
Stiftelsen Skansen 

 

 
Stiftelsen Skansen • Djurgårdsslätten 49-51 • Box 27 807 • SE-115 93 Stockholm 
Tel 08-442 80 00 • Fax 08-442 82 80 • Postgiro 511 50-1 • Bankgiro 160-3182 • www.skansen.se 

 

Beslutsunderlag 
Tottieska gården 

 
Marianne Strandin 

2013-10-04 

  

Ny- och omgestaltning 

Rumsfunktioner och rumsnamn 



Beslutsunderlag  den 4 oktober 2013 
 

Stiftelsen Skansen │ Marianne Strandin 1 

 

Inledning 
Skansens behov av förbättrade utrymningsmöjligheter samt översyn av värmesystem på 

Tottieska gården möjliggjordes av en gåva från Brandkontoret. I samband med att denna gåva 

togs emot beslutade AC-gruppen på Skansen att en översyn och omgestaltning av hela miljön 

ska göras. När det gäller rumsfunktioner och den fasta inredningen kommer de interiörer som 

skapades på 1930-talet att lämnas orörda, de ska endast rengöras/konserveras. Bortsett från 

tavelrummet (rum 207) vars fasta inredning ska få nya ytskikt. De rum som på 1930-talet 

inreddes för att rymma Bellmanmuseet, samt de rum som inte fick en historisk funktion på 

1930-talet ska omgestaltas så att de kan bli en trovärdig och användbar del av verksamheten i 

Tottieska gården. 

Ett underlag rörande rumsfunktioner och väggbeklädnader har tagits fram av Ingela Broström 

på Gävleborgs länsmuseum.1 Med utgångspunkt i den utredningen, samt i den kulturhistoriska 

värdering av miljön som gjordes av antikvariska enheten på Skansen under 2011 har en 

arbetsgrupp arbetat vidare med materialet. Arbetsgruppen har bestått av Erik Thorell 

Klädkammaren, Karin Blent, Johan Schuisky samt Marianne Strandin vid antikvariska enheten. 

I detta dokument beskrivs och motiveras de beslut som tagits rörande rumsfunktioner och 

rumsnamn rörande rummen 202, 204, 207, 302, 307, 305, 306, 308, 309, 310. 

 

Plan med rumsnamn och rumsnummer, våning två. 

                                                      
1 Se bilaga 1. ”Utredning angående väggbeklädnad i Tottieska gården, Skansen” Gävleborgs 

länsmuseum, Ingela Broström. 20130306. DNR 1131/310. 
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Plan med rumsnamn och rumsnummer, våning tre, Tottieska gården. 

Arkivmaterial och Ingela Broströms utredning 
Underlag för de beslut som tagits i arbetsgruppen har främst varit Ingela Broströms material 

samt den kulturhistoriska värderingen av Tottieska gården från 2011.  

Ingela Broström har gjort en genomgång av bouppteckningarna från 1776 samt 1791, 

brandförsäkringshandlingen från 1774 samt letat fram värderingshandlingen från 1816 inför 

fideikommissets upphörande. Hon har skrivit rent brandförsäkringshandlingen från 1774 samt 

värderingen av fastigheten 1816. 

I arbetet har hon kunnat knyta rummen i brandförsäkringshandlingen, bouppteckningar samt 

värderingshandlingen från 1816 till de olika rummen på uppmätningsritningen av Tottieska 

malmgården. Rummens namn i bouppteckningen från 1776 respektive 1791 har markerats på 

uppmätningsritningen och en vid värderingen förmodad rörelseriktning mellan rummen har 

också markerats på uppmätningsritningen för båda bouppteckningarna.  

Ingela Broström har också gjort en rumsvis jämförelse mellan inventarierna i de två 

bouppteckningarna och har kunnat koppla de inventarier från 1774 som fortfarande finns kvar 

i rummet 1791. Hon har även kopplat inventarier som flyttats till andra rum i perioden mellan 

1774 och 1791. 

