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I. Inledning

Det slog mig då jag gjorde en kort arkitekturhistorisk undersökning om min egen boning att varje 

hus bär  på en identitet  och en historia  som inte  bara ger  en rent  teknisk återgivning av tidens 

byggnadsstandard  men faktiskt  också  kan  ge  inblick  i  människorna  bakom byggnaden,  bakom 

fasaden så att säga. För bakom varje byggnad ligger otaliga beslut tagna både av byggherrar och 

arkitekter  och  byggmästare  angående  en  byggnads  placering,  miljöpåverkan  och  stilmässiga 

kvalitéer.  Husen vi  lever  i  och  inredningen vi  pryder  dem med har  inte  bara  ett  praktiskt  och 

materiellt värde utan kan även tjänstgöra som identitetsmarkörer. Dessutom kan arkitekturen också 

sägas agera som markör för sin tids rådande ideologiska eller stilmässiga ideal.  Med detta i åtanke 

blev jag således då jag kom i kontakt med begreppet  Tjustempir i Leif Rosenblads  Herresäten i  

Tjust  genast  intresserad.1 Själva  begreppet  Tjustempir  myntades  av  Manne  Hofrén  i  hans 

doktorsavhandling Herrgårdar och boställen – En översikt över byggnadskultur och heminredning  

å Kalmar läns herrgårdar 1650-1850,  publicerad 1937.2 Sedan dess har det blivit det vedertagna 

begreppet vid beskrivning av den tidiga 1800-talsarkitekturen i Tjustområdet. Detta för mig dittills 

okända begrepp inom den regionala arkitekturhistorien tycktes hålla på en hemlighet, en inblick i 

min hemtrakts historia som innan gått mig förbi. Kunde denna regionala byggnadsstil ses som ett 

uttryck för en regional identitet och ge en inblick i den lokala kulturen och livet som levdes av 

människorna bakom dess fasader. 

Syfte och frågeställningar

Uppsatsens  syfte  kan  sägas  vara  tudelat  då  arbetet  å  ena  sidan  ligger  i  att  undersöka  och 

kontrastera den regionala arkitektoniska stilen kallad Tjustempir med den traditionella empirstilen 

eller  som den kom att  utvecklas till  i  Sverige, Karl  Johansstilen.  Uppsatsens andra syfte ligger 

förankrad i frågeställningar kring arkitekturens betydelse i en samhällelig kontext. Frågeställningar 

för en stilmässig analys kan formuleras som: finns det en markant skillnad mellan Tjustempir och 

vanlig empir/Karl Johansstil och vad kan detta i så fall härledas tillbaka till? Kan en sådan skillnad 

förklaras med speciella omständigheter som har att göra med empirstilens popularitet just i detta 

område?  Om  så,  varför  blev  empirstilen  så  vanlig  och  populär  i  Tjustområdet?  Vilka  var 

arkitekterna, byggmästarna 'bakom' stilen?

Även  frågeställningar  kring  vilken  betydelse  regionala  uttryck  inom  arkitekturen  har  som 

markörer för social identitet  är viktiga, såsom: Vilka var byggherrarna bakom Tjustempiren och 

vilken förankring hade dessa regionalt  i  Tjustområdet samt nationellt  i  samhället?  Hur såg den 

1 Leif Rosenblad, Herresäten i Tjust, Position Förlag, Västervik, 2007.
2 Hofrén Manne, Herrgårdar och boställen, P. A. Nordstedts & Söner, Stockholm, 1937.
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samhälleliga utvecklingen i området ut under perioden och vilken betydelse kan detta ha haft för 

den arkitektoniska utvecklingen. Kan Tjustempiren sägas vara ett uttryck för en efterfrågan av en 

distinkt regional identitet?

Teori, metod och avgränsningar

 Denna uppsats nyttjar ett tvärvetenskapligt synsätt där jag strävar efter att se arkitekturen ur en 

etnologisk synvinkel med basis i en tanke om människan som en del av kulturen; en kulturvarelse3. 

Utifrån denna premiss vill jag utveckla min teoretiska utgångspunkt till att behandla arkitekturen 

som ett  materiellt  uttryck dels för  sociala  och  ekonomiska  faktorer  och dels  för  byggherrarnas 

identitet  och  sociala  status.  Jag  ämnar  dessutom  framhäva  vikten  av  byggmästarnas  och 

arkitekternas relation till byggherrarna och poängtera hur denna relation har del i skapandet av en 

materiell kulturyttring. Min arbetsmetod ligger förankrad i två olika delmoment där den ena är en 

forskande och informationssamlande del där grunden till en diskussion av frågeställningar läggs. 

Den andra delen består i en konkret analys av Tjustempirens formspråk och består i två fallstudier 

av byggnader tillkomna under perioden; Casimirsborg 1829 och Blekhem 1844. 

Av tidsmässiga skäl har både ett urval av material rörande herresäten och ett urval rörande antalet 

fallstudier fått göras. En bredare analys av Tjustempiren som regional arkitektonisk stil skulle dock 

kunna göras som omfattar inte bara herresätenas arkitektur utan också stadsmiljöer och allmänna 

byggnader. I detta fall har sådana byggnader endast refererats till då de kan belysa ett argument eller  

är sammankopplade med en förekommande arkitekt, byggmästare eller byggherren själv. Urvalet av 

byggnaderna Casimirsborg och Blekhem är baserat på dels på att båda utgör en central plats i den 

regionala  arkitekturhistorien.  Dessutom bör  de båda  byggnaderna  ses  som en representativ  typ, 

byggda  för  att  synas,  samtidigt  som  de  båda  är  tydligt  representativa  för  arkitekturen  under 

perioden. Tillgänglighet har,  i  form av möjlighet till  besök och tillgång till  att  se interiören på 

herrgårdarna, också spelat en viktig roll i urvalet.

Tidigare forskning - empiren i Tjust

Tjustområdet omfattar de två häraderna Södra och Norra Tjust i Småland och sträcker sig från 

Hjorted socken i  söder  till  Hannäs i  norr.4 Begreppet  Tjustempirens  födelse  kan som nämnts  i 

inledningen härledas tillbaka till Manne Hofréns avhandling från 1937. Hofrén ägnar i sitt verk ett 

3 Bringéus Nils-Arvid, Människan som kulturvarelse – En introduktion till etnologin, LiberLäromedel, Lund, 1981, s. 
7.

4 Kyrksockenindelning åren 1720-1863: Locknevi, Tryserum, Östra Ed, Törnsfall, Gladhammar, Västrum, Ukna, 
Dalhem, Västra Ed, Loftahammar, Lofta, Gamleby, Odensvi, Hallingeberg, Hannäs, Hjorted, Gärdserum, Blackstad.  
Från 1931 ingår även Överum i Tjusts fögderi. Sökord: Tjust. Nationell ArkivDatabas, 
http://nad.ra.se/archive_index.aspx?id=4a6e391d-1377-4a07-9f04-9fda6266210e&s=Balder, hämtad 2011-12-31.
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helt kapitel åt det han kallar Tjustempiren där han menar att empirstilen, under i huvudsak 1800-

talets  första  halva,  varit  så  populär  inom arkitekturen  i  Tjustområdet  att  den  förtjänar  en  egen 

beteckning.5 Här möter vi alltså för första gången begreppet Tjustempir, vilket sedan har blivit den 

vedertagna beteckningen på Karl Johan- och empirarkitektur i Tjust. 

För att framhäva omfånget av denna byggnadsverksamhet kan poängteras att Leif Rosenblad i sina  

två  verk  angående  herresäten  i  Tjust,  räknar  upp  hela  19  herresäten  byggda  eller  ombyggda  i 

Tjustempirstil under perioden mellan 1810 till ca 1860.6 Utöver Rosenblads lista, som skall påpekas 

inte  utgör  sig  vara  fullständig,  räknar  Hofrén  upp  ytterligare  15  byggnader  som  faller  inom 

perioden.7 Detta ger alltså en summa av hela 34 herrgårdsbyggen och omgestaltningar i Tjustempir i 

trakten  under  en  period  på  50  år.  Här  är  det  även av  vikt  att  beakta  Harald  Stales  lista  över 

byggnader i Tjustempir i hans Tjustkrönika ur Tjustbygdens kulturhistoriska förenings årsbok för år 

1968. Här anger Stale perioden för Tjustempiren att vara mellan 1820-1875.8 Detta sena avslut bör 

uppmärksammas då även Hofrén nämner flera byggnader som uppförts i Tjustempir efter 1850.9 

Om man då dessutom skall gå på Rosenblads linje och sätta ett ungefärligt startdatum vid 1810 kan 

man också räkna in Rödsle, Kasinge, Falsterbo (Falsterbo nämns också av Rosenblad) och Totebo.10 

Detta ger alltså en siffra av 37 herrgårdsbyggnader i olika storlekar som av dessa tre författare 

klassificeras  som  Tjustempir.  Naturligtvis  kan,  för  att  ge  en  övergripande  blick  också  andra 

byggnationer än herrgårdar anföras. Bland annat kan Ringeltaubska skolan i Västra Ed, Västerviks 

Stadshotell (ursprungligen stadshus), byggnader i Eds bruk och Överums bruk, Gamleby och Lofta 

kyrkor och Västerviks gamla teater nämnas.11 Dessutom finns, enligt Andrén, i Västerviks stad ett 

5 Hofrén, 1937, s. 292.
6 Rosenblad Leif, Herresäten i Tjust, Position Förlag, Västervik, 2007. Rosenblad skiljer i sina verk inte på empir och 

Tjustempir varpå jag har antagit att han inte utger sig för att göra en definition av Tjustempiren. I första boken 
förekommer utöver Blekhem även Gränsö, Åsvik, Nygård, Sundsholm, Vindö och Forsby. Del två, Herresäten i  
Tjust del II & Misterhult tar upp Casimirsborg, , Ogestad, Dröpshult, Horns Gård, Åldersbäck, Kvistrum, Falsterbo, 
Emtöholm och Ottinge. Gässhult, Lindnäs och Wirkvarn tas också med av Rosenblad men ingår i Tunaläns härad 
Misterhults socken. Rosenblad Leif, Herresäten i Tjust del II & Misterhult, Position Förlag, Västervik, 2009.

7 Hofrén, 1937, s. 293-327. Följande herrgårdsbyggnader tas upp i Hofréns verk: Casimirsborg, Blekhem, Stensnäs, 
Kvistrum, Överums herrgård, Emtöholm, Ottinge, Nygård, Gränsö, Vindö, Vinö, Vittinge, Vinäs, Forsby och Åby. 
Till denna lista kan, enligt Hofrén, också läggas dessa mindre boningshus: Hornsberg, Hellerö, Locknevi säteri, 
Tjustad, Marieholm, Tinderedsnäs, Kölebo och de ursprungliga Sundsholm, Ullevi och gamla Åby där innan 1870-
talet stått ett ”enkelt frontespishus”, för dessa se Hofrén, s. 327-328.

8 Stale Harald, ”Bygd och stad – En Tjustkrönika”, I: Meddelande nr 25 1968, Tjustbygdens kulturhistoriska förening, 
Västervik, 1968, s. 35. 

