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Vad är det som gör Gunnebo 
så unikt och uppmärksam-
mat?

– Vi följer en tydlig vision: 
att både bevara och utveckla 
hela anläggningen efter ori-
ginalritningarna från 1700-
talet, menar Lena Vikström, 
VD för Gunnebo Slott och 
Trädgårdar

Det våras för Gunnebo. Vinterns ar-
bete med att resa de två flygelbygg-
naderna är avklarat. Nu återstår 
att inreda dem och fylla dem med 
möbler. Hela projektet har väckt 
uppmärksamhet runt om i Sverige.

– Vi får förfrågningar hela tiden 
om varför vi lyckas så väl. Jag tror 
att vi har varit framgångsrika i att 
förena kunskap, tillit och engage-
mang. Vi har heller aldrig avvikit 
från vårt gemensamma mål. Det 
gör att Gunnebo kan ha en så hög 
historisk trovärdighet, säger Stefan 
Karlberg, förvaltare och projekt-
ledare för flyglarnas återuppbygg-
nad. Gunnebos flyglar har därför 
blivit ett referensobjekt för liknande 
projekt inom byggnadsvård. Ut-
bildningen i restaureringskonst 
vid Kungliga Konsthögskolan i 
Stockholm samt andra universitet 
och högskolor står på rad för att ta 
del av Gunnebos erfarenheter och 
tillvägagångssätt. På Gunnebo går 
teori och praktisk utövning hand 

Söndag 17 april kl. 17.00 
Ka-ka-kaos. Familjeföreställning med Barocken-
semblen Corona Artis, Gunnebo slotts ensemble-
in-residence i samarbete med Vara konserthus. 
Gunnebo Kaffehus och Krog håller extra öppet 
fram till kl. 17. Pris: 75 kr, hönshuset i tjänstefolks-
byggnaden. Bokas på telefon 031-334 16 00. 
 

Onsdag 20 och 27 april kl. 18.30 
Vårbruk. Vårbruk med försäljning av fröer och 
plantor. Trädgårdsmästare Joakim Seiler berättar 
om arbetet i köksträdgården och årets temaväxt 
melon. Pris: 150 kr inkl. kvällsmål i tjänstefolks-
byggnaden. Bokas på telefon 031-334 16 00. 
 

Onsdag 11 maj kl. 18.30 
Kultur som ett sätt att leva. Jasenko Selimovic 
kåserar kring kulturens utveckling i Europa. 
Programmet är en del av Europaveckan. Pris: 150 
kr inkl. kvällsmål.  Föredrag i slottet, mat i tjäns-
tefolksbyggnaden. Bokas på telefon 031-334 16 00. 
 

Söndag 22 maj kl. 10-15 
Hantverkets dag – öppet hus. Möt hantverkarna 
som färdigställer Gunnebos flygelbyggnader och 
nya köksträdgård. Visning av flyglarna och nya 
köksträdgården kl. 11 och 13. Öppet hus i slottet 
kl. 12-15. Utställning av picnickorgar, tipsprome-
nad med mera. 
 

Lördag-söndag 9-10 juli kl. 11-16
1700-talshelg på Gunnebo. Upplev 1700-talet på 
Gunnebo bland såväl herrskap som enkla soldater 
och deras tross. Autentiskt tältläger på midsom-
marängen, slaget vid Kvistrum mellan svenskar 
och danskar, 1700-talsmat, tidstypisk musik m.m.

Fredag 22/7 kl 19
Teaterpremiär: 2 x Tjechov. Sommarteater på 
hönshusgården. Björnen och Frieriet spelas under 
bar himmel i två fristående akter med paus. I rol-
lerna: Dag Malmberg, Mats Blomberg, Sara Wik-
ström och Anna Bjelkerud. Regi: Erik Ståhlberg. 
Spelas också 24, 29, 30 och 31 juli samt 4, 6 och 7 
augusti kl 19. Biljetter genom Ticnet, 077-170 70 70 
eller www.ticnet.se från 2/5.

