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Sammanfattning 

I mitt examensarbete hade jag i uppdrag att visualisera Fiholms slott som 

planerades att byggas under 1600-talet. Denna byggnation blev dock aldrig av, det 

enda spår som finns av själva byggnaden är tre planritningar som arkitekt Simon 

De la Vallée ritade år 1640. Hur kan det då ha sett ut? 

Tidigare forskning visar att visualiseringar av historiska objekt/platser kan medföra 

att betraktaren upplever bilden som en sanning, osäkerheten glöms bort och bilden 

överlever teorin bakom, det vill säga hur beslut om representationen fattades. Detta 

arbete undersöker hur trovärdighet/ tillförlitlighet kan skapas i en bild och om detta 

kan synliggöras för betraktaren. Mitt uppdrag bestod i att för besökare på en 

utställning visualisera ett slott från 1600-talet som aldrig blev byggt. För att 

komma fram till hur slottet kunde ha sett ut samt vilken teknik, bildmanér och 

betraktningsvinkel som lämpar sig bäst i detta sammanhang har jag utgått ifrån 

tidigare forskning, teorier samt egna empiriska studier. 

Slutsatsen av detta arbete är att en grundlig förstudie av samtida byggnader, 

arkitektur och dess kontext inklusive besök och dokumentation av relevanta platser 

är av stor vikt för att skapa en trovärdig visualisering. Att använda sig av 3D-

modeller kan öka förståelsen för byggnadens proportioner i helhet samt att studera 

lämplig betraktningsvinkel. Att på något sätt synliggöra teorin bakom en historisk 

visualisering för betraktaren är att föredra för att hen skall kunna få större insikt i 

bilden. 
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Abstract 

In this thesis work my assignment was to visualize Fiholm Castle, which was 

planned to be built in the 16th century. Nevertheless, this construction was never 

completed. The only trace of the building itself are three plan drawings that 

architect Simon De la Vallée designed in year1640. So, how could it have looked? 

Previous research shows that visualizations of historical objects / sites can cause 

the viewer to perceive the image as a truth, the uncertainty is forgotten and the 

image survives the theory behind, that is, how decisions about the representation 

were taken. This work investigates how credibility / reliability can be created in an 

image and if this can be seen by the viewer. My objective was to visualize a castle 

from the 16th century that was never built for visitors at an exhibition. In order to 

find out what the castle might have looked like and what technique, image manners 

and viewing angle that is best suited in this context, I looked into previous 

research, theories and own empirical studies. 

The conclusion of this work is that a thorough study of contemporary buildings, 

architecture and its context, including visits and documentation of relevant sites, is 

essential for creating credible visualization. Using 3D models can increase 

understanding of building proportions as a whole as well as study the appropriate 

viewing angle. To somehow visualize the theory behind a historical visualization 

for the viewer is preferable in order to get a better insight into the picture.  
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Förord 

Ett stort tack till arkitekt Björn Norman vars kunskap och erfarenhet av 

slottskonstruktioner har bidragit till många av de beslut jag har fattat samt gett mig 

många goda litteraturtips. Jag vill även tacka min handledare Jan Frohm som 

genom feedback hjälpt mig framåt i mitt arbete. Sist men inte minst ett stort tack 

till min man och mina barn för deras stöttning, kärlek och förståelse.  
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1 Inledning 

Mitt examensarbete handlar om att illustrera något som inte finns, som faktiskt 

aldrig har funnits och hur jag kan göra detta på ett lämpligt sätt. Jag har fått i 

uppdrag att visualisera ett förslag på hur Axel Oxenstiernas planerade slott på 

Fiholm skulle ha sett ut. Uppdragsgivarna till detta projekt är Kunskapsturism 

Kafjärden som anordnar en utställning om Axel Oxenstierna under sommaren 

2018. Vi är cirka tio personer inblandade i projektet som skall skildra olika delar 

om Oxenstiernas storhet som statsman genom text, bild, animation och skulpturala 

utformningar. 