Ingela har också tittat på bouppteckningarnas värdering av respektive rum 1776 och 1791 och 

sorterat dem i bottenvåning och övervåning listade enligt bouppteckningen. Därefter har hon 

gjort en sortering där rummen i botten- respektive övervåning listats i fallande ordning, en lista 

för 1776 och en för 1791. Slutligen har hon listat rummen i hela huset i fallande ordning för år 

1776 respektive 1791. 
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I materialet finns också en jämförelse av uppgifter om konsten i Tottieska malmgården i de två 

bouppteckningarna, 1776 respektive 1791. Konsten har redovisats rumsvis med beskrivning 

från bouppteckning samt värdering. 

Slutligen gjorde Ingela Broström ett förslag till inredning och väggbeklädnader i sex rum. 

Dessa studier av arkivmaterialet på kors och tvärs har givit mycket värdefull ny kunskap om 

Tottieska malmgården och har varit en förutsättning för de beslut vi har tagit om ny- och 

omgestaltning av åtta rum i Tottieska gården på Skansen. 

Antikvariska ställningstaganden och resonemang 

1930-talets Totties 

När Tottieska gården skapades på Skansen anpassades huset till platsen. Totties blev ett 

stenhus i staden, centralt placerad invid huvudgatan, i korsningen vid den sidogata där stadens 

sociala skiktning kan avläsas. Det är inte en kopia av den Tottieska malmgården, och det är 

heller inte en malmgård. Rollen som malmgård bärs i Skansenstaden av Hazeliushuset och 

Jakobsberg. 

Själva byggnaden kan egentligen ses som ett skal som byggts för att rymma de fyra fantastiska 

interiörer med boaseringar av exotiska träslag och bemålade väggfält som Nordiska museet 

fick som gåva, under förutsättning att de skulle visas för allmänheten. När huset byggdes 

återanvändes stora delar av byggnadsdelarna från den rivna malmgården. Man återskapade en 

del av huvudbyggnaden i malmgården, den östra flygeln, där de representativa rummen var 

samlade. Tomten på Skansen var dock mindre, så rumsplaceringen förblev inte helt intakt, 

men man lyckades skapa en interiör där rummens inbördes placering var densamma. Det var 

den obrutna rumsfilen som inte var möjlig att återskapa på Skansen. Det man gjorde för att 

lösa problemet var att ”vika in hörnet” på bottenvåningen. Sängkammaren, som på södermalm 

låg i fil med matsal och förmak, ”veks in”. Från förmaket går man vidare in i sängkammaren, 

precis som på malmgården, men rummen ligger inte i fil.  

De fyra rummen; förmaket med sina boaserade väggar av mahogny, matsalen likaså klätt från 

tak till golv med paneler av ceder samt kafferummet och salen med bröstningspanel och 

snickerier av ceder och vävspända oljemålade väggfält behövde kompletteras för att man som 

besökare skulle kunna uppleva den representativa våningens alla rumsfunktioner.  

Våningssviten kompletterades med en sängkammare och ett tavelrum. Delar av 

sängkammarens snickerier togs med från Tottieska malmgården och rummet kompletterades 

med alkovväggens snickerier tagna från en samtida våning på Östermalm, tapeterna från en 

samtida våning på Kungsholmen. För att visa hur man i de övre sociala skikten exponerade sitt 

konstinnehav skapades ett tavelrum på bottenvåningen, intill matsalen. Detta rum fanns också 

på Tottieska malmgården men hade inte funktionen av ett tavelrum. 
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På övervåningen förlades salen, samt förmaket; det s.k. kafferummet. I likhet med hur det var 

placerat på Tottieska malmgården. I övriga rum på övervåningen skapades utställningar där 

Bellmanmuseet inrymdes. På 1950-talet inrymdes istället Stenbockska biblioteket med 

tillhörande rum med utställning om Sophia Albertina i det tidigare Bellmansmuseet. 

