersson vid 

denna tidpunkt inte längre verkar vara anställd till restaureringsarbetena, vill Scholander 

uppenbart göra sig av med honom eftersom han anses vara en belastning. Här är det tydligt att 

Scholander under en tid inte velat ha Petersson som anställd och att han anser att Petersson 

varken följt tillsägelser eller längre gör en bra arbetsinsats. 

”Hvad slutligen beträffar den Petersonska affären må denna blifva en sak mellan honom 

och Konungens Befallningshafvande. Hade ej hans anställning närmast rört och berott på 

Kon. Bef. H., skulle jag för många år sedan hafva anställt sträng räfst då jag, redan då – 

såg huru han tygade till vallar och alla möjliga skrymslen. Har nu mannen sedan dess, 

oaktadt vänliga och allvarliga frånminelser, ansett sig kunna trotsa god ordning och dem 

som öfver honom hafva pligt och makt att befalla, må han stå sitt kast. Ty så 

utomordentligt riksgagnelig har han dock ej varit, att man i all tid skall, för hvad han –

mot ganska goda vilkor – fullgjort, hålla honom ryggen för, då han sjelf ej har förstånd 

eller ”conduit” nog att icke blotta denna för hårda slängen. Med ett ord, jag anser honom 

för Embetet helt och hållet fremmande, lika som hvar och en annan arbetare den der 

fullgjort sitt värf och fått sin aflönning”. 

citat: F. W. Scholander, okänt datum 

 

Under 1870-talet är det tydligt att Scholander slutat hålla av Petersson samt anser att hans 

skicklighet har degraderats. Scholander skriver negativt om Petersson i sin 
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brevkorrespondens. Hans påståenden om att Petersson skulle vara alkoholist och i sin 

berusning förstör mer material än vad han lagar på Kalmar slott, skulle i nutida ordalag kunna 

ses som baktalande. Då han med detta menar att Petersson förstör Kalmar slott och dess 

kulturskatter. Se brev 17 september 1870, 30 april och 21 maj 1872, odaterat brev 1874-75 

samt 25 september 1877. 

Men trotts Scholanders negativa åsikter om Petersson, framkommer det i materialet att han 

efter 1861 ändå fortfarande anser att Petersson tidigare gjort ett bra arbete under Kungsmakets 

restaurering. Samt att han tycker det är synd att Petersson inte är så duktig längre. Även här 

går det att utläsa att det rör sig om Peterssons yrkesskicklighet och inte hans resultat med 

Kungsmaket. Nedan visas del av ett längre citat från brevet med okänt datum från tiden runt 

1874-75. 

”[…]detta [Kungsmakets restaurering]hade gjorts på helt annat sätt om jag sutit der nere 

och kunnat följa arbetet. Detta är käneligen – oaktadt att den mycket stora förtjenst 

Peterson deri nedlagt, hvarvid han ock visat hvilken utmärkt skicklig man han förr varit – 

aldeles förfeladt. Jag ville ej hafva ett spritter språngande nytt gemak[…]” 

citat: F. W. Scholander, okänt datum  

 

”Den Petersonska affären lärer nu vara afslutad och syneförrättning skedd. Synd var om 

mannen att han ej kunde hålla sig qvar, ty förr i verlden var han en utmärkt skicklig och 

användbar person.” 

   citat: F. W. Scholander, 25 september 1877 

 

Genom det sista citatet verkar det som att Scholander tycker att det är synd att Petersson 

försvinner, samtidigt som han verkar tycka att Peterssons situation är självförvållat.  

Att Scholander ogillar Petersson för dennes alkoholism och belastning i sitt arbete på Kalmar 

slott är ändå ett starkt skäl från Scholanders sida till ytterligare en schism förutom 

restaureringssynerna. 

Huruvida Petersson verkligen var alkoholist och en fara för slottets inredningar är svårt att 

säga. Då brevkorrespondens från Petersson från den här tiden inte varit tillgänglig är det 

omöjligt att få fram dennes synpunkt på sina arbetsförhållanden efter 1872. Därför påverkas 

bilden enbart av Scholanders åsikter, genom dennes beskrivningar. 
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Men om nu Petersson var alkoholist, kan detta kanske bero på de motgångar han haft genom 

sin arbetstid på Kalmar slott? Den från Scholander påvisade alkoholismen hos Petersson, kan 

ses som ett tecken på att Petersson inte mådde bra under den sista tiden i Kalmar. I det långa 

loppet, kan detta kanske ses som ett led av schismen mellan Petersson och Scholander?  