9 Se till exempel Vindö (1854-55) och Åby (1874-75). Hofrén, 1937, s. 327.
10 Stale, 1968, s. 35.
11 För Ringeltaubska skolan (ritning från 1838) och Västerviks stadshotell (1842-45) se Hofrén, s. 313 – 314. För Eds 

bruk och Överums bruk (1830- resp. 1840-tal), se Hofrén s. 320-321. För Gamleby kyrka (1832-33) se 
Bebyggelseregistret, Riksanikvarieämbetets hemsida, sökord Gamleby kyrka, 
http://www.bebyggelseregistret.raa.se/bbr2/byggnad/visaHistorik.raa?
page=historik&visaHistorik=true&byggnadId=21400000398995, hämtad 2011-12-27. För Lofta kyrka (1835-37) se 
Bebyggelseregistret, Riksantikvarieämbetets hemsida, sökord Lofta kyrka, 
http://www.bebyggelseregistret.raa.se/bbr2/byggnad/visaHistorik.raa?
byggnadId=21400000409264&page=historik&visaHistorik=true, hämtad 2011-12-27. För Västerviks gamla teater 
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antal  boningshus eller  handelsgårdar  varav  flera  reveterades  och fasaden dekorerades  på  under 

1800-talet vilket också kan anses falla inom Tjustempirens tradition.12 

Tjustempiren karaktäriseras av Hofrén med början i byggnadstyper; här framhävs två olika typer 

kallade Hagatypen och Rosendalstypen. Hagatypen har sitt ursprung främst i den sengustavianska 

klassicerande traditionen och förebilder för denna kan ses i till exempel i Olof Tempelmans Gustav 

III:s  paviljong  (1787-88)  och  Haga  slott  (1802-04)  ritat  av  Carl  Christoffer  Gjörwell.13 

Rosendalstypen har sin uppenbara förlaga i Rosendals slott (påbörjat 1823) ritat av Fredrik Blom 

för  Karl  XIV  Johan.  Hofrén  påpekar  dock  att  det  naturligtvis  vid  sidan  av  dessa  är  vanligt 

förekommande att  man bygger  mer  traditionella rektangulära  tvåvåningshus,  ofta  med en bred 

frontespis, som han benämner frontespishus.14 Den tidiga Tjustempirens fasader var oftast av trä 

men ersätts under 1830-talet av reveterade ytor i vitt med typiskt rusticerade sockelvåningar, ofta 

med rundbågiga fönster samt dekorationer i form av pilastrar i renodlat avskalad stil.  Intressant att 

ta i beaktande är Hofréns egen kommentar till Tjustempiren formspråk där han påpekar att detta är 

nära knutet till den svenska Karl Johansstilen och dess ledande arkitekter såsom, C. E. Sundvall,  

Fredrik Blom och Axel Nyström.

II. Bakgrund

Empirens stilepok inleds – enligt Robin Middleton och David Watkin i deras verk  Neoclassical  

and 19th CenturyArchitecture/2 -  under Napoleon Bonapartes beskydd, av två arkitekter; Charles 

Percier (1764-1838) och Pierre-François-Léonard Fontaine (1762-1853).15 Dock skall det påpekas 

att Percier och Fontaine inte hade uppfunnit en ny  stil som sådan utan helt enkelt sammanfogat 

redan existerande idéer och ideal i en ny blandning. Dock vill Middleton och Watkin framhäva 

empiren som ett slags typexempel på den nyklassicistiska vurmen inom arkitekturen. Rent konkret 

kan karaktäristika framhävas som, en känsla  för rytmik och symmetri  i  arbetet  med former,  en 

skärpa  i  linjer  och  konturer  som  saknats  förut  samt  en  strävan  efter  distinkta  detaljer.  Även 

färganvändningen revolutionerades med starka och skarpa nyanser av grön, azurblå och kromgul 

som alla blev mycket populära i inredningarna. Kontraster uppnåddes genom att man kompletterade 

med material som ebenholts, mahogny och förgyllt brons16 Också kombinationen vitt och guld var 

mycket populär i  inredningarna.17 Percier och Fontaine var Napoleons personliga arkitekter och 

se Andrén Erik, Västerviks bebyggelsehistoria, Nordiska museets handlingar: 2, Stockholm, 1933, s. 31-33.
12 Se bland annat Södra kvarteret II(s. 53), Norra kvarteret 5 (s. 57) Andrén, 1993, s. 53, 57 och 92.
13 Haga slott kallas av Hofrén istället för Gustav IV:s paviljong. Hofrén, 1937, s. 284.
14 Hofrén, 1937, s. 291. Följande avsnitt bygger på Hofrén, 1937, s. 291-292. 
15 Middleton Robin & Watkin David, Neoclassical and 19th Century Architecture/2, Faber and Faber/Electa, London, 

1987, s. 212. Följande avsnitt bygger på Middleton & Watkin, 1987, s. 212.
16 Middleton & Watkin, 1987, s. 212. 
17 Hovstadius Barbro ”Empire, Karl Johan och Beidermeier som stilbegrepp”, I: Karl Johan – Konst, inredningar och 
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hade ett enormt inflytande över arkitekturen under perioden. Håkan Groth poängterar  i sitt verk 

Nyklassicismen i Sverige typiska empirinslag såsom väggar klädda i luxuösa tyger eller tapeter, de 

fyra grundfärgernas dominans inom färgsättning och rikt draperade gardiner dekorerade med till 

exempel lagerkransar.  I möbler återkommer mahognyn som material,  oftast  mörk med förgyllda 

inslag.18 Vidare i Göran Alms artikel i Karl Johanstidens konst lyfts även fram för empiren typiska 

idéer om själva byggnadskroppen.  Denna bör ses som en helhet;  dock en helhet  som kan vara 

sammansatt av flera geometriska former - karaktäristiskt är kombinationen rektangel och cirkel - 

som tillsammans skapar en stram men harmonisk enkelhet. Dekorationer i form av till  exempel 

portiker eller pilastrar verkar för att förstärka men inte dominera helheten.19 En ytterligare egenskap 

hos empirarkitekturen som bör nämnas och som återknyter till Middleton och Watkins kommentar 

angående symmetri och rytmik är fasadernas regelbundet placerade fönster.20

Generellt  brukar empirstilen i  Sverige benämnas synonymt med Karl Johansstilen och således 

anspela på perioden från Karl XIV Johans ankomst  till  Sverige 1810 till  hans bortgång 1844.21 

Göran Alm påpekar  dock att det finns en diskrepans mellan benämningarna och menar istället att 

det som normalt betecknas som Karl Johansstil  i  Sverige snarare borde ses som ändpunkten av 

empirstilens inverkan på arkitekturen, det man kallar senempir. Som Alm påpekar, sammanfaller 

inte empirstilen och Karl Johansstilens årtal och skall egentligen inte ses som synonyma då Karl 

Johansstiden påbörjas och avslutas som en politisk avgränsning i tid, inte en stilmässig sådan. Det 

kan kanske hävdas att Karl XIV Johan tog med sig den franska empiren till Sverige och att den 

genom honom sammanblandades med det sengustavianska klassicistiska arvet och utvecklades till 

den svenska empiren.22

Empirstilen så som den kom till uttryck i Sverige under första halvan av 1800-talet kan exteriört 

karaktäriseras som rektangulära och horisontalt dominerande byggnadskroppar med låga sadeltak 

som  ibland  är  valmade.23 Formen  kan  ses  som  en  vidareutveckling  av  den  sengustavianska 

periodens formspråk och den mjuka övergången mellan stilarna kan, enligt Alm, till exempel ses i 

Elghammars herrgård (bild 1) ritad under första decenniet på 1800-talet men byggd 1820.24 Här 

karaktäriseras utöver ovan nämnda byggnadstyp ett fasadspråk som anspelar på enkelhet  både i 

teknik i empirens Sverige, Barbro Hovstadius (Huvudred.), Statens konstmuseer och Streiffert & Co Bokförlag HB, 
Stockholm, 1991, s.11.

18 Groth Håkan, Nyklassicismen i Sverige, Nordstedts, Stockholm, 1991, s 12.
19 Alm, ”Arkitekturen och inredningskonsten”, I: Karl Johanstidens konst, Bokförlaget Signum, Lund, 1999, s. 40.
20 Alm, 1999, s. 103.
21 Alm, 1999, s. 35. Följande avsnitt bygger på Alm, 1999, s. 35.
22 Alm, 1999, s. 60-61.
23 Alm, 1999, s. 39
24 Alm Göran, ”Arkitekturen och inredningskonsten”, I: Den gustavianska konsten, Bokförlaget Signum, 1998, s. 151-

153. Alm diskuterar i Karl Johanstidens konst möjligheten att Fredrik Blom skulle kunna ha varit den som vidare-
utvecklat och färdigställt Giacomo Quarenghis originalritning av Elghammar.
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ytbehandling och dekorationer,  egenskaper som för  övrigt  behållits  från  sengustaviansk tid  och 

vidareutvecklas under Karl Johansstiden.25 Vidare påpekar Alm det kontrastspel, karaktäristiskt för 

empiren,  som kan  ses  mellan  fasader 

och dess dekorationer som till exempel 

antikiserande  portiker.  Även 

Sperlingsholm i Halland, uppfört efter 

ritningar  av  Gustaf  af  Sillén  under 

1810-talet, bör enligt Alm ses som ett 

gott  exempel  dels  på  den 

sengustavianska tidens ideal  samtidigt 

som det företräder en eftersträvansvärd harmoni typisk för empiren. I Sperlingsholm har en rotunda 

inkorporerats i den rektangulära horisontalt  markerade byggnadsformen och formerna samspelar 

således med varandra, något som vi tidigare sett är ett karaktäristiskt drag.  Utöver dessa bör Olof 

Tempelmans  landshövdingeresidens  i  Härnösand,  vars  bygge  påbörjades  1785,  också 

uppmärksammas – trots att den tillhör den sengustavianska perioden - då den ingår i gruppen med 

byggnadstyper  vars  formspråk  behållits  och  vidareutvecklats  under  Karl  Johansstiden.26 

Landshövdingeresidenset är en rektangulär byggnad med sadeltak vars mittparti utmärks av fyra 

breda pilastrar i vitt mot en gul putsbakgrund krönt av en fronton. 

Vid en beskrivning av Karl Johansstidens arkitektur i Sverige måste även Rosendals slott (bild 2) 

nämnas. Enligt Håkan Groth är Rosendals slott det tydligaste exemplet på den svenska empirstilen 

och  Alm påpekar  hur  Rosendal  kom att  bli,  om inte  empirens,  så  1820-talets  mest  ”helgjutna 

anläggning med stor arkitektur och utsökt inredningskonst”.27 Rosendals slott byggdes för Karl XIV 

Johan mellan åren 1823-1825 efter ritningar av Fredrik Blom som vid denna tid hunnit etablera sin 

metod av flyttbara hus och dessutom utnyttjade denna vid bygget av Rosendal.28 Alm framhåller att 

slottet kan ses som en sammansmältning av Karl XIV Johans franska rötter och ideal med en svensk 

tradition som kommer till  uttryck genom Fredrik Bloms arkitektur.29 Detta  skapar,  som nämnts 

tidigare,  en  situation  där  det  svenska  gustavianska  arvet  och  det  internationella  franska 

sammanblandas  i  den  nya  Karl  Johansstilen.  Rosendal  slott  kan  beskrivas  som  en  H-formad 

byggnad med en rektangulär grundform som getts två i vinkel ställda flyglar vilka tillsammans med 

mittpartiet skjuter ut framför huvudpartiet. Här kan också poängteras vad Hofrén menar är typiskt 

25 Alm, 1999, s. 38-39. Följande avsnitt bygger på Hofrén, 1937, s. 39-40.
26 Alm, 1998, s. 90.
27 Groth, 1991, s. 193 samt Alm, 1999, s. 58.
28 von Malmborg Boo, ”Rosendal”, I:  Slott och herresäten i Sverige – De kungliga slotten, 2:a bandet, Kjellberg Sven 

T. (Huvudred.), Allhems förlag, Malmö, 1971, s. 134-136.
29 Alm, 1999, s. 58-61.
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Bild 1: Elghammars herrgård. Alm, 1999, s. 151.



för  empiren;  varje  byggnadsdel  inklusive det  lanterninkrönta mittpartiet  har  getts  ett  eget  tak.30 

Kanske kan detta ses som ett utslag för empirens grundidé om delarnas samspel i en helheten. Alla 

fönster har raka valv bortsett från nedre våningens samt mittpartiets som skiljer sig genom att vara 

rundbågiga,  också  vanligt  under  empiren.31 En  jonisk  kolonnportik  och  hörnkedjor  är  de  mest 

utmärkande dekorationerna i en annars enkel och återhållsamt utsmyckad fasad.

 Rosendals  slott  utrycker  väl  den 

storslagna stil med rötter i den antika 

kejsartidens  formspråk  som  empiren 

företräder. Här ses i slottet bland annat 

väggar  klädda  i  eleganta  tyger,  rikt 

draperade  gardiner  och  väggar 

boaserade  i  mahogny.32  Matsalen  på 

Rosendals slott som inretts för att likna 

ett  tält  -  ett  arv  från  Napoleontidens 

inredningar - är även denna ett ypperligt exempel på en empirinredning.32 Inredningen på Rosendal 

ligger i egenskap av kunglig slottsmiljö möjligtvis närmare en stilren empirinredning än vad som 

var vanligt under Karl Johansstiden men ändock har här inkorporerats svenska inslag.33

Håkan Groth skiljer på empir och Karl Johansstil i den svenska inredningen under perioden. Vad 

gäller Karl Johansstilen klassificeras den av Groth som en typ av empirstil, avskild från den franska 

i att den utvecklas i en ny förenklad anda med inspiration från den tysk-danska Biedermeierstilen 

och främst företräds av borgerskapet.34 Detta kan kanske förklaras med att borgerskapet inte hade 

samma koppling till den franska kejsarstilen som hovet hade. Denna Karl Johansstil karaktäriseras 

av ett nedtonat formspråk där väggarnas tyger ersattes av enklare tapeter eller helt enkelt målades i 

en färg. Även möbler och som vi sett tidigare andra träinredningar antog en mer nedtonad form och 

istället för mahogny användes gärna andra ljusare och för Sverige mer representativa träslag.

