hem & gårdar

»Man måste vara
lite naiv, annars
vågar man aldrig
ta de avgörande
stegen«

Equatisi bla am dionsequat, quation tis
adit, voloreet ad dipis nit illam zzrilit
prat, quipismod tem nim ad dolor sisit.

De sålde villan och blev

Stolta slottsägare

1663 Frans Joel Örnestedt,
gift med Anna von der Deilen.
1747 Anna Hedvig Örnestedt,
gift med Gustaf Wilhelm
Coyet.
1813 Peter Möller, gift med
Else Marie Béen.
1846 Peter von Möller, gift
med Sophie Elisabeth Silfverschiöld.
1932 Bror Alf Gustaf Allison
von Möller, gift med Carin
Amalia Tersmeden.
1986 Leif Grankvist, gift med
Marianne Holmberg.
2005 Thomas Müller-Uri, gift
med Ingmarie Gunnarsson.

Det var både skrämmande och roligt. Ingmarie och Thomas glömmer aldrig
ögonblicket när de skulle skriva under kontraktet. I dag är de glada att de
vågade – och stolta ägare till Skottorp, Sveriges bäst bevarade empirslott.
Av Pia M attss o n F o to H e l en e To r e sd o tt er
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Equatisi bla am dionsequat, quation ulpute
tis adit, voloreet ad dipis nit illam zzrilit
prat, quipismod tem nim ad dolor sisit.

▼

Några av
Skottorps ägare
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utanför slottet, vars
nymålade fasad skiner i solskenet.
– Man måste vara lite naiv, annars vågar
man aldrig ta de stora och avgörande stegen i livet, säger hon.
Hon vet vad hon pratar om. För snart fyra
år sedan tog hon och maken Thomas sitt livs
största kliv när de lämnade villan i Växjö
med sina fyra barn för att bli slottsägare.
Ingmarie växte upp på en gård i byn
Edenberga en mil härifrån. På den tiden
var Skottorp väldigt privat och hade någon
sagt till Ingmarie att hon en dag skulle flytta

Ingmarie möte r oss

Obortionse dolut la con ero con henit nibh ex er at lore modiam il et ut.

in där med man och barn hade hon skrattat högt. Men livet är fullt av tillfälligheter
och möjligheter. Som utbildad civilingenjör och med en karriär inom mejeriindustrin kom Ingmarie att arbeta i Falkenberg,
Stockholm, Dingle, södra Tyskland och
slutligen Växjö. Och det var där vägen till
Skottorps slott uppenbarade sig.
– I början av 2000-talet köpte min
kusin Skottorps jordbruk för att satsa på
mjölkproduktion med 500 kor. Eftersom
jag arbetat med osttillverkning inom
mejeribranschen började vi spåna om att

förädla mjölk och göra ost tillsammans
under varumärket ”Skottorp”. En idé som
passade Thomas och mig bra. Efter nästan
tio år i Växjö kände vi att det var dags att
göra något annat.
I mars 2005 blev Skottorp till salu. Ingmarie och Thomas bestämde sig för att åka
dit och titta, även om det kändes som ett
alldeles för stort projekt. Efter att ha gått
igenom huvudbyggnadens tomma och råkalla salar tillsammans med mäklaren var
de inte avskräckta, däremot kluvna.
– Vi såg möjligheterna, men också allt ar-

▼

Obortionse dolut la con ero con henit nibh ex er at lore modiam il et ut.

Obortionse dolut la con ero con henit nibh ex er at lore modiam.

Ingenjörer och slottsägare
Ägare: Ingmarie Gunnarsson och Thomas
Müller-Uri, 47 respektive 50 år.
Familj: Barnen Sophie, 16 år, Louise, 13 år
och Karl och Erik, 7 år.
Yrke: Båda är civilingenjörer.
Bor: I en flygel på Skottorps slott i södra
Halland.
Slottet: Byggdes 1820. 900 kvadratmeter,
13 rum.
Mark: 40 hektar park och våtmarker.
Verksamhet: Bröllop, fester, konferenser
och andra evenemang. Sommarkafé och
visningar av slottet under sommarmånaderna. Guidade visningar i slottsparken efter
överenskommelse. Andjakter under hösten
och julbord. Se www.skottorpsslott.se.
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Obortionse dolut la con ero
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»Vi såg möjligheterna, men också
allt arbete som ett slott kräver«

Obortionse dolut la con ero con henit.

entréplan
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Na faccummy nibh modo exerit lam quam vel
et wisit la at, consectem iureetue nismodio.
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Tips inför gårdsköpet
● Det är ett sätt att leva, fundera igenom om ni

vill ha det så.