 

1.1 Bakgrund  

Axel Oxenstierna föddes år 1583 och blev under 1612 Sveriges rikskansler och var 

det fram till sin död 1654. Han lade grunden till den moderna statens institutioner 

och är genom historien Sveriges ende statsman av internationell betydelse. 

Därför vill nu kunskapsturism Kafjärden uppmärksamma denne man med en 

utställning i församlingshemmet vid Jäder kyrka där Axel Oxenstierna och hans 

familj ligger begravda. Det blir en del i ett kulturarvslyft för norra Södermanland 

och Mälardalen genom att locka historieintresserad publik.  

Under 1600-talet ägde Axel Oxenstierna bland annat Fiholm och även Tidö slott då 

han ingått äktenskap med Anna Bååt. Axel hade en vision om att bygga sig ett slott 

på Fiholm och anlitade år 1639 Simon De la Vallée som arkitekt och Nicodemus 

Tessin den äldre som byggherre för slottet med två flyglar därtill. Flyglarna stod 

klara år 1642, men slottet kom att bli för kostsamt så materialet som var beställt 

användes istället för en om – och tillbyggnad av Jäder kyrka. Arkitekt De la Vallée 

blev tyvärr överfallen och ihjälslagen av en släkting till Axel i november samma år 

då han var på väg hem över Stockholms stortorg en kväll (O:son Nordberg 1970). 

Det enda som finns av det tilltänkta slottet vid Fiholm är tre planritningar samt en 

grop där slottets grund en gång anlades. 
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Kopior av ritningarna (se bilaga 1) som De la Vallée gjorde har jag nu fått tillgång 

till och skall med dessa som utgång undersöka hur jag kan gå till väga för att 

visualisera det tilltänkta slottet. Jag har till stor del av gestaltningen använda mig 

av 3D modellering för att underlätta förståelsen av former, vinklar och studera 

perspektiv. 

1.2 Problemformulering 

Att visualisera en historisk byggnad eller händelse är en efterkonstruktion som 

många gånger inte går att återspegla exakt som det var.  

Eftersom att byggnaden som ska illustreras aldrig konstruerats så finns det inga 

bevis på hur det verkligen skulle ha sett ut. Hur kan jag visualisera detta slott på ett 

tillförlitligt sätt och kan jag tydliggöra för mottagaren på vilken grund jag fattar 

dessa beslut?  Då bilder kan tolkas för en sanning vill jag utforska om det går att 

visualisera osäkerheten i de olika delarna av min visualisering. Vilken 

betraktningsvinkel lämpar sig bäst för att underlätta för mottagaren så att hen får en 

tydlig helhetsbild av byggnaden? Hur kan byggnaden presenteras för att bli 

lättförståelig för betraktaren i fråga om form, färg och material? 

1.3 Syfte 

Syftet med uppdraget är att visualisera Fiholm slott på ett trovärdigt sätt, ur ett 

historiskt perspektiv så att besökarna kan få uppleva hur det kunde sett ut om 

slottet verkligen blivit byggt. Jag vill även utforska hur jag kan gå till väga för att 

visualisera något historisk när det saknas information. 

1.4 Forskningsfråga 

Hur kan en visualisering av en icke existerande historisk byggnad utformas på ett 

informativt och trovärdigt sätt?  

1.4.1 Underfråga 

Hur kan teorin bakom visualiseringen synliggöras för betraktaren? 
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1.5 Målgrupp och kontext  

Målgruppen för utställningen och för det visualiserade slottet är bred. Det är 

boende i regionen med omnejd. Det är historieintresserade besökare samt 

arkitekturintresserade. Visualiseringen av slottet är anpassad för ungdomar och 

uppåt. Utställningen har information mer riktad till yngre barn i ett särskilt häfte. 