2000-talets planerade ny- och omgestaltning 

Tiden 

Den tid som ska gestaltas i huset spänner från 1773 till slutet av 1780-talet beroende på vilka 

berättelser vi vill förmedla. Charles Tottie är 1773 fortfarande vid liv och hans hustru Maria 

Arfwedson har 18 år kvar att leva i Tottieska malmgården. Tottieska malmgården har 

brandförsäkrats och ett borgerligt fideikommiss har upprättats. Sonen Anders Tottie har, 

tillsammans med sin kusin Carl Christian Arfwedson, tagit över företaget sedan en längre tid 

och driver det vidare med framgång. Slutpunkten kan bli 1791, det år då Maria Arfwedson dog, 

alternativt 1789 då Franska revolutionen förändrade det mesta.2  

Det innebär att den tid som vi kommer att arbeta med i huvudsak gäller Maria Arfwedsons tid 

som änka i Tottieska malmgården. Charles Tottie dog 1776. I bouppteckningarna 1776 och 

1791 kan man avläsa att vissa rum förändras på ett markant sätt efter Charles Totties död. 

Maria Arfwedson fortsätter att nyinreda (?)/förändra/förnya vissa delar av malmgården. Andra 

delar verkar det som om hon lämnar orörda. I några rum är förändringarna stora; t.ex. 

sängkammaren som blir av med sin säng, förmaket som tillförs en mängd föremål, på 

övervåningen tillförs även rummet öster om salen en mängd föremål och det f.d skräprummet 

görs om för att inrymma ett bibliotek.3 

Rumsfunktioner och namn  
I den ny- och omgestaltning av Tottieska gården som kommer att genomföras har vi valt att 

bevara den fasta inredningen samt rummens funktioner i 1930-talets gestaltning intakta, utom 

i tavelrummet som får nya ytskikt samt i en justering av vems sängkammaren är. Matsal, 

förmak, sängkammare, sal samt kafferummet behåller sina fasta inredningar och 

rumsfunktioner. Vi har valt att göra våra insatser i de omkringliggande rummen som under en 

lång period endast har fungerat som lagerutrymmen och inte varit visningsbara. 

När det gäller de nya rummens funktioner har vi följt arkivhandlingarna från Tottieska 

malmgården; brandförsäkringshandlingen från 1774, bouppteckningarna från 1776 och 1791 

samt värderingshandlingen från 1816.  

                                                      
2 Kulturhistorisk värdering av Tottieska gården. Skansen, Kulturhistoriska avdelningen 2011. 

Marianne Strandin och Monica Fjaestad. 
3 Tottieska malmgården. Rumsvis jämförelse mellan bouppteckningar. Gävleborgs 

länsmuseum, Ingela Broström. 20130306. DNR 1131/310. 
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När det gäller rumsordning har vi valt att på övervåningen göra som på 1930-talet ”att vika in 

hörnet”. Rummens funktioner och namn har kunnat avgöras med hjälp av Ingela Broströms 

klargörande utredning.  

Likväl som på 1930-talet har vi ställts inför problem med rumsföljd, rumsfunktioner, rummens 

dignitet när den representativa övervåningen på Tottieska malmgården ska klämmas in i 

Skansens stenhus i staden. Och vi har tvingats göra avsteg, från originalet på Södermalm och 

från då rådande arkitekturideal. Vi vill vara tydliga med våra avsikter och motivera våra val, så 

att det är lättare att hantera att det vi har här på Skansen är en skapad miljö, som på ett så 

trovärdigt sätt som möjligt ska kunna berätta om Charles Tottie och hans familj och den 

spännande tid som de levde i. 

Rumsvis beskrivning av omgestaltning 

Bottenvåning 

Sängkammaren, rum 202 

Sängkammaren gestaltades på 1930-talet som Charles Totties sängkammare. Ingela Broström 

kunde i sin undersökning knyta rummet ”Fruens klädkammare” i bouppteckningen från 1776 

till det rum som låg intill sängkammaren på bottenvåningen. Detta stämmer även väl överens 

med att det under 1700-talet vanligen var fruns sängkammare som var förnämligast inredd, 

med avsikten att kunna visas upp i sociala sammanhang. Maria Arfwedsons sängkammare är 

på det sättet en del av vad som förmodligen var en elegant sällskapsvåning – med dåtida 

franskt språkbruk ett så kallat ”appartement de societé”, avsedd både för familjens dagliga 

måltider och samvaro och för det yttre umgänge där fruns våning fungerade som ett slags nav. 