Byggmästare och arkitekter

Flera namn är i litteraturen kring Tjustempiren vanligen förekommande. Bland annat figurerade 

byggmästare Jonas Jonsson (1806-1885) i många byggen i trakten under perioden. Jonas Jonsson 

30 Hofrén, 1937, s. 283.
31 von Malmborg, 1971, s. 135.
32 Groth, 1991, s. 196.
33 Till exempel har i björkförstugan, som av namnet att döma, det ljusa träslaget björk använts något som Groth menar 

tillhör Karl Johansstilens formspråk snarare än empirens. Groth, 1991, s. 193.
34 Groth, 1991, s. 11-13. Följande avsnitt bygger på Groth, 1991, s. 13.
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Bild 2: Rosendals slott, 1823-27, Riksantikvarieämbetet  
Bebyggelseregister, Riksantikvarieämbetets hemsida.



har av Hofrén kallats en ”personifikation av tidens byggverksamhet och byggstil”.35 Även av Lars 

Strömbäck framhålls byggmästarens betydelse för arkitekturen under perioden då han i sin artikel 

om  Jonsson  påpekar  att  Tjustempiren  även  namngetts  ”jonssonempiren”.36 Jonsson  var 

ursprungligen från Eksjötrakten i Småland och således är steget inte långt till Tjust och Västervik 

där han skrev sig som stadsbyggmästare 1840.37 Jonsson var sedan livligt verksam i Tjustområdet 

fram  till  1852  då  han  flyttade  till  Linköping  och  där  fortsatte  sin  byggmästarbana  med  stor 

framgång.38 Under hela sin karriär var han verksam inte bara i Tjustområdet och Linköping utan 

också i Stockholm och som fyrbyggare runt om Sveriges kuster.39 Jonsson skall även ha varit aktiv i 

byggverksamhet av ett antal boningshus i Stockholm och dessutom var han efter Hofréns utsago 

också  mycket  aktiv  inom kyrkobyggen.40 Det  kanske  mest  välkända av  Jonssons uppdrag som 

byggherre var Brunkebergs hotell (1839) efter ritningar av arkitekten Per Axel Nyström och även 

det Adelswärdska palatset (1844), också där i samarbete med Nyström.41 I Tjust utförde Jonsson 

arbeten åt Johan Nordenfalk (1796-1846), bland annat corps de logiet på Blekhem (1838-44) samt 

tillbyggen  vid  Vinäs  och  Eds  bruk.  Han  var  också  verksam  som byggmästare  vid  bygget  av 

Västerviks  stadshus  (Stadshotellet,  byggt  tidigt  1840-tal).  För  Jan  Carl  Adelswärd  (1776-1852) 

utförde han även arbeten på Stensnäs, Kvistrum, Överums bruk och Åtvidabergs bruk. I samband 

med Jonsson skall även en C. E. Ferngren nämnas som Hofrén spekulerar i möjligtvis skulle kunnat 

vara en av Jonsson ofta anlitad arkitekt.

Också en mur- och byggmästare Jöran Folke Oppman (1780-1838) var verksam i Tjustområdet 

under  första  halvan  av  1800-talet  och  enligt  Hofrén  var  Oppmans  första  bygge  i  trakten  just 

Casimirsborg 1828-29.42 Oppman hade tidigare bland annat ritat kyrkan i Bohuslänska Tanum på 

1820-talet samt varit inblandad i ett antal andra kyrkbyggen.43 En sökning i Nationell arkivdatabas 

på namnet Oppman visar en viss diskrepans i användningen av initialer då det finns både en G. J. 

35 Hofrén, 1937, s. 315.
36 Strömbäck Lars, Jonas Jonsson - En modern storbyggmästare, Brukskultur Åtvidaberg, 2002, s. 1, 

http://www.nostrapagina.com/uploadedFiles/35_jjbygg.pdf, hämtad 2011-12-14.
37 Hofrén, 1937, s. 316.
38 Hofrén, 1937, s. 317. Flera byggnader uppges här av Hofrén ha Jonsson som upphovsman, till exempel Nya Hotellet 

(1852-52), Ljungstedstka skolan (1856), med flera. För dessa se Hofrén, 1937, not 120, s. 503 samt Strömbäck, 
2002, s. 2. 

39 Strömbäck, 2002, s. 2.
40 Hofrén, 1937, s. 316-317. Hofrén menar bland annat att Jonsson var byggherre till Lofta kyrka som bygges mellan 

åren 1835-37 efter ritningar av Per Axel Nyström. I själva verket var Jonsson endast underbyggmästare till Rosén 
och ansvarade för ”stenarbetet”. Källa: Johansson Nils, ”Kyrkobygget i Lofta 1835-1837”, I: Meddelande nr. 25 
1968,  Tjustbygdens kulturhistoriska förening, Västervik, 1968, s. 42. Denna information kan styrkas av att det i 
Riksantikvariämbetets begyggelseregister står en Wilhelm Isael Rosén som kyrkans byggmästare, 
Riksantikvarieämbetets Bebyggelseregisters hemsida, Lofta kyrka, 
http://www.bebyggelseregistret.raa.se/bbr2/byggnad/visaHistorik.raa?
byggnadId=21400000409264&page=historik&visaHistorik=true, hämtad 2011-12-28.

41 Hofren, 1937, s. 316. Följande avsnitt bygger på Hofrén, 1937, s. 316-318.
42 Hofrén, 1937, s. 295.
43 Hofrén, 1937, s. 295.
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och en G. F. Oppman registrerad som arkitekt till en ritning till Tanums kyrka. Man får dock utgå 

från att det handlar om samma Oppman. Förutom Casimirsborg skall Oppman, enligt Hofrén, ha 

agerat  arkitekt  vid  Ringeltaubska  skolan  i  Västra  Ed  i  Tjust  och  vid  militära  byggnader  som 

officierspaviljongen  i  Hultsfred  under  det  sena  1830-talet.44 En  Folke  Birger  Oppman  (J.  F. 

Oppmans son) finns också registrerad som byggmästare vid bygget av Gamleby kyrka som skall ha 

färdigställts  mellan  1832-33.45 F.  B.  Oppman  (1818-1876)  har  enligt  Hofrén  varit  ytterligare 

verksam i  Tjusttrakten  bland annat  nämns  han  som arkitekt  till  Stadshotellet  i  Västervik,  som 

byggdes för att fungera som stadshus.46 F. B. Oppmann är också känd för att ha uppfört eller ritat 

flera byggnader runt om i landet under sin karriär till exempel Stadshuset i Sundsvall från 1865-

68.47

Den kanske mest välkända arkitekten som präglat Tjustempiren är Per Axel Nyström (1793-1868) 

vars namn finns registrerat i Bebyggelseregistret vid ett imponerande antal byggen i Tjusttrakten 

bland andra Lofta och Ukna kyrkor och Överums herrgård och bruksanläggningar.48 Nyström kom, 

som Hofrén påpekar, under sin tid i Stockholm i kontakt både med Nordenfalk på Blekhem och 

även med Adelswärd vilket  troligen förde honom till  Tjust.49 Nyström som kunde ståta med en 

imponerande karriär började sin bana vid Konstakademien och gick sedan vidare till Stockholms 

Murmästarämbete  där  han  var  lärling  och  gesäll  fram  till  1811  då  han  anställs  vid 

Överintendentsämbetet. 1818 utnämns Nyström så till hovarkitekt och därefter går resan 1819-1824 

till Frankrike och Italien varpå han vid hemkomsten blev flitigt anlitad. 1836 blev han professor i 

byggnadskonst och 1838 verkade han som stadsarkitekt  i Stockholm. Nyström utförde ett  antal 

arbeten för Adelswärd, utöver Överums bruk även tillbyggen på Stensnäs. Av Nordenfalk anlitades 

han  även bland annat  för  bygget  av  Brunkebergs  hotell  i  Stockholm 1838-41,  där  även Jonas 

Jonsson skymtar fram.50

III. Casimirsborg 1829.

Casimirsborg ligger vid Gamlebyvikens östra strand cirka två mil från Västervik. Den tidigaste 

och  kanske  mest  välkända  tryckta  källa  som  djupgående  beskriver  Casimirsborg  och  dess 

44 Hofrén, 1937, s. 295-296.
45 Riksantivarieämbetets bebyggelseregister, Riksantivarieämbetets hemsida, Gamleby kyrka, 

http://www.bebyggelseregistret.raa.se/bbr2/byggnad/visaHistorik.raa?
page=historik&visaHistorik=true&byggnadId=21400000398995, hämtad 2011-12-28.

46 Hofrén, 1937, s. 314.
47 Riksantivarieämbetets bebyggelseregister, Riksantivarieämbetets hemsida, Stadshuset Sundsvall, 

http://www.bebyggelseregistret.raa.se/bbr2/byggnad/visaHistorik.raa?
byggnadId=21400000581142&page=historik&visaHistorik=true, hämtad 2011-12-28.

48 Sökning på Per Axel Nyström i Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister, Riksantikvarieämbetets hemsida, 
http://www.bebyggelseregistret.raa.se/bbr2/sok/resultat.raa, hämtad 2011-12-28.

49 Hofrén, 1937, s. 294. Följande avsnitt bygger på Hofrén, 1937, s. 294.
50 Hofrén, 1937, s. 316.
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genealogiska historia är Ada Rydströms Boken om Tjust.51 Rydströms verk koncentrerar sig på att 

beskriva ägarlängden och godsets sociala sida. Enligt Rydström med flera källor har Casimirsborg 

medeltida anor då det under sent 1380-tal under namnet Mem, alternativt  Mäm eller M æm, säljs till 

riksdrotsen Bo Jonsson Grip.52 Sitt  nuvarande namn fick godset  under  tidigt  1600-tal  då  Johan 

Casimir Lejonhufvud gifte sig med Sidonia Grip och på så sätt förvärvade äganderätten till godset.53 

Casimirsborg  som  det  alltså  sedermera  kom  att  kallas  stannade  i  släkten  Lejonhufvuds 

(Lewenhaupt)  ägo  fram  tills  år  1851  då  det  köptes  av  friherre  Carl  Adam  (Jacob)  Raab.54 

Däremellan  pantsattes  och  återköptes  Casimirsborg  ömsom  av  släkten  Lewenhaupt  vid  flera 

tillfällen.55 Godset hade ett äldre corps de logi som låg på samma ställe som det nuvarande men 

brann ned 1809 och inte förrän 1829 stod ett nytt färdigt under dåvarande ägarna Gustaf och Sophie 

Lewenhaupt.56 Casimirsborg är det corps de logi som Hofrén menar inleder stilepoken Tjustempir 

bland byggandet av herresäten i området.57 

Det  nuvarande  corps  de  logiet  (bild  3)  uppfördes,  enligt  den  brandförsäkringsvärdering  som 

antogs den 14 juni 1834, under åren 1828-29 under Gustaf och Sophie Lewenhaupts ägartid.58 Ur 

dokumentet går att utläsa att godset blivit ”besett och värderat” av häradshövdingen för norra och 

södra Tjust, Adam Falk, nämndemännen Johan Olofsson och Anders Jaensson (Jansson) samt att 

51 Rydströms böcker finns i totalt sju delar varav den första, som beskriver Casimirsborg med flera gavs ut första 
gången 1907.

52 Rydström Ada, Boken om Tjust, 1:a delen, 2:a uppl., C-O Ekblad & Co, Västervik, 1912, s. 21. För namnet Mäm 
(skrivet Mæm) först omnämnt 1379. Källa: Moberg Lennart, ”Ortnamnen i Tjust”, I: Meddelande Nr. 5 1947, 
Västerviks kulturhistoriska förening, Västervik, 1947, s. 41.

