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Design som gör livet vackrare

INREDA

Det finns de som 
samlar på frimärken 
och så finns det de 
som går lite längre 
och samlar på hus. 
För LARS SJÖBERG 
är det inte bara en 
hobby, det är ett kall. 
Så äger han också nio 
hus – och en kyrka.

Av ERNST KIRCHSTEIGER  Foto PERNILLA SJÖHOLM ›
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AG HAR ALDRIG Varit någon sam-
lare, tvärt om så brukar jag säga att ens 
eka blir väldigt svårrodd om man har 
för mycket saker i den. Så för att inte 
sjunka ner till botten så rensar jag ut 
ibland. Men trots att jag själv lever efter 
den livsfilosofin så kan jag inte låta bli 
att beundra de som gör helt tvärt om. 

En av de största samlare som jag känner är Lars Sjöberg, han samlar 
på hus. Ett tokigt, men fantastiskt inspirerande livsprojekt. Eller 
som han själv säger ”jag vet att jag är galen, men jag väljer att kalla 
mig själv för alternativ”.

JAG TRÄFFADE LARS För första gången på en föreläsning i Dylta-
bruk. Det var en riktig wow-känsla att höra honom tala om 1700-ta-
let. Han hade en sådan rolig distans till det hela, jag hade aldrig varit 
med om någon som pratade så opretentiöst och otillrättalagt om 
historia. Våra vägar har sedan korsats en hel del genom åren både 
på gemensamma utställningar och i tv-rutan. Efter varje möte med 
Lars är det som om jag själv tar ett steg till i min utveckling, jag blir 
så otroligt inspirerad.

Just i dag har vi stämt möte vid en av hans nio hus, brukskonto-
ret i Lövsta, en putsad tegelbyggnad med gulmålad fasad. Härifrån 
styrde bruksfamiljen De Geer Lövsta järnbruk under dess guldålder 
på 1700-talet fram till järnbrukens ned-
montering på 1920-talet. Familjen bodde 
på den tillhörande herrgården, men det var 
troligtvis här som de arbetade och huserade 
brukets besökare.

– Hela bruket förstördes i en brand an-
lagd av ryssarna under det Stora nordiska 
kriget 1719, men byggdes upp så fort det 
blev fred. Just det här huset kom däremot 
till lite senare och är brukets första byggnad 
i rokokostil med valmat mansardtak, säger 
Lars och trycker till den enorma grönmå-
lade porten som är krönts av sandsten och 
texten bruks corior. Väl inne i huset möts 
vi av ett virrvarr av 1700-tals stolar, him-
melsängar, golvur, kinesiska telådor och 
ostindiskt porslin. Det är som om alla bort-
glömda ting från 1700-talet har hittat sig en 
fristad och slagit sig ner här.

– Min sjukdomsbild är uppenbar för alla, 
även för mig själv. Men jag älskar ju de här 
grejerna, säger Lars och lyfter upp föremål 
efter föremål.

– Titta på det här skåpet bara, det är inte 
bara ett skåp, utan en hel happening, säger 

Under 1990-talet tog 
Lars Sjöberg ledigt från 
sin tjänst på National-
museum för att hjälpa 
Ikea ta fram en 1700-tals 
serie. Numera är han 
engagerad i träakademin 
i Kramfors där många av 
hans möbler får stå som 
modell för nyproduc-
erade möbler i 1700-ta-
lets anda.

›
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Ernst berättar!
Vad är egentligen ett brukskontor 
kanske ni undrar. De flesta gamla 
svenska bruk är uppförda efter en 

generalplan och förutom herrgård, 
smedjor, kolhus, arbetarboständer 
och magasin finns oftast ett kontor 

där brukets affärer gjordes upp. 
Bruken fungerade som ett 
litet samhälle i samhället 

kan man säga!

Lars Sjöberg om  
myllret av möbler på 
Lövsta brukskontor.