Yngre barn kan givetvis titta på slottet och i samverkan med någon äldre kan 

tillhörande fotografi och text förklaras. Platsen där utställningen skall vara är ett 

församlingshem med tillhörande trädgård. Utställningen startar redan i trädgården, 

går vidare in i kapprummet och sedan in i samlingslokalen. Min visualisering 

kommer att finnas på en dörr längst in i samlingslokalen.  

1.6 Avgränsningar 

Då utställningsplatsen är begränsad gällande utrymme har jag ett maxformat på 70 

x100 centimeter i stående format att förhålla mig till gällande affisch då det ska få 

plats på en dörr. Då jag valt liggande format är 70 x 50 cm en mer lämplig storlek. 

Det kommer även att finnas en översiktsbild av slottet med nuvarande flyglar 

inritade bredvid affischen. Typsnitt som används är gemensamt för hela 

utställningen för att skapa ett sammanhängande intryck. Språket är avgränsat till 

svenska i hela utställningen. 
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2 Teori 

I detta avsnitt kommer jag ta upp olika teorier som ligger till grund för mina val 

vid slutgestaltningen. De bygger till stor del på kognition och hur vi kan underlätta 

för mottagaren att läsa den information vi vill nå ut med. 

2.1 Perception  

Alberto Cairo tar i sin bok The functional art (2013) upp perception som är en del 

inom kognitionsteorin. Han skriver att vetskap om vilka genvägar hjärnan använder 

för att förstå sin omgivning kan vi använda till vår fördel i våra visualiseringar (s. 

111). Scheman och mönsterigenkänning är teorier om perception, som handlar om 

att vi utnyttjar information från tidigare erfarenheter för att skapa förståelse i en ny 

situation (Groome et al. 2010 s.50). Cairo (2013 s.114) skriver att hjärnan i syfte att 

minimera bearbetning grupperar liknande objekt och separerar dem från de som ser 

annorlunda ut, vi ser olika mönster eller gestalter. Gestaltpsykologer under 1920-

talet frågade sig hur människor förmår urskilja figurer mot bakgrunden och 

formulerade allmänna lagar om hur människor uppfattar mönster som meningsfulla 

helheter, så kallade gestaltlagar (Holsanova 2010 s. 93). Även Cairo (2013 s. 114 – 

117) och Ware (2008 s. 58) tar upp gestaltlagar. Närhetens lag handlar om att 

objekt placerade nära varandra hör ihop. Likhetens lag säger att grupper som liknar 

varandra i till exempel färger, texturer eller form uppfattas tillhöra samma grupp. 

Slutenhetens lag grupperar det som finns inom en linje eller ram. Inom området för 

multimedia och lärande har principer formulerats som bygger på gestaltlagarna för 

att minska den kognitiva belastningen och underlätta för mottagaren (Holsanova 

2010 s. 94).  

2.2 Att läsa in djup i en bild 

Depth cues, eller så kallade djupnycklar består av information som vi får från vår 

omgivning gällande avstånd mellan olika objekt beroende på var vår position är 

(Ware 2008 s. 90). Pictorial depth cues, kan skapas i ett fotografi eller en realistisk 
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bild och är ledtrådar för att hjälpa oss att läsa in djupet i en bild. Den starkaste av 

dessa är överlappning det vill säga att objekt som står bakom andra objekt 

överlappas av dessa. Andra” depth cues” som påverkar djupet i bilden är 

perspektivet, till exempel storlek på objekt och texturstorlek. Kastskuggor, 

skuggors form, skärpa på objekten och grad av kontrast är också ledtrådar som 

hjälper betraktaren att läsa in djup i en bild (s. 90 – 93). Detta tar även Cairo (2013 

s. 128 - 131) upp och lyfter fram perspektiv, överlappning och ljus som exempel 

för att underlätta förståelsen av bilden för betraktaren.  