53 Rydström, 1912, s. 22-23.
54 Rydström, 1912, s. 42. Rydström anger namnet C. A. Raab. I Bengt G. Söderbergs och Manne Hofréns artikel om 

Casimirsborg anges slottet vara sålt till en C. J. Raab. Källa: Söderberg Bengt G. & Hofrén Manne, ”Casimirsborg”, 
I: Slott och herresäten i Sverige – Småland jämte Öland och Gotland, Sven T. Kjellberg (Huvudred.), Allhems 
förlag, Malmö, 1971, s. 268.

55 Det första tillfället sker, enligt Rydströms utsago, under sent 1600-tal då dåvarande ägarna Gustaf Fredrik 
Lewenhaupt och hans maka Anna Katarina Lewenhaupt efter ett olovligt giftermål tvingats till landsflykt och då 
Casimirsborg genom införsel övergår till professor ”J. Landersteen”. Enligt Johan Almqvist pantsattes i själva verket 
Casimirsborg av Gustaf Fredrik Lewenhaupt till professor Johan Lundersten vid Lunds Universitet 1686. Källa: 
Almqvist Johan Axel, Frälsegodsen i Sverige under storhetstiden, 4:e delen Småland, band 3. säterier, Svenska 
riksarkivet. 1, Stockholm, 1976, s. 1394. Att det här handlar om samma professor finns det kanske inga tvivel och 
under en period övergick alltså godsets ägo till honom. Rydström menar att Casimirsborg sedan löses in i den 
Lewenhauptska släkten igen av Anna Katarina Lewenhaupt. Vidare nämner Rydström ytterligare ett tillfälle, under  
Mauritz Casimir Lewenhaupts tid på 1770-talet, då godset pantsätts och återbördades till släkten Lewenhaupt efter 
rättegång under tidigt 1780-tal. Källa: Rydström, 1912, s. 30-33.

56 Casimirsborgs följande ägarlängd består i: Sålt till C. A. Raab, 1851 och vidare till K. P. Karlsson 1854.  Efter 
Karlssons bortgång säljs Casimirsborg till Victor Fleetwood (1860) där det stannar i två generationer fram till baron 
Axel Fleetwoods död 1884. Källa: Rydström, 1912, s. 42-45. Fleetwoods änka grevinnan Louise Mörner tar över 
och deras dotter säljer sedermera egendomen till Uno Steinholtz 1913. Anders Hultén tar 1920 genom köp över för 
att sedan sälja till Sten Axelsson Hummerhielm 1923 (1922 förekommer också). Källa: Söderberg & Hofrén, 1971, 
s. 268. Hummerhielm bedriver hästavel på gården fram till familjen Elmqvist köper det 1979. Källa: Åkerman 
Petter, Slott och herresäten i Småland, Rabén Prisma, Stockholm, 1997, s 146. Casimirsborg finns i Elmqvists ägo 
fram till 2004 då det köps av Björn Becker och Louise Klingspor. Källa: Samtal med nuvarande ägaren Björn 
Becker, 2011-11-25.

57 Hofrén, 1937, s. 319.
58 Brandförsäkringshandlingar Casimirsborg, 1834, opaginerad, microfilmkort. Tack till Stina Kanth vid Tjust 

Släktforskarförening för hjälp med översättning av brandförsäkringsvärderingen.
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mur- och byggmästare J. F. Oppman närvarat och deltagit i värderingen.59 Oppman har traditionellt 

setts som arkitekt och byggmästare till Casimirsborg.60 Corps de logiet ligger i en slänt och är delvis 

uppfört på en källarvåning med två grävda källare med stentrappor och 1,2 meter tjocka väggar i 

gråsten.61 Dock anges inte i brandförsäkringsvärderingen när källaren är anlagd och Hofrén menar 

att den rektangulära formen på källarvåningen skulle kunna peka på att den byggts under 1600-talet 

då  slottet  ägdes  av  Sidonia  Grip  och  Johan  Casimir  Lewenhaupt.  Han  påpekar  dock  även 

möjligheten att denna våning är en rest av ett medeltida stenhus.62 Nuvarande ägaren Björn Becker 

påpekar att slottet med sina rötter i 1300-talet kan ha fungerat som en befäst borg med ett torn vilket 

formen på grunden skulle förstärka.

Casimirsborg är  en 11 fönsteraxlar  lång byggnad av 

rektangulär  grundform med sidopartier  i  två  våningar 

och ett  mittparti  i  tre  där  tredje  våningen  består  i  en 

attikavåning,  fem  fönsteraxlar  lång.63 Byggnaden  är 

enligt brandförsäkringen uppförd i blandat material där 

första våningen består av murat tegel på gråstensfot och 

övriga  våningar  av  en  stomme  av  timmer  klätt  med 

näver  och  reveterat  tegel.  Byggnadens  låga  valmade 

sadeltak  kantades  ursprungligen kring  andra  våningen 

av balustrader i trä klädda med järnbleck. Mot sjösidan 

ligger  en  terrass  i  sten,  dock  är  det  tveksamt  om 

terrassen  anlagts  då  huset  byggdes  eller  senare. 

Brandförsäkringen nämner en terass men denna skall ha 

anlagts över en potatiskällare mellan huvudbyggnaden och sjöstranden.

Byggnaden ger i egenskap av sin form ett kompakt och samlat intryck vilket förstärks av fasadens 

ljust beige puts och en rusticerad sockelvåningen i vitt. Enkla gördellister skiljer fasadens ytor åt 

och takgesimsen har dekorerats med en konsolfris. Även attikavåningens fasad var ursprungligen 

putsad  men  kläddes  under  familjen  Elmqvists  tid  med  träpanel.64 En  enkel  utformning  av 

fönsteromfattningar  indikerar  paradvåning  och  mittpartiets  särställning.  I  mittpartiet  har  dessa 

59 Brandförsäkringshandlingar Casimirsborg.
60 Hofrén, 1937, s. 319.
61 Brandförsäkringshandlingar Casimirsborg och samtal med Björn Becker, 2011-11-25. 
62 Hofrén, 1937, s 25.
63 Mått enligt brandförsäkringen: höjd: 60 alnar och 6 tum, bredd: 22 alnar och 4 tum, höjd 19 alnar och 12 tum. Mått 

enligt Nationalencyklopedins definition av respektive. tum. http://www.ne.se/lang/tum, Nationalencyklopedin, 
hämtad 2011-12-05., aln. http://www.ne.se/lang/aln, Nationalencyklopedin, hämtad 2011-12-05. Attikavåningens 
mått är enligt brandförsäkringen 29 alnar. Följande avsnitt fram till paragrafens slut bygger på Casimirsborgs 
brandförsäkring.

64 Samtal med Björn Becker, 2011-11-25.
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Bild 3: Casimirsborg, fasad mot  
Gamlebyviken. Foto: förf. 2011.



utsmyckats  med  rika  omfattningar  i  form  av  ett  överstycke  och  vad  Hofrén  kallat  solbänkar 

uppburna av volutkonsoler.65 Paradvåningen utmärks dessutom genom att dess fönster dels är högre, 

dels  genom lister  vilande  på  konsoler.  Sockelvåningens  fönster  saknar  omfattning  och  fasaden 

förefaller här därför synnerligen stram liksom attikavåningen där fönstren är mindre och med enkla 

omfattningar  i  trä.  Det  skall  dock  tilläggas  att  attikavåningens  träomfattningar  förmodligen 

tillkommit då våningen renoverats.66

Huvudingångens omfattning består i dekorerade lister och en konsolburen bruten fronton i vars 

tympanonfält  finns  en  inskription  som  lyder:  G.L.  S.L.  BYGGDT  ÅR  1829.  Mellan  Gustaf 

Lewenhaupt och Sophie Lewenhaupts initialer finns den Lewenhauptska släktens gamla ättevapen i 

relief med tre lejonhuvuden och krönt av den grevliga kronan.67 Fasadens utformning, från terassens 

räcke  med rusticerade  låga  pelare  i  samma 

stil  som  sockelvåningen,  till  fönstrens 

placering  är  uppbyggd  symmetriskt  och 

enhetligt. 

Casimirsborgs  förstuga,  eller  hall  som  vi 

idag skulle kalla det, bestod ursprungligen av 

ett  avlångt  rektangulärt  rum  utan  fönster, 

vilket torde skapat ett mycket mörkt intryck. 

I  den planritning  av  Casimirsborgs  nedre 

våning  som  Hofrén  publicerar  i  sin 

avhandling  ger  en  bild  av  hur  byggnadens 

första plan sett ut (bild 4). Planritningen visar här hur hallen vid tillfället för ritningens tillkomst 

endast bestod i ett rum av rektangulär form med en dörr till ett litet rum till höger. Direkt till vänster 

i hallen ligger dörren som genom en smal gång leder till källarvåningen och bredvid denna trappan 

upp till andra våningen.68 

Första våningen innehåller främst ekonomiutrymmen och kök samt ett antal mindre boningsrum.69 

Rakt fram från huvudingången leder hallen vidare in till vad som i Hofréns planritning tillskrivs 

vara matsalen men som omnämns av Erik Åkerhielm i verket  Svenska slott och herresäten från 

65 Hofrén, 1937, s. 319. Solbänkar syftar enligt Nationalecyklopedins definition på det över fönstret liggande 
murverket. solbänk. http://www.ne.se/sve/solbänk, Nationalencyklopedin, hämtad 2011-12-12.

66 Dessutom har fönster i alla plan i byggnaden renoverats och några har bytts ut under mitten på 1900-talet under 
Hummerhielms tid. Samtal med Björn Becker , 2011-11-25.

67 Det Lewenhauptska släktvapnet, Lewenhauptska släktens hemsida, http://www.lewenhaupt.com/start/default.asp?
ItemId=77, hämtad 301111.

68 Idag är tack vare en renovering hallen ganska ljus och rymlig. Hallen består i två jämsides liggande rektangulära  
rum med dekor i vitt och  detaljer i nyanser av grått och guld.

69 Brandförsäkringshandlingar Casimirsborg. I brandförsäkringen räknas upp att denna våning skall ha innehållit åtta 
boningsrum.

14

Bild 4: Planritning för Casimirsborgs första våning, Hofrén,  
1937, s. 239.
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1909,  som att  ursprungligen  ha  inretts  som biljardsal.70 Interiören  i  första  våningen är  mycket 

förändrad främst genom att man under åren målat och tapetserat om. Till exempel har man, enligt 

nuvarande ägaren, under årens gång boaserat väggarna i biljardrummet i mörkt trä vilket ger en 

ombonad men mörk känsla. En massiv och bred spiraltrappa av huggen täljsten leder från hallen 

upp till andra våningen och släpper samtidigt ned ljuset från andra våningens fönster ned i trappan. 71 

På nedre plan omges trappan av en portal med ett bjälklag uppburet av kolonner i toskansk ordning.  

Bjälklaget i sin tur har dekorerats med en tandsnittsprydd gesims. Väggar, lister och kolonner har 

alla  förmodligen  målats  om flera  gånger  sedan  Casimirsborg  uppfördes  varför  det  är  svårt  att 

spekulera i hur hallen måste ha tett sig för en besökare. 

Andra våningens hall är mycket spatiös vilket delvis beror på takhöjden som här är närmare fem 

meter men också på de höga fönstren vars ljus lyser upp hela hallen.72 Dörromfattningarna har rikt 

dekorerade  överstycken  med 

äggstavsmönster.  Trappans  mitträcke 

med  sin  balustrad  fortsätter  runt  den 

övre  hallens  kant  och  fortsatte 

ursprungligen upp till  attikavåningen.73 

I  Åkerhielms  planritning  (bild  5,  rum 

nr.  5)  av  andra  våningen  kan  den 

nytillkomna  väggen  ses  och  trappan 

upp till  attikavåningen ligger i ett litet 

rum till vänster om hallen. Rakt fram i 

hallen ligger förmaket (rum r. 4) som är ljust och luftigt och har sjöutsikt. Här har man lyckats ta 

fram originaltapeten vilken består av ett symmetriskt mönster av blommor och bladgirlander i vitt 

mot turkos botten. I den nedre kanten av tapeten löper en bård med ett blommönster i gult och 

orange  vilken  tillsynes  har  lagts  på  originaltapeten  och  skapar  en  mycket  intressant 

färgkombination.74 Dörröverstyckena är här smyckade med typiska empirdekorationer i  form av 

kärvar och vad som ser ut att vara små blommor.  I förmaket står  också två möbler i  empirstil, 

troligen av mahogny, dels en spegel med ett konsolbord och samt ett lågt skåp med ett frontonkrön 

uppburet av kolonetter med gulddetaljer.