Torsdag 28 juli kl 18
Läckö slottsopera i salongen på Gunnebo 
slott. Gästspel med valda delar ur Tiggarens 
opera. Biljetter genom Ticnet, 077-170 70 70 eller 
www.ticnet.se från 2/5.

Fredag 5 och 12 augusti kl 19
Trädgårdsfest i köksträdgården. Årets temaväxt 
på Gunnebo är melon, vilket avspeglas dessa kväl-
lar då köket flyttas ut i köksträdgården. Mat, miljö 
och musik förenas i en magisk afton.

Måndag-söndag 15-21 augusti
Barnens vecka på Gunnebo. Teater och andra 
aktiviteter för Gunnebos yngre besökare.

För bokning och mer utförlig informa-
tion kontakta Gunnebo 031-334 16 00 eller 
www.gunneboslott.se

Gunnebo 
– en mötesplats för alla åldrar

i hand, eller som Stefan Karlberg 
uttrycker det:

– Där andra övar torrsim crawlar 
vi på ordentligt!

Kompetensutvecklingsprojekt
Nyckeln till Gunnebos framgångar 
är att bevara och utveckla. 
Därför är det också naturligt att 
rekonstruktionen av flygelbyggna-
derna lika mycket är ett väldoku-
menterat kulturhistoriskt arbete 
som ett kompetensutvecklingspro-
jekt. Länsarbetsnämnden, som är 
medfinansiär tillsammans med EU 
mål 3, Mölndals stad och externa 
sponsorer, ser tydligt hur arbetslösa 
har fått inspiration, unik utbildning 
och mod att gå vidare i yrkeslivet, 
tack vare deltagande i projektet.
Johnny Öhman är chef för Arbets-
förmedlingen i Mölndal:

– Flygelprojektet har varit mycket 
betydelsefullt. Deltagarna kommer 
i framtiden att ha stor använd-
ning för lärlingsutbildningen, där 
gamla kunskaper förs vidare till 
en ny generation hantverkare. Fler 
uppdragsgivare önskar i framti-
den använda hantverkarnas unika 
kunskaper och erfarenheter från 
flygeluppbyggnaden. Projektet är 
ett gott exempel på ett lyckat samar-
bete mellan oss, fackföreningarna, 
Mölndals stad och Gunnebo. Vi har 
också ett bra samarbete när det gäl-
ler ungdomspraktikplatser i Gun-
nebos trädgårdar och på lantgår-
den. Owe Ramboldt har varit med 
från början av projektet. Genom 
Aktivitetsgarantin har han sedan 
november 2003 arbetat i snickeri-
verkstaden:

– Det har varit jättekul och 
enormt givande. De fönster och 
dörrar som jag har tillverkat är 
gjorda efter 1700-talsritningar och 
de är unika objekt som inte går att 
få tag på någonstans. Som gammal 
mölndalsbo känns det också bra att 
vara med om att skapa ett levande 
Gunnebo.

Butik redan i sommar
Gunnebo är till för alla – såväl da-
gisbarnen på utflykt som flanörer, 
forskare, livsnjutare, kaffesugna 
och vetgiriga vuxna.

– Tack vare att verksamheterna är 
samlade i ett kommunalt bolag, kan 
vi samordna våra resurser. Vi fäster 
lika stor vikt vid kulturreservatet 
som visningsverksamheten, träd-
gårdarna och kaffestugan. Alltid i 
nuet, alltid i 1700-talet, säger Lena 
Vikström.

I september blir det stor invigning 
av flygelbyggnaderna. Dessförinnan 
tjuvstartar Gunnebo med att slå upp 
portarna till en ny museibutik i den 
norra flygeln.