Ingela Broström härleder dessutom, utifrån de manligt präglade föremålen, en mer avskild 

rumssvit väster om stora portgången som tillhörande Charles Tottie. Detta som ett typiskt 

exempel på de små privatvåningar, ”petits appartements”, som blev populära i rokokotidens 

högreståndshem, i synnerhet bland männen.4  

Vi har alltså valt att göra detta rum till Maria Arfwedssons sängkammare. 

Funktion 

Maria Arfwedsons sängkammare, en del av Tottieska malmgårdens ”appartement de societé”. 

Namn 

Sängkammaren. Taget ur bouppteckningen 1791. 

Dignitet 

Mycket hög. 

                                                      
4 Utredning angående väggbeklädnad i Tottieska gården, Skansen.  Gävleborgs länsmuseum, 

Ingela Broström. 20130306. DNR 1131/310. Sid 3. 
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Skrubb till vänster om alkov, rum 204 
Detta rum har fungerat som ett förrådsutrymme som bland annat rymmer moderna 

installationer. I samband med att 1930-talets privét till höger om alkoven fick offras till förmån 

för en brandutrymningsväg kommer detta rum att inredas till ett privét. 

Funktion 

Privét. 

Namn 

Privét. 

Dignitet 

Låg. 

Tavelrummet, rum 207 
Detta rum är en gestaltning från 1930-talet av hur konsten kunde exponeras i en 

högreståndsmiljö vid 1700-talets andra hälft. Förebilden är en interiör från Tistad i Sörmland, 

en teckning gjord av F.W. Hoppe omkring 1770.5 På Tottieska malmgården var konstinnehavet 

inte så stort, det var heller inte placerat i detta rum. 

Vi har valt att låta detta rum återfå sitt namn och sin funktion från Tottieska malmgården. 

Funktionen som tavelrum kommer att tas bort. 

Funktion 

Kabinett. 

Namn 

Hörnrummet therinnanföre (från bouppteckningen 1776).  

Dignitet 

Mycket hög, om tiden för detta rum hålls kvar i 1776 möblering. Inte lika hög om tiden flyttas 

framåt, närmare 1791. 

Övervåning 

Några av de rum som nygestaltas i övervåningen utgörs av rum 305, 306 och 307. Här har vi 

tvingats att göra avsteg från dåtidens rådande arkitekturteorier och från Tottieska 

malmgårdens utformning med anledning av vår byggnads fysiska begränsningar. Vi har det hus 

vi har, och vi har försökt göra det bästa av situationen.  

Vi har ”vikt in” hörnet, precis som på 1930-talet. Det har fått till följd att rumsfilen bryts när vi 

plockar in ”Rummet öster om salen” och lägger det där det får plats i huset (i rum 306). Det 

mest problematiska med att gestalta det näst finaste kabinettet i övervåningen i rum 306 är att 

                                                      
5 Gösta Selling. Hur Charles Totties hem på Skansen inreddes. Fataburen 1937. Sid 195-196. 
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det i Skansens byggnad finns ett mindre rum (rum 307) mellan kabinettet och salen. Enligt 

dåtidens rådande arkitekturteori ska de två kabinetten ligga i direkt anslutning till salen, och i 

fil. Vi har dock inte möjlighet att göra så i vårt hus. I samband med denna ny- och 

omgestaltning av Tottieska gården kan vi inte finna en mer trovärdig lösning på problemet än 

den vi nu gör. 

Övre förstuga, rum 302 

Detta rum var tidigare en del av Bellmanmuseet och har sedan många år stått tomt. 

Funktion 

Rummet återfår sin funktion som förstuga, ett rum man passerar. 