Jag älskar  
himmelsängar  

och jag är 
 manisk vad  

gäller klockor

”
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Rullgardinerna är av 
1700-tals modell och 
rullas upp med linor 
som löper i glasringar 
och plötsligt syns alla 
Lars samlingar i ett 
nytt ljus.

Lars Sjöberg om  
boken som förändrade 

hans liv.

Enligt mig  
borde Suecia

antiqua tillhöra  
allmän- 

bildningen

”

›
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Ostindiskt porslin är en annan av 
Lars Sjöbergs passioner. Kärleken 

till porslinet har även kommit ut i 
bokform i boken Ostindiskt. 

han och visar upp det blanka svarta träskåpets fantastiska färgspra-
kande insida fylld med små lådor och lönnfack.

– Och den här klockan är helt fantastisk, det är ett av de mest kom-
pletta musikaliska ur som någonsin har tillverkats. Jag hade aldrig 
sett något liknande när jag ropade hem den på auktion.

DET ÄR SOM om tiden har stått still i det ordnade kaoset på det 
gamla brukskontoret, men verkligheten ser lite annorlunda ut. När 
Lars köpte huset 2004 var taken smyckade med ljusrör i stället för 
ljuskronor i rokokostil, i den öppna spisen hade man monterat in 
ett element och en modern bröstpanel hade spikats för de vackra 
schablonmålningarna från 1800-talet. 

– Jag rev ut all masonit och alla plastmattor, bände bort träpanel 
och bakom allt det där fanns ju det här vackra, säger Lars.

– På sätt och vis kan man säga att jag gör mina hus ännu äldre 
genom att ta bort alla moderniteter.

Jag förstår precis vad han menar. Mitt eget hus är från 1790 och 
när jag och Ulla flyttade in där möttes vi av en 1960-tals dröm med vi-

Förutom samar-
betet med Ikea 
har även Lars 
Sjöberg låtit 
göra nytryck av 
1700-tals textiler 
tillsammans med 
Ljungbergs textil. 
Här syns tyget 
Hörle som Lars 
hittade invändigt 
i en läderklädd 
resekoffert, san-
nolikt från tiden 
1750-1780. 

›

Det Lars gör 
är ren och skär 

folkbilning  
– och lite  

härligt galet

”

Ernst om Lars  
Sjöbergs kall.
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nyltapeter och plastmattor överallt. Ja, jag tror att jag liksom Lars har 
burit ut mer än vi har tagit in i vårt hus för att försöka återställa huset 
till det som byggnadsherren en gång i tiden faktiskt hade tänkt sig.

DEN MINST SAGT envetna renoveringen av brukskontoret har 
Lars stått för själv. Kunnande har han ärvt av sin far som var möbel-
snickare och slöjdlärare på internatskolan Viggbyholm. Intresset för 
historia fick han däremot av sin kulturtörstande mor som såg till att 
ta med familjen till slott och herrgårdar i både Sverige och Italien.

– När jag var tio år fick jag min morfars 1800-talsupplaga av Suecia 
antiqua et hodierna med gamla kopparstick föreställande svenska pa-

Lars Sjöbergs samling av 1700-tals 
möbler bara växer. Här visar han ett 
nyinköpt köksskåp som har fått flytta 
in på Karlholms brukskontor.

lats och herrgårdar, det var då jag började drömma om att själv få bo 
i ett slott. När mamma sedan tog mig till en del av dem så förstod 
jag att de där byggnaderna var mer än drömmar, de fanns faktiskt i 
verkligheten.

Efter studier i konsthistoria fick Lars anställning på avdelningen 
för slottssamlingar på Nationalmuseum. I samma veva lyckades Lars 
övertala hans föräldrar att köpa den öde herrgården Regnaholm för 
100 000 kronor. Barndomsdrömmen blev sann.

– Det var en övergiven herrgård från 1700-talet, nästintill helt 
orörd av moderniseringar. Det var startskottet på den här galenska-
pen kan man säga…

TILL ÖSTERGÖTLAND ÄR det långt, men bara två mil från Löv-
sta bruk ligger ett av Lars Sjöbergs senaste projekt.