2.3 Visualisera historien 

Eriksson (2009 s. 41 - 42) tar upp bildens trovärdighet. I exempel nämns hur 

historiska händelser visualiserats, specifika scener som inte ägt rum men som ändå 

kan ha historisk relevans. Betraktaren kan få kunskap om kläder, möbler och 

arkitektur men precis som textmaterial kräver bilder att de granskas källkritiskt. 

Hur kan då slutsatser som leder fram till ett illustrerat material granskas?                 

I forskningsartikeln Procedural Modeling for Digital Cultural Heritage (2009) 

lyfter Haegler, Muller och Van Gool, att det behövs försiktighetsåtgärder för att 

betraktare inte ska lita blint på den historiska bild som presenteras för dem. Det bör 

exempelvis vara möjligt att visualisera osäkerhetsnivåerna för alla delar av en 

modell. Med osäkerhetsnivåer menas den grad av säkerhet man kan fastslå en 

detalj. Rationaliseringen bakom vissa kompletteringar och val bör dokumenteras, 

helst också som anteckningar till modellen, så att forskare får direkt och enkel 

tillgång till dem.  

2.4 Bildmanér 

Bildmanér kan skapa olika förväntningar och detta tas upp i boken Bild och 

föreställning - om visuell retorik av Waern, Pettersson och Svensson (2004 s. 155). 

Här särskiljs fyra typer av bildmanér; det fotografiska, det realistiska, det 

expressionistiska och serieteckningsmanér. Dessa manér bildar en skala från en 

realistisk återgivning till en mer abstrakt återgivning av motivet. Haegler, Muller 

och Van Gool (2009) tar upp problemet med att presentera en 3D modell som 

antingen kan upplevas för fotorealistisk och därför för trovärdig eller så kan den bli 
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förenklad på ett sätt som gör att den upplevs som för raka väggar, för perfekta 

cylindrar och därför tenderar att vara långt ifrån verkliga variationer som finns i 

handgjorda element. Nivån på detaljer och foto-realism när historiska 

rekonstruktioner görs är ifrågasatt. Vissa varnar för att desto mer övertygande 

rekonstruktionen är, ju mer kan allmänheten ta korrektheten hos varje detalj för 

givet, även om en del av återuppbyggnaden bygger på inte mycket mer än en 

dedikerad gissning eller en bland flera hypoteser. 

2.5 Källkritik 

Att använda sig av relevanta och tillförlitliga källor är något som Booth, Colomb 

och Williams (2004 s. 83) talar för. Som oerfaren forskare finns det vissa kriterier 

att förlita sig på gällande tillförlitlighet av källan. Detta är bland annat att källan är 

utgiven på ett ansett förlag, att författaren är en känd forskare som givit ut flera 

böcker eller att texten är expertgranskad. Dessa kriterier är dock ingen garanti för 

att källan är tillförlitlig men det är riktlinjer att gå efter. 

I mitt arbete har jag använt mig av litteratur som hör till informationsdesign och 

flera författare har återkommit under utbildningen. Trovärdigheten upplevs som 

hög. The functional art (2013) av Alberto Cairo tar upp kognition och hur 

utformning av informationsgrafik och visualiseringar kan underlätta för 

mottagaren. Cairo undervisar inom området informationsgrafik och visualisering 

och är en välkänd föreläsare och upplevs som trovärdig. David Groome som är 

huvudförfattare till boken Kognitiv Psykologi-processer och störningar (2010) och 

är Senior Academic vid Psychology Department, University of Westminster tar 

ännu mer grundligt upp kognition och har skrivit flera böcker och tidskrifter. Jana 

Holsanova som är docent i kognitionsvetenskap har skrivit boken Myter och 

sanningar om läsning, om samspelet mellan språk och bild i olika medier (2010). 