Övre plan

finns massor med bra rådgivare på till exempel
Almi, LRF Konsult och Nyföretagarcentrum.
● Gamla hus bjuder alltid på överraskningar (oftast
kostsamma). Det är oerhört lätt att bli förförd av
husets skönhet, men vardagen kommer!
● Kontrollera om huset är byggnadsminne, eller
har någon form av skydd som kan innebära
begränsningar beroende på vad man har tänkt
att göra med gården.
● Man måste inte göra allt på en gång, lägg tid på
att prioritera.
● Gör ett värsta scenario – vad är det värsta som
kan hända och hur kan man tackla det?

bete som ett gammalt slott kräver, säger Ingmarie. Ägarna hade renoverat ena flygeln
där de bodde medan den stora slottsbyggnaden var igenbommad och inte uppvärmd.
Vi skulle också kunna bo i flygeln och använda stora huset till någon verksamhet.
Men var det realistiskt och genomförbart?
Tillbaka i Växjö ägnade sig Ingmarie och
Thomas åt att göra en illusionsfri kalkyl
över sina möjligheter att bli slottets nya ägare. En förutsättning var att Thomas skulle
kunna behålla sitt arbete i Växjö, en annan
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att de skulle kunna utveckla Skottorp.
– Det som talade emot ett köp var osäkerheten och de stora kostnaderna. På
plussidan fanns friheten och möjligheten
för mig att vara min egen.
Till slut hade paret en färdig finansieringsplan att presentera för banken. De
ville driva Skottorp med jakter, kafé, fester, visningar och andra aktiviteter för att
på sikt kunna starta en mejeriverksamhet
i det gamla kostallet.
Under följande fyra månader slets Ing-

marie och Thomas mellan hopp och förtvivlan. Skulle banken godta deras plan?
Hur var deras odds jämfört med övriga
spekulanter? Det var en mentalt tärande
period, minns Ingmarie.
Till slut avgjordes det hela till deras fördel och i juli 2005 kunde de skriva på kontraktet. Plötsligt var de slottsfru och slottsherre på Sveriges bäst bevarade empirslott.
Ett faktum som skrämde paret lika mycket
som det gladde dem. Ingmarie glömmer
inte ögonblicket när de tillsammans med
go d s & g å r d a r 2.2 0 0 9
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Duismod oloreros nullummy num enibh er sit praessed el ipit,
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Duismod oloreros nullummy num enibh er sit praessed el ipit,
summy niat ulla faccum iuscing et velis eraesenibh eugait.

1. Entré
2. Hall
3. Kontor
4. Kök

flyttlasset anlände till slottet:
– Ja, vi lyckades komma hit! var min spontana känsla. Strax efteråt kom ett ungt par
förbi och frågade om man kunde hyra slottet för bröllopsfester. Ja, det kan man, men
kom tillbaka om en vecka, svarade jag.
Den här dagen vilar lugnet över det
sköna slottet. Barnen är i skolan och Thomas i Växjö. Ingmarie och hunden Tyke
håller ställningarna. I en av de närbelägna
hagarna går familjens hästar och längre
bort syns Hallandsåsens oregelbundna

med dess kassettak, illusionsmålningar
och gamla trägolv. Vackrast är Kungssalen,
Övre Hallen, Röda Salen och Stjärnrummet som Ingmarie brukar visa besökarna
under sina guidade turer. Biblioteket med
sin lönndörr i den väggfasta bokhyllan är
en annan godbit som roar många.
– Innan vi flyttade till Skottorp visste
jag inte vad empir var, men mitt intresse
växte snabbt. Nu har jag läst allt jag lyckats
komma över om empiren och jag är mycket
förtjust i stilen.
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rygg som löper genom det vackra landskapet. Ingmarie håller med om att det är
en stillsam idyll där det finns tid för långa
promenader med Tyke. Andra perioder är
oerhört intensiva.
– Det är en omväxlande vardag, på morgonen vet jag sällan hur dagen kommer att
gestalta sig. Ofta blir det obekväma arbetstider i samband med bröllop. Men jag trivs
med att vara egen företagare.
Inne i slottet är det näst intill omöblerat
vilket framhäver salongernas egen skönhet

5. Sovrum
6. Trädgårdsrummet
7. Jungfrukammare
8. Napoleonrummet

9. Förrum
10. Övre hall
11. Bibliotek
12. Matsal
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● Ta gärna hjälp av någon utomstående, det
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Equatisi bla am dionsequat, quation ulpute
tis adit, voloreet ad dipis nit illam zzrilit
prat, quipismod tem nim ad dolor sisit.