70 Åkerhielm Erik, ”Casimirsborg”, I: Svenska slott och herresäten vid 1900-talets början - Småland, Nordisk 
familjeboks tryckeri, Stockholm, 1909, s. 73.

71 Brandförsäkringshandlingar Casimirsborg.
72 I brandförsäkringen anges höjden på ytterväggarna vara 8 alnar (4,7 m).
73 Enligt nuvarande ägaren har det gjorts stora ombyggnationer på 1900-talet då man satte in en ny vägg vilken skär av 

trappan. Samtal med Björn Becker, 2011-11-25.
74 Brandförsäkringen nämner tapeter med bårder i 22 av rummen samt att det i två av rummen ska ha funnits 

gyllenlädertapeter.
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Bild 5: Planritning av Casimirsborgs andra våning. Åkerhielm,  
1909, s. 73.



Till  vänster  om  förmaket  (rum  nr.  3)  ligger  en  stor  salong  som  tack  vare  fyra  fönster  mot  

vattensidan  är  mycket  ljus.  Det  är  ett  mycket  rikt  dekorerat  rum  där  inredningens  alla  delar 

samspelar för att skapa en övergripande känsla av harmoni. Takets kransgesims med konsolfris, 

bröstpanelen, dörrarna med dess omfattningar och den öppna spisen med inlagd spegel går alla i 

samma utförande i vitt och guld. Lister är dekorerade med mönster av blad i olika former som även 

går igen i de volutburna dörröverstyckenas segmentbågar som också getts gulddetaljer. Den öppna 

spisens som enligt brandförsäkringen är av vit marmor har omfattningar i samma formspråk som 

dörrarna med ett segmentbågekrön uppburet av voluter.75 Salongen är paradvåningens bäst bevarade 

rum interiört och behåller - trots att det, enligt nuvarande ägaren, troligen tapetserats om en gång 

under 1800-talet och väggen mot ut mot fasaden dessutom en gång på 1900-talet – en övergripande 

känsla  av  empir.76 På  sina  ställen  skymtar  originaltapeten  fram  i  praktfullt  vitt  med  gyllene 

guldmönster.

Till vänster om salongen i byggnadens hörn (rum nr. 1) ligger ett litet ljust rum inrett i gotisk stil  

med dekorerat stjärnvalv och tapeter målade som en gotisk interiör med kolonner, spetsbågar och 

trepassbågar. Man har över fönstren låtit tapeten gå ned en bit för att ge intryck av ett spetsbågigt  

fönster samt att man har tillverkat ett spröjsverk som skall imitera ett medeltida fönster med färgat 

glas.  Även golvet  är  här  dekorerat  med ett  bladmönster  i  svarta  konturer och träet  målat  i  två 

nyanser, kanske för att ge intryck av två olika träslag. Vad detta rum använts till är omtalat och 

omstritt. Enligt Åkerhielms verk var det lilla  gotiska  rummet inrett för att imitera en ursprunglig 

inredning.77 Vad  detta  innebär  förklaras  inte  mer  ingående men  det  är  möjligt  att  det  rummet 

renoverats under Mörners tid runt sekelskiftet 1900, vilket Åkerhielm tycks åsyfta, eller tidigare. I 

anslutning till detta rum ligger två mindre rum och ett större ganska mörkt bibliotek (rum nr. 2). 

Björn Becker påpekar att dessa rum tros ha tillhört grevens del av slottet och innehållit bland annat 

sängkammare och bibliotek.78 

Tillbaka  i  förmaket  ligger  åt  höger  vad  man  tror  har  bestått  i  grevinnans  skrivrum  och 

sängkammare  (rum nr.  7  respektive  8)  och  som båda  är  mycket  spatiösa  och  ljusa  rum. 79 En 

planlösningen  uppdelad  med  en  manlig  och  en  kvinnlig  sfär  var  under  denna  tid  vanligt  och 

mannens  och  kvinnans  delar  av  byggnaden  utformades  olika  och  låg  långt  ifrån  varandra.80 

Sovrummet har renoverats flera gånger och likaså skrivrummet men här har man lyckats ta fram 

75 Brandförsäkringshandlingar Casimirsborg.
76 Samtal med Björn Becker, 2011-11-25.
77 Åkerhielm, 1909, s. 74.
78  Samtal med Björn Becker, 2011-11-25.
79  Samtal med Björn Becker, 2011-11-25.
80  Bjurklint Rosenblad, Kajsa, Scenografi för ett ståndsmässigt liv: Adelns slottsbyggande i Skåne 1840-1900, Diss. 

Lund, Sekel Bokförlag, Malmö 2005, s. 224.
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originaltapeten  som  uppvisar  ett  detaljrikt  och  färgglatt  mönster  av  exotiska  blommor.81 Över 

dörrarna i skrivrummet sitter två tavlor med antika motiv, dock är det okänt när dessa tillkommit. 

Rum nummer nio och tio i Åkerhielms planritning har troligtvis varit ekonomirum då de ligger i 

anslutning till en liten spiraltrappa, förmodligen tjänstefolkets trappa. 

 Våningens matsal är ett stort ljust rum rikt dekorerat med takspegel och två takrosetter. Dörrar 

och bröstpanel är troligen i original även om matsalen troligen har renoverats och dekorerats om 

flera gånger under historiens gång. På nuvarande ägares initiativ har matsalen inretts i en tidsenlig 

empirstil med influenser från Röda salongen på Rosendal. Väggarna har klätts med rött tyg och 

dekorerats med smala kannelerade pilastrar. Ännu en influens från Rosendals Röda salongen kan 

ses i väggfrisen med antikt motiv som löper runt hela rummet.82

Från andra våningens hall  fortsatte ursprungligen trappan till  tredje våningen som innehöll  ett 

antal gästrum. Våningen består i sju rum som ligger utmed en ångsmal och mörk korridor. I denna 

våning finns de ursprungliga kakelugnarna kvar; de två mittrummen har två höga och raka ugnar 

som når ända upp till taket och de andra runda. Den formen av ugn, rektangulär, rak och hög var 

vanlig  under  empiren  och  utformad  i  -  vad  Rose-Marie  Söderström  i  sin  artikel  om  Karl 

Johanstidens möbelkonst - karaktäriserar som typisk empirstil med släta vit ytor och dekorationer 

på både krön och ugnens övre kant.83 Inredningen är i stort förändrad men man har lyckats att ta 

fram delar av originaltapeten i tidsenligt empirstil  på en del ställen. Över dörrlisten i en del av 

rummen har det suttit en tavla med motiv av en landsbygd; dock inte en typisk svensk utan en 

antikiserande sådan.

IV. Blekhem 1844

Liksom  Casimirsborg  omnämns  Blekhem  för  första  gången  under  det  sena  1300-talet  då  en 

underhäradshövding Björn Soop i  Tjust  står  som ägare till  säteriet.  Blekhem stannar i  familjen 

Soops ägo fram till 1562 då det säljs till Erik XIV.84 Kronan behöll med vissa avbrott äganderätten 

till godset som bland annat ägdes av Johan III, kung Sigismund och slutligen Karl IX 1599. Därmed 

avslutas kronans ägo då Blekhem passerade till friherre Johan Skytte som under Gustav II Adolf 

fick tillåtelse att köpa detta.85 Blekhem ärvdes sedan i fyra generationer på den kvinnliga sidan till 

det år 1743 genom gifte passerade till Jacob Ludvig Hamilton. I den adliga ätten Hamiltons ägo 

81  Vit grund med mönster i orangea och persikofärgade toner och inslag av grönt och blått.
82  En liknande inredning kan ses i Röda salongen på Rosendal. Jämför med Alm, 1999, s. 69.
83  Söderström, Rose-Marie, ”Möbelkonsten”, I: Karl Johanstidens konst, Bokförlaget Signum, Lund, 1999, s. 308.
84  Rydström, 1912, s. 69-71. Följande avsnitt bygger på Rydström, 1912, s. 72-74.
85  Rydström spekulerade också i om Johan Skytte - som åtnjöt Karl IX:s omsorger och sedermera kom att agera lärare 

till hans förstfödde son Gustav II Adolf – skulle ha varit en oäkta son till Karl IX och borgmästarfrun Anna Nilsson 
Skräddare i Nyköping. 
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stannade  Blekhem  fram  till  1773  då  det  såldes  till  Ostindiska  kompaniets  direktör  Christian 

Dichman i Västervik och som sedermera gav Blekhem till sin dotter Maria, gift med Olof Risell  

(adlad Risellschöld).86 Det var deras sondotter Maria Risellschöld som efter sitt gifte med Johan 

Nordenfalk tog över Blekhem 1836.87

Enligt Rydströms återgivning skymtar namnet Nordenfalk tidigast fram 1769 då det antogs av den 

adlade Johan Noréen, lagman och sedermera landshövding i Västernorrland och gift med Christina 

Elisabeth Claësson. Makarna Nordenfalks som var bosatta på Holms säteri i Norrland hade en son. 

Sonen vid namn Carl Fredrik gifte sig med Hedvig Sophia Hjärne och de fick tillsammans sonen 

Johan.88 Johan Nordenfalk (1796-1846) var en driftig man och karriären tog fart särdeles snabbt 

varpå han hann med att betitla sig både häradshövding, statssekreterare och statsråd under Karl XIV 

Johan.89 1828 gifter  sig  han sig med Maria  Risellschöld  och således övertar han också på sikt 

äganderätten till  Blekhem och flera  andra  gårdar  i  Tjust.90 Nordenfalk  var,  att  döma av hans  i 

historien ofta förekommande namn, en mycket företagsam man med ett stort antal aktiva projekt i  

Tjustbygden. Som byggherre var han dessutom ytterst aktiv och Hofrén tar i sin avhandling upp 

flera byggen och projekt som han var inblandad i. Bland annat ska han ha tagit initiativ till eller 

varit inblandad i bygget av en lantbrukskola i Källsåker, en gymnastikhall i Västervik, arbete vid 

Stegeholms  kanal  i  Västervik,  Ringeltaubska  skolan  i  Västra  Ed  och  Västerviks  Stadshus 

(nuvarande Stadshotellet).91 Även på nationell nivå var Nordenfalk aktiv, till exempel i bygget av 

Brunkebergs hotell i Stockholm.92 Det kanske mest utmärkande av hans byggen i Tjust måste dock 

vara Blekhems corps de logi som han anlitade byggmästare Jonas Jonsson att uppföra 1838-44.93 

Från och med detta behölls Blekhems gods i den Nordenfalska familjen där den alltjämt idag består.

Blekhems herrgård ligger strategiskt placerad i en slänt ned mot sjön Bleken (bild 6). Corps de 

logiet är en långsträckt 19 fönsteraxlar lång byggnad som tack vare sin placering i slänten har tre 

våningar ned mot sjön (första våningen källarvåning) och två våningar mot gårdssidan. Blekhems 

har en H-formad grundplan utgjord av en avlång rektangulär byggnad och två tvärställda  flyglar. 

Mot  sjösidan  har  en  långsträckt  balkong,  vilandes  på  källarvåningen,  anlagts  mellan  de  två 

86  Villskog Jon, ”Blekhem, socknens förnämsta gård”, I: Meddelande Nr. 3 1945, Tjustbygdens Kulturhistoriska 
förening, Västervik, 1945, s. 113.

87  Söderberg Bengt G. & Hofrén Manne, ”Blekhem”, I: Slott och herresäten i Sverige – Småland jämte Öland och  
Gotland, Sven T. Kjellberg (Huvudred.), Allhems förlag, Malmö, 1971, s. 261. Makarna Nordenfalk hade sedan 
1831 arrenderat Blekhem av Maria Nordenfalks far Olof Jon Risell till dennes död 1836. Källa: Rydström, 1912, s. 
98-99.