Här har jag använt mig av de kapitel som tar upp gestaltlagar och hur bild och text 

kan kopplas ihop. Visual thinking for design (2008) av Colin Ware tar upp 

perception, kognition och uppmärksamhet och hur vi kan använda detta när vi läser 

och uppfattar bilder. Ware är specialist inom datavisualisering och har publicerat 

över 120 artiklar utöver denna bok. Här har jag främst använt mig de delar som 

handlar om hur olika mönster och djup kan läsas i en bild. Bildens tysta budskap 
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(2009) skriven av Yvonne Eriksson som är professor i informationsdesign tar i ett 

avsnitt upp bilders trovärdighet eller tillförlitlighet vilket jag har valt att använda 

mig av. Bild och föreställning - om visuell retorik skriven av professorer Yvonne 

Waern och Rune Pettersson samt forskaren och läraren Gary Svensson 

sammanlänkar perspektiv från akademisk kunskap om bilder med den praktiska 

användningen. Jag använder mig av stycket som tar upp bildmanér och bildstil.  

Jag valde även att komplettera vissa delar i teoriavsnittet med inlägg från en 

expertgranskad forskningsartikel av Haegler, Muller och Van Gool (2009) för att få 

fler infallsvinklar om att visualisera historiska artefakter. Denna artikel lyfter ämnet 

med att visualisera arkeologiska platser i 3D och hur visuellt övertygande modeller 

kan få människor att felaktigt tro att det finns exakta kunskaper om hur det såg ut. 

De undersöker hur du genom att presentera flera olika alternativ av en modell kan 

påvisa osäkerheten gällande utseende och textur i en byggnad. 
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 3 Tidigare forskning  

I det här avsnittet tittar jag närmare på forskningsartiklar som berör ämnet att 

visualisera historiska byggnader. 

3.1 Artikel 1 

Den första forskningsartikeln jag har valt är ”3D Reconstruction and Uncertainty 

Modelling Using Fuzzy Logic of Archaeological Structures: Applied to the Temple 

of Diana in Nemi, Italy” som publicerades 2016 och är skriven av  Danielová , 

Kumke och Peters. 

Artikeln tar upp fördelen med 3D rekonstruktion, att det är en lämplig metod för att 

visualisera forntida byggnader, och undersöker hur osäkerheten och tvetydigheten 

med att rekonstruera och visualisera delar i forntida byggnader där exakthet inte 

går att fastställas, kan tydliggöras för betraktaren. Undersökningar har gjorts med 

hjälp av en virtuell 3D rekonstruktion av ett romerskt tempel i Italien där de med 

hjälp av bl.a. detaljnivå och materialförslag visualiserar osäkerheten rörande delar 

av byggnaden där fakta inte kan bevisas. De har utarbetat olika trolighetsnivåer 

som de visualiserar på en 3D-modell som baseras på arkeologiska kunskaper och 

tolkning.  

Visuella modeller är viktiga för att visa bilder av historien. Men illustrerade 

rekonstruktioner kan även leda till falska tolkningar, speciellt om osäkerhet och 

otillräcklig information visualiseras (Haegler, Muller och Van Gool 2009). Därför 

finns stor efterfrågan på att inkludera osäkerhet i dessa visualiseringar.  

Artikeln tar upp att fotorealistiska representationer kan tolkas som fotografier 

vilket inte är lämpligt. Vidare går att läsa att osäkerheten för varje rekonstruerat 

objekt bör synliggöras och vara lättförståeligt för betraktaren. Detta undersöks 

genom att skapa olika trolighetsnivåer på 3D-modeller i exempelvis färgskalor, där 

det från en ljus nyans som symboliserar stor osäkerhet går till att bli mörkare och 

mörkare desto säkrare bevis på hur det faktiskt såg ut finns dokumenterad. De 

https://www.utpjournals.press/author/Danielov%C3%A1%2C+Mariana
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testade även att använda sig av transparens (genomskinlighet) där de mer 

genomskinliga delarna var osäkra och de mer tydliga delarna var mer baserade på 

faktiska bevis. Även test av texturupplösning skedde där de osäkraste delarna av en 

byggnad visades med diffus struktur och desto säkrare bevis det fanns av delar 

desto tydligare blev texturen. Resultatet visade att osäkerhet genom färg eller 

transparens var mer lättolkat än att använda realistiska strukturer i olika 

upplösningar vilket var svårare att förstå. 