Om man spinner vidare på Peterssons eventuella ambitioner, kan han kanske ha blivit 

påverkad direkt yrkesmässigt av tiden i Kalmar. När Scholander satte ett hinder för Petersson 

i att ha med Kungsmakets dörr på Världsutställningen, lär det ha stoppat honom från att 

medverka. För denna Världsutställning som skulle visa upp modern tillverkning från 

industriländerna ville Petersson visa upp sitt arbete med Kungsmaket genom den lösa del av 

det som gick att transportera till London, nämligen dörren, samt ett nytillverkat bord med 

specialritat fanerarbete. Detta var troligen ett utmärkt tillfälle för Petersson att visa hur 

skicklig han var som snickare och kanske ett utmärkt drag för att kunna använda Kungsmaket 

som referensarbete. Vilket kanske kunde ha lett till fler jobberbjudanden? 

Men det verkar enligt Scholanders brev den 9 november 1861, som att han inte är helt emot 

ett deltagande i Världsutställningen. Även om inte dörren borde vara med är han villig att 

kompromissa om så är tvunget genom att skicka med en egen avmålning av rummet. 

Scholanders ovilja att se rummet som nygjort och att sända iväg dörren ska heller inte 

förväxlas med att inte låta Petersson få delta i Världsutställningen, vilken han till och med 

erbjuder en hjälpande hand. Genom att skicka med honom ett bra arbetsbetyg och erbjuda 

rådgivning. Detta visar åter att Scholander ansåg honom vara en duktig yrkesman. Däremot 

nämner han i samma brev att Kungsmakets dörr inte kan jämföras med de utländska 

marqueteri-arbetena. Vilket kan tyda på att Petersson kan ha tyckt tvärtom. 

Frågan är däremot om Petersson såg det hela med samma ögon eller om han såg sig 

motarbetad av Scholander? Då Petersson vid tidpunkten inte heller fick klartecken för arbetet 

med restaureringen av Gyllene salens tak, utan det ärendet drog ut på tiden, se brev 30 januari, 

26 februari, 9 juni, 2 juli, 6 augusti/maj 1861, 26 januari 1871, kan han ha blivit fast på 

Kalmar slott, utan att veta om han skulle gå vidare med annat arbete, eller vänta på besked om 

takarbetet. Såsom snickare med större ambitioner och vilja att fortsätta inom sitt yrke, kan 

dessa år kanske räknas som bortkastade? Något som med tiden kan tänkas ha gett Petterson ett 

skäl att ogilla Scholander och en orsak till schism från dennes sida. 
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Även om Scholander inte menade att hindra Peterssons ambitioner så kan han ha uppfattat det 

så, likväl att det var konsekvenserna som blev. För Scholander å andra sidan tog inte 

arbetsbanan någon större skada, förutom minnet av det felbehandlade Kungsmaket som har 

blivit ihågkommet fram till våra dagar.  

De nämnda teorierna kring olika orsaker för en schism mellan Petersson och Scholander har 

baserats på olika händelser och utvecklingar. Såsom motiga arbetsförhållanden gällande 

ekonomi och personal, en förmodad ambition med en fortsatt arbetsbana genom 

referensarbete och världsutställning, samt alkoholism. Men framför allt genom olika 

intentioner för restaureringen med Kungsmaket, hur slutresultatet skulle se ut och vilken tid 

den räknades till, där även restaurationen av Gyllene salens tak kan kopplas in. 

Dessa teorier kring en ovänskap har alla direkta kopplingar till och är beroende av arbetena 

med Kalmar slott. Förutom dessa, har det inte via arkivmaterialet varit möjligt att utläsa några 

övriga orsaker till en schism mellan Scholander och Petersson.  

Det blir nu aktuellt att titta närmare på de olika restaureringssyner som Scholander och 

Petersson har påtalats att ha. Det har många gånger framförts att Scholanders och Peterssons 

olika synsätt på Kungsmaket blir synlig i med Peterssons ansökan till Världsutställningen. 

Denna visar på ett tydligt sätt att Petersson ansåg att resultatet för Kungsmakets restauration 

var skapat utav honom och att han på så sätt, åtminstone delvis, kan ses som en upphovsman 

till dess upprättade utseende. 

Samtidigt blir Scholanders synsätt tydligt genom brevet 9 november 1861, då han menar att 

Kungsmakets dörr inte kan jämföras med eller ses som ett marqueteri-arbete från 1800-talet. 

Samt genom att påstå att dörren i sin enskildhet inte skulle kunna frammana helhetskänslan av 

Kungsmaket. 