88  Rydström, 1912, s. 78.
89  Rydström, 1912, s. 79 och Villskog, 1945, s. 115.
90  Bland dessa kan nämnas Vinäs, Ottinge och Eds bruk. Hofrén, 1937, s. 46.
91  Hofrén, 1937, s. 293 och 314.
92  Hofrén, 1937, s. 293.
93  Hofrén diskuterar även möjligheten att ritningarna till Blekhems corps de logi skulle kunna vara utförda av Axel 

Nyström. Hofrén, 1937, s. 318. Detta har dock ej har kunnat verifieras men är mycket möjligt då Nordenfalk ungefär 
samtidigt anlitade Nyström för bygget av Brunkebergs hotell i Stockholm. 
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utskjutande flygelpartierna. Det är en horisontalt dominerad byggnad vars form endast bryts av av 

ett förhöjt mittparti i fem fönsteraxlar som utgör en tredje våning. Mittpartiet kröns av en stramt 

dekorerad fronton i vars tympanonfält ett litet rosettfönster placerats. Denna utformning ekar även i 

flygelgavlarna som också kröns av en gavelfronton vardera och där ett lunettfönster placerats i 

tympanonfälten.

Byggnaden  är  uppförd  i  sten  och  trä  och 

reveterad  i  vitt  vilket  ger  en  spartanskt  och 

stramt  men  samtidigt  ett  massivt  intryck. 

Fasadens  formspråk  är  sparsamt  hållet  med 

ett  fåtal  dekorationer  i  form  av  hörnkedjor 

och  en  enkel  gördelns  mellan  fönstren  och 

taklisten.  På  sjösidan  samt  på  den  högra 

flygelns  fasad  har  en  ytterligare  gördellist 

placerats  för  att  markera  brytningen  mellan 

källar-  och  första  våningen.  Fasadens  mest 

utmärkande dekoration består i huvudingångens portik vars släta vita kolonner utan bas bär upp en 

balkong med räcke  i  svart  smide.  Portikens  strama men profilerade  gesims  har  enligt  rådande 

normer dekorerats med tandsnitt. Huvudingångens bastanta dubbeldörr är liksom portikens fönster 

av rundbågsform. Byggnadens övriga fönster är likformiga, med raka valv utan omfattningar med 

fönsterkarmar  och  spröjsverk  i  en  mjuk  grön  nyans  som  återfinns  i  flyglarnas  dörrar. 

Källarvåningens fönster är betydligt mindre och lägre men följer den övriga byggnadens formspråk. 

Sockelvåningen är på gårdssidan mycket låg medan den mot sjösidan på grund av släntens lutning 

är betydligt högre. 

Av den ursprungliga hallen på Blekhem finns det tyvärr ingen dokumentation bevarad men enligt 

nuvarande ägaren Johan Nordenfalk skall den från början ha bestått i två rum som vid en renovering  

öppnats upp till ett stort genomgående (bild 7).94 I denna planritning från 1846 kan ses hur hallen 

från början utgjordes av ett i etapper avsmalnande rum som kulminerar i en liten passage som ser ut 

att ha legat under trappan till den övre våningen. Snett till höger innanför huvudingången har det 

stått en kakelugn och till vänster låg trappan upp till andra våningen.95

94  Samtal med Johan Nordenfalk 2011-12-17.
95  Hallen omgestaltades, enligt Åkerhielm, i samband med en omfattande invändig renovering utförd efter ritningar av 

I. G. Clason 1902 och gavs då vita kryssvalv uppburna av fyrkantiga pelare. Åkerhielm, 1909, s. 66.

19

Bild 6: Blekhem uppfört 1838-44, gårdsfasad. Foto: förf.  
2011.



Corps de logiets rum ligger 

enligt  äldre  traditionella 

normer för planlösningar i fil 

mot varandra och trots att en 

del  förändringar  skett  under 

åren  är  detta  fortfarande 

tydligt.  Enligt  den 

ursprungliga planritningen låg 

det  direkt  till  höger  från 

hallen ett  medelstort  rum med en rund kakelugn (rum nr.  19).  Detta  är  ett  ljust  rum som idag 

används som herrns skrivrum, ombonat och gemytligt inrett i en för empiren typisk grön färg och 

med en stor rektangulär kakelugn, dekorerad vid bas och fot med bladmönster i relief. Vidare till  

vänster om skrivrummet har det legat två mindre rum som lett fram till den vänstra flygeln  (rum nr. 

20 och 21).96 Den vänstra flygeln har ursprungligen innehållit ett antal stora rum (rum nr. 1-4 i 

planritningen) och har möjligen tjänat som herrns avdelning i huset med bland annat sovrum något 

som enligt tidens uppdelning av manliga och kvinnliga sfärer stämmer väl in.97 Denna indelning 

med för mannen och kvinnan olikformade partier i byggnaden kan ses som en reflektion av att de 

sågs som jämlika i hushållet statusmässigt.98 I den norra gaveländen ligger ett stort rum (rum nr. 5) 

med  anslutning  till  balkongen.  Detta  rum som under  nuvarande  ägarens  uppväxt  använts  som 

biljardrum är idag inrett  som bibliotek och tillkom också detta under 1940-talet.99 Från rummet 

leder två dörrar till höger varav den ena ut till den långa altanen mot sjön och den andra till vad som 

ursprungligen varit ett mindre samt ett  avlångt större rum (rum nr.  6 och 7). Här ligger nu två 

sovrum och ett förmak i  följd. Förmaket, som gränsar till  hallen är trivsamt inrett  med en hög 

rektangulär  empirugn  i  ett  av  hörnen  och  på  väggarna  familjeporträtt  av  Blekhems  byggherre 

friherren Johan Nordenfalk och hans maka friherrinnan Marie Nordenfalk, född Risellschöld.

Till  vänster  om detta  rum har det  ursprungligen legat ett  litet  rum med en kakelugn infälld  i  

väggen (rum nr. 8) som idag är en del av hallen. Detta rum angränsar till en stor rektangulär salong 

som sträcker sig genom hela husets bredd (nr. 9). Salongen är inredd i rik empirdekor. Det är ett  

ljust men ombonat rum med en för empiren karaktäristisk blandning av geometriska former i en 

96  Här ligger numera en L-formad korridor (omgestaltad under 1900-talet) och i vänstra flygeln installerades under det  
tidiga 1940-talet under Johan Axel Nordenfalks tid ett kök och toaletter i varje sovrum. Samtal med Johan 
Nordenfalk, 2011-12-17.

97  Bjurklint Rosenblad, 2005, s. 224.
98  Sumner Anne, Borgerliga ambitioner och adliga ideal, Diss. Göteborg, Carlssons bokförlag, Stockholm, 2004, s. 

289.
99  Samtal med Johan Nordenfalk 2011-12-17.
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Bild 7: Planritning Blekhems första våning, 1846, Blekhems gårdsarkiv.



halvrund soffalkov flankerad av två rikt dekorerade höga raka kakelugnar.100 Även två stora speglar 

i mörk mahogny, placerade mellan fönstren på var sida av rummet, kompletterar empirmiljön. Till 

den ursprungliga inredningen kan även räknas två låga bokhyllor med vaser i porfyr. 

Intill  matsalen har  det  tidigare legat  ett  rum (nr.  10)  med delvis  halvrunda väggar,  en infälld 

kakelugn och en trappa ned till källaren. Rummet är idag ett litet kabinett men har tidigare fungerat 

som frukostmatsal vilket med tanke på den lilla trappan till källaren även talar för att det ska ha 

varit rummets ursprungliga syfte.101 Denna trappa, som är smal och mörk, leder ned i en mycket 

mörk hall i källarvåningen som sträcker sig utmed sjösidans fasad och innehöll sju rum inklusive 

kök. Trots att det är en källarvåning är det förvånansvärt högt i tak och man har vid renoveringar 

valt att sänka takhöjden något. I denna våning har kök och ekonomiutrymmen samt kokerskans 

sängkammare legat.102

Samma typ av infällda kakelugnar  som kan ses  i  kabinettet  finns  också  i  den stora  nästintill  

kvadratiska matsalen i högra flygelns norra del (rum nr. 11).103 Eftersom matsalen ligger i hörnet av 

den högra flygeln är ljusinsläppet mycket stort och detta tillsammans med takets höjd ger ett mycket  

luftigt och ljust rum. Detta förstärks ytterligare av väggarnas ljust blå nyans, den vita bröstpanelen 

och takgesimsen som är mycket bred och konkavt välvd vilket ger en ytterligare känsla av rymd. En 

stor spegel i guldfärg ställd mot flygelns långsida ger också ett vidare djup till rummet och verkar 

med sitt intrikat gotiskt dekorerade krön som en påminnelse om underliggande stilströmmar under 

perioden. Utmed den yttre kortsidans vägg står mellan fönstren två empirspeglar med konsolbord i 

svart och guld vars krön är uppburna av volutkonsoler. Speglarna är dekorerade med sfinxer, kärvar, 

äggstavsmönster och lagerkvistar. Dessa sammanfaller med den typ av karaktäristiska empirspeglar 

som  tas  upp  av  Söderström  i 

hennes  artikel  i  Karl  

Johanstidens  konst.104 På 

motsvarande kortsida står de två 

i  väggen  infällda  höga 

rektangulära  kakelugnarna  med 

dekorerad  bas  och  krön.  Mot 

gårdssidan låg i denna flygel ett 

stort antal mindre rum (rum nr. 12-16, bild 7). Här har det förmodligen tidigare legat sängkammare 

som tillsammans med tillhörande mindre rum möjligtvis tillhörde friherrinnan Maria Nordenfalks 

100 Kakelugnarna har enligt planritningen ursprungligen varit infällda i väggen.
101 Samtal med Johan Nordenfalk, 2011-12-17.
102 Samtal med Johan Nordenfalk, 2011-12-17.
103 Matsalen mäter enligt Åkerhielm 10x9 meter. Åkerhielm, 1909, s. 66.
104 Söderström, 1999, s. 306-307.
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del av byggnaden.105 

Andra våningen (bild 8) som nås från hallen genom en bred trappa med vackra sniderier i trä  

bestod ursprungligen av sju rum (rum nr. 23-25, 27-30) och en korridor. Takhöjden är imponerande 

och gör att rummen som i övrigt är ganska små känns rymliga och luftiga.106 Idag finns här fyra 

sovrum och i  ett  litet  kabinett  till  hänger  på väggarna  några tapetprover  som bevarats  då  man 

tapetserat  om. Ett  flertal  tapetprover  i  typisk empirstil  har  tidigare  också  skänkts  till  Nordiska 

museet  av Johan Axel  Nordenfalk i  samband med renoveringen på 1940-talet.107 Denna våning 

innehåller förutom vindsutrymmen som löper utmed sadeltaken också pigkammare.108 Möjligen är 

detta de två mindre rum (nr. 22 och 26) i de södra ändarna av våningens flyglar som i planritningen 

ser ut att innehålla en kakelugn vardera och ett enda lunettfönster som ljuskälla. Till byggnaden hör 

också ett stort L-format stall som som med sin ljust gula puts, halvrunda fönster och dörrar och en 

portalingång med tre rundbågar är ett gott exempel på empirarkitektur. 

V. Diskussion

I  frågan  om  Tjustempiren  stilmässigt  skiljer  sig  från  den  traditionella  empiren  eller  Karl 

Johansstilen bör man först beakta den definition av begreppet som Hofrén gjort i sin avhandling. 

Denna  definition  av  Tjustempiren  baseras  på  att  empirstilen  var  så  vanligt  förekommande  i 

Tjustområdet  under  den  första  halvan  av  1800-talet  att  han  därför  anser  en  egen  definition 

erforderlig.109 Ingen stilmässig åtskillnad ges utöver detta vilket gör att man kan utgå från att det 

främst handlar om en kvantitativ särskiljning snarare än en stilmässig sådan. Tvärtom ämnar Hofrén 

i sin avhandling knyta an Tjustempiren till  en ”empirarkitektur av rent Stockholmskt kynne” på 

grundval av Jonas Jonssons kopplingar till tidens ledande arkitekter.110 Hofrén menar att Jonsson, 

genom kontakter med både Axel Nyström och Fredrik Blom, starkt färgades av dessas formspråk i 

sin  personliga  stil.111 Eftersom  Jonsson  figurerat  i  så  många  av  Tjustområdets  byggen  under 

perioden kan detta  ses  som ett  rimligt  argument  även om den tonvikt  som läggs vid  Jonssons 

insatser emellanåt förefaller sig något överdriven. Som Söderberg påpekar i sin artikel var många av  

de Jonssonska byggena ett samarbete med en arkitekt som till exempel Nyström vid Överums bruk 

105 Samtal med Johan Nordenfalk, 2011-12-17.
106 Vid renoveringen på 1940-talet byggdes övervåningen om och innehåller nu istället fyra rum med tillhörande 

badrum. Samtal med Johan Nordenfalk, 2011-12-17.
107 Sökord: Blekhem. Digitalt Museums hemsida, http://www.digitaltmuseum.se/search?

items_per_page=15&items_per_page=15&new_query=0&q=Blekhem&commit=Search&also_without_pictures=1, 
hämtad 2011-12-22.