Tanken är att i berättelsen ska tjänstefolk kunna passera från en fiktiv trappa via dörren från 

det nyskapade förrådet (rum 303) genom förstugan och vidare till salen alternativt 

skänkrummet, i vilket en dörr/lucka skulle kunna tas upp. 

Namn 

Förstugan. Rummet benämndes Förstufwan 1776, 1791 är det ej namngivet. 

Dignitet 

Rummet har låg dignitet och används av både gäster, familjen och tjänstefolket. 

Skänkrum, rum 309 
Idag fungerar detta rum som ett rum för moderna installationer och har aldrig varit 

kulturhistoriskt inrett. På uppmätningsritningen över malmgården finns ingen annan öppning 

till detta rum än den som leder in i salen.  

Funktion 

Antingen endast för förvaring av porslin och annan servismaterial, alternativt kan en 

dörr/lucka tas upp i väggen som vetter mot förstugan och tapetdörren mittemot. Därmed kan 

rummet även fungera som ett serveringsrum igenom vilket maten passerar. Beslut kring detta 

tas när berättelsen är längre framskriden. 

Namn 

Skänk. Rummet saknar namn i arkivhandlingarna. 

Nyskapat rum i fd Stenbockska biblioteket, rum 305 

Funktion 

Bibliotek tillhörande fideikommisset. Tanken är att det ska vara en del av ett s.k. ”petits 

appartements”, och fungera som Maria Arfwedsons privata läskabinett där också 

fideikommissets bibliotek förvaras i ett eller två bokskåp. 1776 fanns i ”Rummet Öster om 

Salen” ett ”Litet wallnöte Bokskåp”. Tanken är att låta detta bokskåp få en ny placering i 
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biblioteket, även om vi inte kan säga att det var så, eftersom bibliotekets inredning inte tagits 

upp i bouppteckningen 1791. 

Namn 

Rummet uppkallas efter bouppteckningen 1791; ”Rummet här innan före (innanför rummet 

öster om salen) eller Öster ut, emot Gårdssidan”. 

Dignitet 

I värderingshandlingen från 1791 har rummet inte värderats eftersom det tillhör 

fideikommisset. Vi har valt att hålla rummets dignitet ganska hög, som en del av Maria 

Arfwedsons mer privata våning. 

Fd Stenbockska biblioteket, rum 306 
Under Maria Arfwedsons tid förändrades detta rum helt. Det försågs med en mängd möbler 

och rummet klättrade på listan över rummens värde 1776 respektive 1791 från en åttonde 

plats till tredje plats. Rummet överträffades 1791 endast av förmaket samt sängkammaren på 

bottenvåningen.6 

Funktion 

Förmak. 

Namn 

Rummet uppkallas efter bouppteckningen 1791; ”Rummet Öster om Salen”. 

Dignitet 

Mycket hög. 

Fd museirum om Sophia Albertina, rum 307 
Detta är det verkligt problematiska rummet i den här nygestaltningen. Rummet är för litet för 

att göra om till ”Rummet Öster om salen” vilket det rimligen borde ha blivit om man ska se till 

närhet till salen och att vi har ”vikt in” hörnet.  

I Ingela Broströms utredning framkommer att rummet med motsvarande placering intill 

förstugan användes som förmak. 

Funktion 

Tavelrum.  

                                                      
6 Värdering av rum i Tottieska malmgården, ” Gävleborgs länsmuseum, Ingela Broström. 

20130306. DNR 1131/310. 
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Namn 

”Förmaket til Wänster” från bouppteckningen 1776, i bouppteckningen 1791 togs rummet inte 

upp. Oklart varför. En anledning kan vara att det står lösa inventarier tillhörande 

fideikommisset där. 

Dignitet 

Rummets dignitet är inte särskilt högt i värderingshandlingen från 1776. Här väljer vi att i vår 

gestaltning höja rummets dignitet, för att matcha intilliggande rum; salen samt husets tredje 

finaste rum ”Rummet Öster om Salen”. 