– Jag fick tips av en vän om att kommunen ville riva Karlholms 
brukskontor och då blev jag nyfiken, jag åkte dit och började genast 
bråka med kommunen om att få köpa loss huset.

Jag blir också nyfiken. Grannbruket Karlholms brukskontor bygg-
des när grunden för bruket lades 1728, men redan femtio år senare 
hade man vuxit ur timmerhuset och det flyttades det till sin nuva-
rande plats för att bli arbetarbostad. Därefter har huset fått tjäna som 
fritidshus för att sedan stå helt övergivet det senaste decenniet. 2009 
hade kommunen tröttnat och ville riva det fallfärdiga huset.

– Jag kan bara inte förstå varför folk älskar att riva våra vackra 
historiska svenska hus. Själv växte jag upp under den stora rivnings-
vågen på 1950- och 1960-talen då ingen tyckte att herrgårdar och 
slott var något att ha, och det har väl bidragit en del till det här hus-
samlandet. 

– Men se bara, med lite rödfärg, lagade fönster och nya tegelpannor 
så gör man vår historia en stor tjänst, säger Lars.

DET ÄR ETT STÅTLIGT timmerhus, med två våningar som vitt-
nar om välstånd. Kraftiga träbalkar och små spröjsade fönster ra-
mar vackert in de rymliga rummen. Medan vi går på upptäcktsfärd 

I det gamla köket har ett blått golvur 
och en liten blå säng som Lars köpt av 

en antikhandlare fått flytta in.

›
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Jag började  
genast bråka  

med kommunen  
om att få köpa  

loss huset

”

Lars Sjöberg om hur han 
fick ta över Karlholms 

brukskontor där de flesta 
dörrar och lås är original i 

karolinsk stil. 

När Lars Sjöberg 
tog över bruk-
skontoret var 
golven täckta med 
korkmattor och 
både väggar och 
tak hade beklätts 
med masonitskivor. 
Nu har de gamla 
takbjälkarna och 
massiva trägolven 
åter fått se dagsljus.

›
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på de breda plankgolven drar Lars fram en gräsklippare ur sin Volvo 
och kör ett varv på gårdsplanen. Här får ingen tid gå till spillo, för 
det finns många hus som kallar på hans uppmärksamhet, från den 
evangeliska fosterlandsstiftelsens kyrka i Bollstabruk i Ångerman-
land till herrgården Salaholm i Västergötland. Men först en tur till 
den enda av Lars byggnader som faktiskt är bebodd året om, hem-
met på den lilla 1700-tals herrgården Odenslunda i Upplands Väsby.

– Det är det som jag kallar för mitt hem i alla fall, men för det mesta 
bor jag i förarsätet på min Volvo. Det är många fönster som ska tätas, 
takpannor som ska bytas och gräsmattor som måste klippas, säger 
Lars och börjar otåligt titta på klockan.

Det är dags att säga adjö, och när jag själv sätter mig i bilen på väg 
hem till mitt eget 1700-tal så slås jag av tanken. Visst är även jag en 
samlare, rent metaforiskt i alla fall. För jag samlar på människor. Och 
en av dem som verkligen berör mig med sitt engagemang och därmed 
hör hemma i min samling är just Lars Sjöberg. ¶

INREDA Husesyn

Sängen i det lilla sovrummet 
på övervåningen var den enda 

originalmöbeln som stod 
kvar i brukskontoret när Lars 

Sjöberg köpte huset.

På Karlhols bruk-
skontor ser man 
tidernas mode i 
lagrena på tim-
merväggarna. 

Ernst tipsar!
Vill du veta mer om Lars 

Sjöberg och hans hus kan jag 
varmt rekommendera hans 

bok Nio hus och en kyrka 
som jag själv har bländ-

rat mycket i.