108 Samtal med Johan Nordenfalk, 2011-12-17. 
109 Hofrén, 1937, s. 292.
110 Hofrén, 1937, s. 318.
111 Hofrén, 1937, s. 318.
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och Stensnäs eller F. B. Oppman vid Västerviks stadshus.112 Utöver detta påpekar Hofrén vid ett 

senare  tillfälle  att  de  herrgårdar  som  byggdes  i  Tjust  under  perioden  1810-1850  mycket  väl 

avspeglar det nationella formspråket som företräder empiren i Sverige.113 Alltså får vi utgå från att 

Hofrén med Tjustempiren talar om en stil som ej bör ses som atypisk från Karl Johansstilen på 

grund av en avvikelse i formspråk. Istället bör begreppet tolkas som att empiren genomgående var 

den föredragna arkitekturstilen i Tjust under perioden mellan 1810-1850 (med vissa undantag) och 

ett förvånansvärt stort antal byggen i empirstil tillkom eller ombyggdes under denna.114

Utifrån de två fallstudierna av Blekhem och Casimirsborg kan tillika argumenteras att de båda 

byggnaderna på olika sätt starkt knyter an till tidens arkitekturnormer. I Casimirsborg ses detta dels 

genom att byggnaden har getts en för empiren mycket typisk form med sidopartier en våning lägre 

än mittpartiet och således sammanfaller med formen av, som vi tidigare sett, Haga slott.115 Även 

Casimirsborgs  fasadspråk  är  typiskt  för  sin  tid  med  släta  murar  i  ljus  puts,  en  låg  rusticerad 

sockelvåning och ett fåtal dekorationer i form av lister och omfattningar. Utöver Casimirsborg tycks 

denna hustyp med ett högt mittparti och lägre sidopartier ej varit särskilt vanlig för nybyggen under 

perioden.  I  Tjustområdet  var  det  endast  en  byggnad  till,  det  numera  nedbrunna  Vittinge,  som 

ursprungligen skall  ha  haft  denna form.  Däremot  var  det  enligt  Hofrén vanligt  att  man vid  en 

ombyggnad  valde  att  bygga  till  så  kallade  pocher  - låga  envåningsflyglar  på  var  sida  om 

huvudflygeln – för att på så sätt ge byggnaden denna form. Detta förekom bland annat på Vinäs, 

Vinö,  Stensnäs.116 Även  interiörmässigt  anknyter  Casimirsborg  till  empirens  formspråk  vilket 

tydligast  ses  i  den  praktfullt  smyckade  salongen  med  dess  inredning  i  vitt  och  guld.  Här  ses 

återkommande  antikiserande  mönster  som lyror  och  lagerkvistar  använda  både  i  tapeter  och  i 

dörrarnas omfattningar samt runt den öppna spisen. Även kakelugnarna, som främst finns bevarade 

i tredje våningen, är som vi sett av typisk empirform. Också förmakets dörröverstycken med kärvar 

och blommor ingår i denna tradition.

Även  Blekhem  följer  också  det  tidens  rådande  stilnormer  med  sin  långsträckta  rektangulära 

byggnadskropp och tvärställda flyglar. Förlagor till Blekhems form kan ses både i Rosendal som 

nämnts tidigare men också i Elghammar med dess tvärställda flyglar och gavelfrontoner. Också det 

sparsmakade fasadspråket och en eftersträvansvärd enkelhet i utformningen av detta känns igen från 

Elghammar.  De  putsade  vita  väggarna,  gavelfrontonernas  lunettfönster  och  kolonnportiken  vid 

entrén  är  alla  klassiska  empirrekvisita.  Utöver  Blekhems corps  de  logi,  nämner Hofrén  i  Tjust 

112 Strömbäck, 2002, s. 3.
113 Hofrén, 1937, s. 319.
114 Hofrén, 1937, s. 292.
115 Hofrén, 1937, s. 319. Följande avsnitt baserat på Hofrén, 1937, s. 289-291.
116 Hofrén, 1937, s. 290.
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endast  Gränsö slott  och Åby med denna form.117 Det  var alltså  inte  en vanligt byggnadsform i 

området och möjligen kan förklaras med, som Hofrén påpekar, att denna typ reserverats för större 

mer kostsamma byggnader. Vidare är Blekhems interiör där den bevarats ett mycket gott exempel 

på en empirinredning. Bäst ses detta i salongen och matsalen men även i skrivrummet med dess 

klassiskt gröna väggar. Blekhems interiör är för övrigt i detta fall intressant då man i skrivrummet 

och matsalen valt att måla väggarna i en enfärgad nyans, något som Groth menar specifikt hör till  

Karl Johansstilen. I salongen har man bevarat den halvrunda soffalkoven; något som skvallrar om 

empirens förkärlek för kombination av olika geometriska former. Även salongens kakelugnar med 

sirliga mönster och de två stora mahognyspeglarna tillhör alla empirens formspråk. På Blekhem 

finns också bevarade ett antal möbler från tiden för byggnadens tillkomst; bland dessa är de två 

empirspeglarna med konsolbord i matsalen ett gott exempel.

Det tycks utifrån detta rimligt att argumentera för att Casimirsborg och Blekhem stilmässigt är 

relativt  samstämmiga  med  den  svenska  empiren  eller  Karl  Johansstilen.  Det  finns  i  båda 

byggnadernas formspråk både en stram och elegant sida helt i samklang med sin tids stilnormer. 

Dock kan påpekas att en exteriör förenkling dominerar över de mer traditionella empirelementen. 

Till exempel är Casimirsborgs huvudingång särdeles sparsmakad i utformning vilket även ekar i 

fasadens mycket spartanska dekoration och gör att byggnaden inger ett intryck av återhållsamhet. 

Även  i  Blekhem  kan  detta  ses  även  om  byggnadens  form  här,  tillsammans  med  entrésidans 

kolonnportik, ger ett mer massivt och imposant uttryck. 

Anledningen till den popularitet som Tjustempiren till synes hade i området under perioden kan 

möjligtvis ligga i den krets av byggherrar och dess byggmästare och arkitekter som var aktiva i 

området.  Åtskilliga  gånger  påpekar  Hofrén  i  sitt  verk  betydelsen  av  relationen  mellan  Johan 

Nordenfalk  på  Blekhem,  Jan.  Carl.  Adelswärd på  Adelsnäs  och  byggmästaren  Jonas  Jonsson. 

Nordenfalk och Adelswärd skall ha varit goda vänner och således skapades möjligen en situation 

där  en  nära  relation  byggherrarna  emellan  resulterade  i  att  man också  'delade'  byggmästare.118 

Byggherrarna Nordenfalk och Adelswärd var ägare till stora markområden och ett stort antal gårdar 

och  lade  tillsammans  grundstenarna  i  flera  större  herrgårdsbyggnader,  bruksanläggningar  och 

offentliga byggnader.119 Jonsson kom som byggmästare till båda dessa att figurera vid ett stort antal 

projekt i området och nämns bland annat i samband med: Lofta kyrka, Blekhem, Gränsö, Vindö, 

Ottinge,  Västerviks stadshus (Stadshotellet),  Överums- och Åtvidabergs bruksanläggningar  samt 

117 Hofrén, 1937, s. 291.
118 Samtal med Johan Nordenfalk, 2011-12-17.
119 Hofrén, 1937, s. 293. Nordenfalk ägde Vinäs, Ottinge, Eds bruk och Sundsholm. Hofrén, 1937, s.  46, 317. 

Adelswärd besatt likaså han stora ägor till exempel Stensnäs, Kvistrum, Överums bruk, Tinderedsnäs och även 
senare Ottinge. Hofrén, 1937, s. 46, 317, 324.
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ombyggnadsarbeten vid Stensnäs och Kvistrum.120 Hofrén har även menat att vissa likheter mellan 

en källarbyggnad på Blekhem och ett stall på Kvistrum med det under perioden ombyggda Vinäs 

talar för Jonssons inblandning även här; något som inte är helt omöjligt då Vinäs år 1844 köptes av 

Nordenfalk.121

Även  Jonsson  och  Per  Axel  Nyström  var  bekanta  med  varandra  genom  samarbete  i  flera 

byggprojekt  och  det  är  troligt,  som  nämnts  tidigare,  att  Jonsson  tagit  intryck  av  Nyströms 

arkitekturstil. Nyström verkar dock, utifrån en intressant not i Hofréns verk inte ha varit lika förtjust 

i Jonsson och hans stil. Arkitekten påpekar i ett brev angående Jonssons stora hotell i Linköping att  

arkitekturstilen till synes passar till att imponera Linköpingsbönderna men inte håller måttet i hans 

ögon och kallar hotellet ”bondgrannt”.122 Stora hotellet i Linköping är mycket rikt dekorerat med 

pilasterförsedda  sid-  och  mittrisaliter,  rundbågiga  fönster  och  flera  lister.  Denna  typ  av  rika 

fasadspråk kan även ses i Västerviks stadshus där man tagit tillvara på att huset ligger i ett gathörn 

och har gett det två olikformade fasader välförsedda med dekorationer. Bland annat ses rusticering, 

pilastrar  och  tandsnitt,  gördellister  och  en  mittparti  med  gavelfronton  i  ena  fasaden.123 

Huvudingången, som låg på gathörnet, var då som nu, inramad av en bastant utformad portal med 

doriska kolonner och entablement. I detta fall var det F. B. Oppman som stod för ritningarna och 

hans  smak  för  ett  rikt  fasadspråk  gick  tillsynes  helt  överens  med  Jonssons  ideal.  Helt  klart  

förespråkade och företrädde både Nyström och Jonsson samma arkitektoniska stil men det tycks 

som om Jonsson utvecklat Nyströms mer stramt hållna empir till en egen mer dekorativ variant. 

Även J. F. Oppman och sonen F. B. Oppman var verksamma i trakten under perioden och torde ha 

haft påverkan på arkitekturen. J. F.  Oppman hade möjligen starkare rötter i den sengustavianska 

traditionen  trots  att  han  inte  var  mycket  äldre  än  Nyström.  Det  kan  eventuellt  hävdas  att 

Casimirsborg med sin förlaga i Haga slott anknyter mer till den sengustavianska arkitekturen än vad 

Blekhem gör, trots att det är byggt i slutet på 1820-talet. Casimirsborg skiljer sig med sin säreget 

strama fasad inte bara från Blekhem utan även från andra byggnader från perioden. Visserligen kan 

liknande fasadspråk ses på till exempel Vinö och det senare tillkomna Ottinge men trots detta kan 

det  argumenteras att  Casimirsborg företräder en äldre typ av empirstil.124 Förklaringen till  detta 

skulle kunna ligga i byggherren Lewenhaupts koppling till Gustav III och möjligen val av arkitekt i 

J. F. Oppman. 

120 Hofrén, 1937, s. 301, 306, 312 samt 314-317. Ottinge med sin mycket sparsmakat dekorerade fasad ter sig dock 
atypisk för Jonssons byggnadsstil som snarare förestod vara rikt utsmyckad. 

121 Hofrén, 1937, s. 320.
122 Hofrén, 1937, not 120, s. 503. 
123 Hofrén, 1937, s. 314-315. Idag ligger här Västerviks Stadshotell, det äldre huset revs 1989 och ett nytt uppfördes i 

liknande stil med bland annat rusticerad sockelvåning och kolonnförsedd hörnentré. 
124 Hofrén, 1937, s. 300 och 312.
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Tidens samhällsklimat tycks ha berett för vad som ter sig vara en unik situation. Hofrén ger i sitt 

verk  en  kort  bakgrundsbeskrivning  till  den,  till  synes  ovanligt  positiva  och  framåtblickande 

entreprenöranda  som  karaktäriserade  Tjustområdet  under  den  första  halvan  av  1800-talet.  Här 

poängteras bland annat ett lokalt  ekonomiskt  fördelaktigt  läge med kapital  bundet  i  skogs-  och 

jordbruk och en stark marknad för koppar och järn. I regionen fanns också ett rikligt kapital samlat i 

framstående familjer.125 Även Claes-Göran Petersen pekar i sin Socknar och gårdar i Tjust på den 

företagsamhet  som rådde i  området  under 1700- och 1800-talet  och innebar nyetableringar  och 

privilegiering av företag såsom järnbruk och kopparverk men också glasbruk, pappersfabriker och 

tegelbruk.126 Privilegieringen av ett  företag innebar  att  detta  gavs rätt  av kronan att  bedriva en 

verksamhet och utnyttja till exempel naturresurser mot en viss avgift. Detta skapade en situation där 

man inte bara kunde utan också ville bygga. 