Men Scholanders restaureringssyn för Kungsmaket och Gyllene salens tak ska inte blandas 

ihop med hans restaureringsideologi. Då Scholanders restaureringsideologi redan är utredd i 

tidigare litteratur och forskning, är det här inte aktuellt att föra en vidare eller fördjupad 

diskussion om den. Utan så som tidigare påtalats i uppsatsen hade Scholander enligt  

B. Grandien ingen restaureringsideologi som han följde. Utan han var ombytlig i sina åsikter 

och kunde bryta mot sina egna principer.  
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Vad som istället kan uppmärksammas är vilken intension Scholander ska ha haft för 

restaureringarna av just Kungsmaket och Gyllene salens tak. Samt hur den skiljer sig från 

Peterssons intention.   

Jag vill här mena att Scholanders intension för Kungsmaket var att bevara dess historiska 

material såsom ett alster från 1500-talet och inte som en stilkopia. Det är just därför han 

vidhåller denna ståndpunkt vid Peterssons ansökan till Världsutställningen. Där han i brevet 

från 9 november 1861, säger till dess kommitté att rummet ska ses ”[…] såsom nutidsprodukt 

[…]”. Samt vidare menar att ”[…]härtill lägges att dörren icke under någon förevändning 

kan annorlunda än såsom en restaurerad, tillverkningsårtalet 1562 (?) bärande, antiqvitet 

betraktas[…]”. Intensionen är ännu mer framträdande i det större citatet från brevet: 

”[…] I det skick kammaren numera befinnes, faller det måhända få in att besinna 

hurusom de här skåda fjerran förflutna seklers verk, uppfriskadt af nutidens vårdande 

händer. Så är dock förhållandet, och med undantag af några mindre fyllningar, jemte 

golfvet, finnes ingen af de detaljer som […] der icke qvarstår eller blifvit pånyttfödd i sin 

ursprungliga form. Hvad möda detta återupplifvande kostat […], torde ingen bättre kunna 

vitsorda än undertecknad, som haft öfverinseende vid arbetet och till fullo uppskattar dess 

värde. Detta värde ligger dock icke blott uti hvad som nu gjorts och för reparationen 

uppoffrats, icke blott i vinsten af ett vackert resultat, utan det består hufvudsakligen i det 

helas ursprungliga anordning, detaljernes karakter, och det helgjutna lilla monumentets 

konsthistoriska, om Wasatiden påminnande, glans.” 

 citat: F. W. Scholander, 9 november 1861 

 

I det brev som jag menar är från tiden runt 1874-1875 kan man däremot i nedan visad del av 

ett längre citat, se att Scholander övergått till en mer självförsvarande inställning mot 

restaurationen i Kungsmaket. Då han istället anklagar Petersson för dess felaktigheter. 

”[…] detta hade gjorts på helt annat sätt om jag sutit der nere och kunnat följa arbetet. 

Detta är käneligen – oaktadt att den mycket stora förtjenst Peterson deri nedlagt, hvarvid 

han ock visat hvilken utmärkt skicklig man han förr varit – aldeles förfeladt. Jag ville ej 

hafva ett spritter språngande nytt gemak, utan åt väggarne bibehålla det ålderdomliga 

uttrycket […].” 

citat: F. W. Scholander, okänt datum 

 

Samma intensioner som Scholander hade för Kungsmaket hade han även för Gyllene salens 

tak. I hans rapport från 30 januari 1861 framhåller han att han vill att takrestaurationen bör 

ske med försiktighet och bevarande av äldre material. ”[...] jag anser de åtgärder som till dess 
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framtida bevarande erfordras, lika så möjliga som värda att vidtagas, serdeles om arbetet 

sker under tillsyn af en förståndig persson, hvilken förhindrar att noggranheten med 

restaurationen drifves för långt.” 

Samma intension är synlig i hans brev den 21 maj 1861 där han undrar om det var möjligt att 

”[…]upphänga taket utan att börja någon rifning eller något utbyte af de gamla, understa, 

något illa ruttna bjelkarne[…]”. Där Scholander framför förhoppningen att ”[…]med 

möjligaste minsta bråk kunna komma ifrån de obehagliga 16 stödjereglar, som nu vanpryda 

salen, och att, utan någon genomgripande restaurering, kunna bibehålla plafonden 

någorlunda skaplig[…]”. 