Våren/sommaren 2005

Fakta

Sedan 1996 pågår arbetet med att återskapa Gunnebo till ursprungligt 
utseende. Tjänstefolksbyggnaden och drivhuset uppfördes i den första 
delen av rekonstruktionsarbetet. Dessutom återställdes delar av stilpar-
ken och den gamla köksträdgården nyanlades. I etapp två återuppförs 
de båda flygelbyggnader som förstördes av en brand 1833 samt anläggs 
den nya köksträdgården på platsen nedanför drivhuset.

Alla dessa arbeten har möjliggjorts eftersom arkitekten Carl Wil-
helm Carlbergs ritningar finns bevarade. Dessutom har man gjort 
arkeologiska utgrävningar och studerat teckningar och skisser från 
tiden. Gunnebo är ett av Sveriges bästa och mest stilrena exempel på en 
nyklassisk herrgårdsanläggning – och unikt väldokumenterat.

Rekonstruktionsarbetet har rönt uppmärksamhet runt om i Sverige 
och Europa. År 2002 belönades Gunnebo Slott och Trädgårdar och 
Mölndals stad med europeiska unionens stora pris Europa Nostra för 
bevarande av kulturmiljöer.

Den norra flygeln är indelad i ett antal mindre rum. Där kommer 
till exempel reception, butik, utställningslokaler och kontor inrymmas. 
Den södra flygeln fungerade ursprungligen som vagnbod och stall. Idag 
kommer den användas som samlingslokal för 80-120 personer. Tanken 
är att man där skall kunna ha föreläsningar, konserter, middagsarrang-
emang eller stora konferenser.

År 1896 byggde F O Peterson & Söner 
Byggnads AB ingenjör Andrées bal-
longhus som restes i Majorna och skep-
pades till Spetsbergen.
I Gunnebo är man engagerad för att 
levandegöra 1700-talet.

F O Peterson & Söner Byggnads AB är en 
byggkoncern som grundades 1870 i Göteborg 
och är idag Sveriges äldsta byggföretag.
Uppdraget att leverera virke, montera södra 
flygeln och agera samordnare i projektet är 
inte F O Peterson & Söner Byggnads AB:s 
första engagemang i Gunnebo.

– Vi uppförde även tjänstebostaden, höns-
huset och drivhuset efter Carlbergs original-
ritningar, säger Jonas Steen, som tillsammans 
med sin bror Sven driver företaget vidare i 
fjärde generationen.

Ett uppdrag för den med längst erfarenhet

Samordnare i flygelprojektet på Gunnebo har 
F O Peterson & Söner Byggnads AB varit. På 
bilden Evert Brandin och Jonas Steen.

Tel: 031-724 80 00  •  Fax: 031-724 80 10
www.fop.se

Utmanande projekt
Flygelbyggnaderna är ett komplext arbete som 
kräver stor hantverksskicklighet. 
Platschef har Evert Brandin varit:

– Exempelvis har timret vinterhuggits i 
Dalarna för att erhålla rätt kvalitet. För tät-
ning har lindrev använts. Tillsammans med 
Gunnebos egen personal löser vi alla problem 
på vägen.

Företaget medverkar även vid upphandling-
en och utförande av flyglarnas installationer.

Marknadsledande i Göteborg
F O Peterson & Söner Byggnads AB, med 
idag ca 155 medarbetare, arbetar företrädes-
vis lokalt inom Storgöteborg med byggnads-
verksamhet men verkar internationellt med 
F O Snickeri och F O Arkitektkontor AB. I 
koncernen ingår även Grundförstärkningar i 
Göteborg AB.

I företagets affärsidé ingår det att vara väl 
förtrogen med hela byggprocessen, från idé 
till förvaltning och brukande.

F O Peterson & Söner Byggnads AB har 
bland annat medverkat till Volvos huvudkon-
tor, Östra Nordstaden, Chalmers kårhus samt 
Casino Cosmopol. 

Gunnebos två fristående flygelbyggnader står färdiga sommaren 2005. I 
april var båda under tak. Foto: Stefan Karlberg.