Sedd utifrån en synvinkel som lägger vikt arkitekturens materiella betydelse kan man argumentera 

att det var en kombination av tidens starka ekonomiska tillväxt och att markegendomarna i området 

ofta var sammansatta i stora godskomplex som gjorde att byggverksamheten blomstrade. Det fanns 

i regionen sedan lång tid tillbaka en tradition av stora egendomar och godskomplex, ofta i samband 

med  bruksanläggningar,  ägda  av  ett  fåtal  släkter.127 Redan  på  1300-talet  hade  riksdrotsen  Bo 

Jonsson Grip lagt under sig nästintill hela Tjust och fram till 1600-talet ökade adelns jordinnehav 

stadigt  främst  genom frälseköp för  att  kulminera under  det  tidiga 1700-talet.128 Från 1700-talet 

växer sig köpmannasläkterna starka med namn som bland annat Dichman, Bauman-Cederbaum och 

Cederflycht.129 Under en period då den ekonomiska situationen var god låg det alltså förmodligen 

godsherrarna, som besatt stora egendomar, nära till hands att bygga nytt eller bygga om.

Vad  gäller  byggherrarnas  förankring  i  samhället  och  deras  betydelse  för  utvecklingen  av 

Tjustempiren  har  vi  tidigare  sett  att  Johan  Nordenfalk  och  Jan  Carl  Adelswärd  innehade  en 

nyckelroll  i  denna.  Speciellt  den  Nordenfalkska  byggnadsverksamheten  var  anmärkningsvärd  i 

omfattning. Nordenfalk var alltså av allt att döma en mycket arbetsam man med otaliga järn i elden. 

Som  statssekreterare  och  sedermera  statsråd  var  han  under  i  stort  sett  hela  sin  karriär  nära 

sammanlänkad med hovet. Hans politiska fallenhet sträckte sig dock bortom den nationella nivån 

och  efter  att  han  år  1831 lämnade  sin  tjänst  som statssekreterare  för  Karl  XIV Johan kom så 

Nordenfalk att bli  mycket aktiv i Tjust.130 Bland hans samhälleliga åtaganden skall  bland annat 

nämnas  att  han  var  iblandad  i  grundandet  av  Smålands  privatbank,  vid  byggen  både  vid 

125 Hofrén, 1937, s. 292-293.
126 Petersen Claes-Göran, Socknar och gårdar i Tjust, C-O Ekblad & Co, Västervik 2001, s. 51-52.
127 Hofrén, 1937, s. 42.
128 Petersen, 2001, s. 27, 40-41 och 53.
129 Hofrén, 1937, s. 42-43.
130 Villskog, 1945, s. 117.
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lantbruksskola i Källsåker och Stegeholms kanal.131 1833 lämnades en petition om en förfrågan att 

dela Kalmar län i två delar och göra Västervik till residensstad.132 Johan Nordenfalk var en av de 

169 personer som signerat petitionen och trots kunglig medgivande avslogs förslaget av ständerna 

1840.133 Trots detta togs bland annat av Nordenfalk initiativ till att bygga stadshuset (Stadshotellet) i 

Västerviks som var tänkt att bli länsresidens.134 Den Nordenfalkska företagsamheten rörde dock inte 

bara politiska frågor utan även de industrier och marken som tillhörde Blekhemsgodset. Godset var 

mycket stort  och på ägorna låg bland annat tegelbruk,  manufakturverk med knipphammare och 

spiktillverkning, en såg och kvarn.135

J. C. Adelswärd var också han mycket verksam i Tjustbygden och i grannkommunen Åtvidaberg 

där Baroniet Adelswärds bas låg med Adelsnäs och Åtvidabergs kopparverk.136 I  Tjust innehade 

Adelswärd en stor mängd egendomar bland annat Stensnäs, Kvistrum och men även i Överums 

bruk inköpt 1816.137

 Greven Gustaf Lewenhaupt och grevinnan Sophie Magdalena Lewenhaupt på Casimirsborg hade 

också de starka kopplingar till hovet. De båda makarna skall ha varit gudbarn till Gustav III och 

drottning Sofia Magdalena och av dessa burits till  sina respektive dopceremonier och getts sina 

gudföräldrars  namn  varpå  greven  Lewenhaupt  också  skall  ha  utsetts  till  Gustav  III:s 

hovstallmästare.138 Kopplingen mellan kronan och den Lewenhauptska släkten torde inneburit en 

viss påverkan vi bygget av Casimirsborg genom att man gavs tillträde till och möjlighet att orientera  

sig i nationell och även internationell arkitektur och dess normer. Även den till synes personliga 

relationen till hovet torde också haft en viss inverkan. Man kan utifrån Casimirsborgs likhet med 

Haga slott  och Gustav III:s paviljong spekulera i om Lewenhauptarna vid bygget av herrgården 

gjorde ett medvetet val i att låta den efterlikna dessa. 

Huruvida det är ett uttryck av en regional identitet man ser i Tjustbyggdens empirbyggnader är 

svårt att säga. Byggherrarna var ofta bosatta på sina herrgårdar men också genom tjänst för hovet 

frekvent bortresta eller spenderade långa perioder borta från godsen. Johan Nordenfalks korta och 

mycket aktiva period i Tjust utgör kanske ett undantag. Dock skall också påpekas att byggherrarna 

trots allt var mycket aktiva i Tjust och Västerviks kommun. Både Jan Carl Adelswärds och Gustav 

Lewenhaupts  underskrifter  fanns  med  på  den  petition  om  en  länsdelning  som  lämnades  till 

131 Hofrén, 1937, s. 46.
132 Villskog Jon , Västerviks län – En tanke som ej blev verklighet, Västerviks kulturhistoriska förenings årsbok, 

Meddelande Nr. 19 1962, Västervik, 1962, s.10-14.
133 Villskog, 1962, s. 15 och 17. Utöver Nordenfalk bör signaturer av både  J. C. Adelswärd och G. Lewenhaupt  

nämnas.
134 Villskog, 1962, s. 21-22.
135 Villskog, 1945, s. 128.
136 Baroniet Adelswärds hemsida, historik, http://www.baroniet.se/historik.html, hämtad 2011-12-30.
137 Hofrén, 1937, s. 47.
138 Rydström, 1912, s. 36.
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riksdagen 1833 (se not 163). Om man dessutom räknar in den stora byggverksamhet som företogs 

av i alla fall Adelswärd och Nordenfalk ter sig deras inblandning mycket stor. Man kan utifrån detta  

argumentera att de stora godskomplexen som bebyggdes så mycket under denna period i många fall 

också var representativa egendomar. Dessa kunde då ha fungerat som en markering av en regional 

social  identitet  inom Tjustområdet  och  med dessa  representativa  byggnader  som uttryck för  en 

social status. Dessutom markerades även en social identitet nationellt till hovet i att man valde att  

använda sig av dess föredragna arkitekturstil;  empiren/Karl Johansstilen. Anledningen till  varför 

man  valde  empiren  som  utgångspunkt  i  arkitekturen  ligger  troligtvis  i  den  konstellation  av 

byggherrar och arkitekter som var aktiva just då. Flera av dessa hade som vi har sett starka band till  

Stockholm och hovet och 'tog med sig' sina preferenser till Tjust. Man skall dock inte inskränka 

Tjustempirens stilpåverkan till  att vara beroende endast till  dessa byggherrar och arkitekter och 

byggmästare. Det finns ett antal byggnader nybyggts eller byggts om under perioden där dessa ej 

varit  inblandade.139 Dock behövs  för  att  kunna behandla  Tjustempirens  fulla  betydelse  för  den 

regionala arkitekturen en analys av andra byggnadstyper som skolor och allmänna byggnader göras. 

Sammanfattningsvis kan anföras att Tjustempiren som stil inte anmärkningsvärt avviker från den 

svenska empiren eller Karl Johansstilen som den också kallats. Tvärtom tycks den anamma och 

utveckla  de  rådande  stilnormerna.  Anledningen  till  detta  tycks  främst  ligga  i  byggherrarnas 

koppling till  Stockholm och hovet  där både möjligheten att  följa dessa normer och en vilja att 

uttrycka en social identitet figurerar. Johan Nordenfalk som under flera år arbetade nära Karl IX 

Johan tycks genom sitt Rosendalsinspirerade Blekhem ha tagit med en bit av den svenska empiren 

till Tjust. Även makarna Lewenhaupt hade nära kontakter med hovet, då främst under Gustav III:s  

tid. Om man ser arkitekturen som ett materiellt uttryck för en social identitet kan det  argumenteras 

att Casimirsborgs utformning kan ses som en avspegling av den Lewenhaptska relationen till hovet 

och  Gustav  den  III.  Även  regionalt  fungerade  empirstilen  som en  identitetsmarkör  i  form  av 

representativa  byggnader  och  i  vissa  fall  möjligen  som uttryck för  storslagna  ambitioner  både 

politiskt och socialt. 

VI . Sammanfattning

Denna  uppsats  syfte  var  att  undersöka  bakgrunden  till  och  definitionen  av  det  regionala 

stilbegreppet Tjustempir, skapat av Manne Hofrén 1937. Jag ville kontrastera Tjustempiren med den 

traditionella svenska empiren och utifrån fallstudier av Casimirsborg och Blekhem analysera och 

jämföra dessa. Detta hoppades jag skulle ge en inblick i begreppets innebörd och anledning till att 

139 Till exempel Nygård, Vinö, Forsby, möjligen Vindö och Åby vilka alla listas av Hofrén under andra ägare och 
arkitekter (undantag i Vindö där Hofrén spekulerar i om det kan attribueras till Jonsson). Hofrén, 1937, s. 326-327.
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den så ofta förekom. Dessutom var den samhälleliga och ekonomiska bakgrunden under perioden 

viktig  för  frågor  rörande arkitekturens  roll  som ett  materiellt  uttryck  för  social  status  och som 

identitetsmarkör. 

En analys av Hofréns resonemang tillsammans med resultatet av de båda fallstudierna visade att 

Tjustempiren  inte  särskiljer  sig  från  den  svenska  empiren  eller  Karl  Johansstilen.  Både 

Casimirsborg och Blekhem har sina förlagor i tidens svenska arkitekturtradition. Casimirsborg  med 

sin likhet till Haga slott och Blekhem i den tidiga empiren sedd både i Elghammar och Rosendal. 

Jag kunde alltså konstatera att Tjustempiren var starkt förankrad i de nationella arkitekturidealen 

som företräddes av Karl XIV Johan och hade sina rötter både i de sengustavianska och franska 

arkitekturidealen.  Bakgrunden  till  empirens  popularitet  i  området  fann  jag  ligga  dels  i 

byggherrarnas  personliga  koppling  till  Karl  XIV Johan och Gustav  III  före  honom.  En  del  av 

förklaringen låg också i arkitekterna och byggherrarnas personliga stilideal men också i den relation 

som utvecklades mellan dem och byggherrarna och skapade en situation där ett fåtal byggherrar och 

deras  arkitekter  och  byggmästare  stod  för  en  stor  del  av  regionens  byggen.  Detta  skapade  en 

situation där Tjustområdets arkitektur i många fall kom att utmärka sig i relation till dessa. Dock 

ville jag också framhäva att detta konstaterande endast kan röra den representativa arkitekturen och 

att  en  djupare  analys  av  tidens  arkitektur  krävs  för  en  fullkomlig  förståelse  av  Tjustempirens 

dominans  inom  arkitekturen.  Avslutningsvis  konstaterade  jag  också  att  Tjustempiren,  i  dessa 

representativa  byggnader  kan  ses  som  identitetsmarkör  främst  nationellt  genom  byggherrarnas 

koppling till hovet men också regionalt som ett uttryck för social status. Byggherrarnas ambitioner, 

både politiskt och som godsägare och företagare fick sitt uttryck i Tjustempiren.
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