Att denna bevarande intension finns kvar 1870 är tydligt i del av tidigare nämnt citat från hans 

brev den 17 september nämnda år: 

”Likasom Herr Landskamereraren har jag gått och funderat med detta ganska praktfulla 

arkitekturstycke, men ej kommit ur fläcken, enär Pettersson som blifvit tillfrågad om 

restaureringen nog vill göra ett nytt tak, men icke går in på möjligheten att lappa ihop det 

gamla så att det kan qvarhänga eller hålla ihop för en nedtagning och återuppsättning en 

operation oundviklig för att kunna supprimera de stödande stolparne och få någorlunda 

ordning med trarorna.[…].” 

 citat: F. W. Scholander, 17 september 1870 

 

Vad gäller Petersson går det inte att ta fram någon restaureringsideologi, eftersom han inte 

hade utbildning inom vad vi idag kallar kulturvård. Vad gäller Petersson kan man därför 

enbart titta vidare på vad han kan tänkas ha haft för intensioner för Kungsmaket. 

Min tanke är att Scholander och Petersson såg arbetet på Kungsmaket utifrån sina olika 

yrkesroller. Vilket gjorde att de hade olika syn för hur resultatet skulle se ut. Detta kan vara 

orsaken till varför de efter restaurationen hade olika uppfattningar om vilken tid Kungsmaket 

tillhörde. Samt att de därmed redan från början haft olika intensioner med restaureringen utan 

att själva förstå det. 

Medan Scholander som högre utbildad person och kunnig inom tidens restaureringsidéer, ville 

bevara så mycket som möjligt av det äldre materialet och dess själ. Bör inte Petersson, med en 

skråutbildning inom snickeri, ha förstått vad som ville uppnås med en restauration. Eftersom 

han knappast lärt sig om restaureringsideologier, bör han inte ha haft någon full förståelse för 

vad Scholander ville uppnå med restaurationen.  
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Restaureringsprinciper och deras genomförande var nya idéer och tankegångar som inte 

hunnit utvecklas under denna tid. Då snickaren Petersson inte hade samma bakgrund och 

utbildning inom detta område, borde det ha varit omöjligt för honom att fullt ut förstå vad 

Scholander ville få fram med restaureringen. Troligt är att han missförstod vad Scholander 

ville och antagit att det varit desamma som hans egen föreställning. 

Petersson bör istället ha utgått ifrån sin egen yrkeskunskap. Förutom att denna, i enlighet med 

T. Temptes tankegångar, baserades på nedärvd kunskap från tidigare generationer, bör 

utbildningen ha haft en utgångspunkt ur de dåtida idealen som fanns inom snickaryrket. Dessa 

baserade på 1800-talets möbelideal. Då Petersson kan ha sett restaureringen av Kungsmaket 

som ett möjligt referensarbete kan han ha bearbetat kammaren efter dessa ideal. Han kan 

också ha haft en mer praktisk synvinkel på intensionen med arbetet och sett det såsom ett 

reparationsprojekt där resultatet skulle motsvara en förbättring av rummets utseende och 

funktion.  

Med yrkesrollen som utgångspunkt blir Peterssons intensioner härmed baserade på 1800-

talets ideal, förbättrad funktion och utseende och ett potentiellt referensverk för hans egen del.  

Oavsett Peterssons utgångspunkt, stämde inte resultatet överens med Scholanders intention 

med restaureringen. Där Scholander ville framhäva hur rummet sett ut under sin uppkomsttid 

med en bevaring av det historiska materialet och inte som en stilkopia. När deras olika synsätt 

blev uppenbara för Scholander, fortsatte han ändå att vidhålla att rummet var en produktion 

från 1500-talet. Se brev 30 januari, 21 maj och 9 november 1861, 17 september 1870, 30 april 

1872, brev okänt datum 1874-75 samt 25 september 1877. 

Detta hävdande från Scholander i brevet 6 november 1861, att rummet inte kunde eller borde 

ses som en nyproduktion, kan ses som ett försvar från hans sida av att rummet har restaurerats 

på ett korrekt sett och att dess äldre material, alternativt dess själ, var bevarad. Peterssons syn 

var uppenbart det motsatta, det var ju han själv som bytt ut snickeriet. Men Scholander kanske 

redan vid denna tid kan ha varit i behov av att försvara sin restaurering inför de akademiska 

kretsarna, eftersom det snart kom nya restaureringsideal.  

Både Scholander och Petersson ansåg sig själva vara upphovsmannen bakom resultatet av 

restaurationen. Men med tiden kom Scholander att anse att rummet blivit alltför nygjort och 

alla felaktigheter vara på grund av Petersson.  
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 Kalmar slottsförsamlings husförhörslängder, A I:7, s 154; A I:11, s 272; A I:13, s 349; 

A I:15, s 220, Landsarkivet i Vadstena 
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