»Jag har läst allt jag
lyckats komma över om
empiren och är mycket
förtjust i stilen«

1. Ommy numsan
ulla conum zzriure
volobore mincipit
wis num dolupta
tumsandrero et
nummod eraesto.
2. Ea corpero eumsan velisi tatismo
dionsecte tet amcortis autpate tumsandio consequi.
3. Te dunt am do
eu feugue erostrud
ming euissim quisim volessit aciduismod diat dolutat.
4. Dui blaorper si te
magnim veril dolut
aci elent ut am ip
eros esequat non
veliquatem zzrit.
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i vårt grannskap
värt att besöka: Lugnarohögen i
Hasslöv, en fascinerande bronsåldersgrav.
Ät gott på: Rökeriet i Laholm.
Handla här: Båstad och Laholm, två
charmiga småstäder med bra shopping.

96

Skottorps slott uppfördes på 1670-talet av fältmarskalk
Frans Joel Örnestedt efter ritningar av Nicodemus Tessin
d.ä. 1680 gifte sig Karl XI och Ulrika Eleonora där och en del
historiker anser att slottet byggdes endast för detta bröllop.
På 1700-talet ägdes det av släkterna Coyet och von Krassow. 1813 köpte handelsmannen Peter Möller det då förfallna
slottet. Hovintendent Carl Fredrik Sundvall gjorde en fullständig renovering där slottet fick sitt nuvarande utseende.
Den adopterade sonen Peter är Skottorps kanske mest
kände ägare. Tack vare sina insatser för jordbruket blev han
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invald i riksdagens första kammare och
1986 blev Skottorp blev ett byggnadsminne.

3
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▼

byggdes För kungabröllop
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»Det skulle vara väldigt
roligt att få återbörda fler
av originalmöblerna hit«

Duismod oloreros nullummy num enibh er sit praessed el ipit, summy niat ulla faccum iuscing et velis eraesenibh eugait nostie miniam dionsequis.

Adit dolore magna feum dolore min exer
dit ut lummy nonsecte minit venibh et.
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Det första Ingmarie och Thomas gjorde
sedan de blivit ägare till Skottorp var att
bjuda in länsantikvarien. Att bevara slottet för eftervärlden känns naturligt och är
inget betungande ansvar. Ingmarie tycker
därför att det är extra roligt att länsantikvarien ser Skottorp som det nu mest prioriterade objektet i Halland.
– Det första vi blev rådda att göra var att
renovera fasaden, vilket påbörjades hösten
2006.
Efter att ha blästrat bort översta lagret
färg hittade man 1800-talets gulockrafärg
som fasaden nu är målad i. Fasadrenoveringen tog ett och ett halvt år och kostade runt sex miljoner kronor.
Nu ska man börja invändigt: Stjärnrummet ska konserveras och färg och tidigare
lagningar ska bättras på i Röda salongen.
Dessutom ska vatten och toaletter ses över,
förklarar Ingmarie.
En del av de möbler, uppstoppade djur
och karaffer som finns i salongerna är i

original från Skottorp. Det är sådant som
auktionerades bort för 30 år sedan och som
paret lyckats köpa tillbaka på auktioner.
– Under den stora auktionen i slutet av
1970-talet tömdes slottet fullständigt. Det
var ett sätt för den dåvarande ägaren att
dela upp arvet mellan släktingarna. Det
skulle vara väldigt roligt att få återbörda
fler av originalmöblerna hit, men det har
plånboken hittills inte tillåtit. Samtidigt är
det en svår balans att möblera med äkta,
tidstypiska möbler när salongerna används för publik verksamhet.
– Det har kommit fler besökare hit än
vi trodde att det skulle göra, vilket är oerhört positivt. Nu hoppas jag bara att våra
drömmar om ett eget mejeri i det gamla
kostallet snart ska bli verklighet.
Sedan ska Ingmarie och Thomas börja
tillverka en unik karaktärsost, en ost som
man bara kan hitta här på Skottorp.
– Det var ju den egentliga anledningen
till att vi köpte slottet, säger Ingmarie. ■
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