3.2 Artikel 2 

Den andra artikeln som jag har studerat är ”Inking a past; Visualization as a 

shedding of uncertainty” av Jonathan Westin (2014).  

Westin studerar hur idén om det förflutna och processen från ide till visualisering 

ser ut. En idé blir ofta skriven i sten i en visualisering, processen för konstruktionen 

är oftast gömd för mottagaren, går det att ge bilden mer transparens? Historiska 

representationer mottages ofta som sanningar av betraktaren och osäkerheten glöms 

bort, bilden överlever teorin bakom, det vill säga hur beslut om representationen 

fattades. Westin tar även upp vikten av den praktiska procedur du som illustratör/ 

rekonstruktör går igenom för att visualisera ett objekt. Processen att rekonstruera 

något leder till insikter om objektet som annars hade förbisetts (s. 140). 

Westin analyserar detta genom att följa en av de främsta visualiseringsstudios i 

Italien, Studio Inklink Firenze (SIF) och beskriver hur de skapar 

visualiseringsbilder som omvandlar arkeologisk kunskap till ett delat visuellt språk. 

SIF har med sina visuella representationer hittat ett sätt att presentera antiken som 

är igenkännligt och acceptabel för allmän publik (s. 141). 

SIF tar vanligtvis beställningar från museum och lyssnar in vad som ska 

kommuniceras till publiken. Därefter planeras områdena för bilden: arkitektur, 

vegetation, landskap, människor och djur. För att illustrera en enda bild kan tre 

arkeologer och sju artister (arkitekter, illustratörer och 3D designers) vara 

involverade. Dessa gör studiebesök på platsen, dokumentation i form av skisser, 

anteckningar, mätningar, kartor, fotografier och representationer. Utifrån denna 

dokumentation kan ” rough drawings ” göras. Genom 3D modellering kalkyleras 
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sedan perspektiv och relationer och frågor som optimal betraktningsvinkel tas i 

beaktning (s. 142). Arbete diskuteras med arkeologer och dokumenterade delar är 

det enda som visualiseras då SIF anser att alla som visualiserar historiska 

rekonstruktioner bär ett tungt ansvar. Vid bilder där detaljer inte finns 

dokumenterade väljer SIF att visualisera från långt håll så att bara det du faktiskt 

vet syns tydligt och detaljer försvinner med distansen. När de tvingas visualisera 

objekt där osäkerhet finns, väljs det troligaste alternativet baserat på research. De 

visualiserar inte osäkerheten i bilden så som förgående artikel tar upp.  

Om närbilder måste illustreras där vissa delar inte går att basera på någon källa 

väljer SIF att inte illustrera detaljen alls hellre än att komma med gissningar.  

Slutligen adderas färg och ton till bilden. Dessa väljs utifrån den känslan och 

tidsepok som skall förmedlas med bilden. En färdigställd bild från ide till resultat 

kan ta mellan två till tio månader, beroende på komplexiteten i kompositionen.  

Denna studie visar att artisterna bakom en illustration inte återskapar ett förflutet 

från ingenting. Det ligger mycket hårt arbete bakom och alla beslut övervägs noga. 

Men det faktum att de inte visualiserar vissa detaljer där osäkerheten är hög kan få 

människor att läsa bilden exakt som den är. Flera forskare argumenterar emot detta 

och anser att denna osäkerhet skall visualiseras för betraktare på något sätt. 

3.3 Källkritik  

Forskningsartiklarna jag valt fann jag vid användandet av sökmotorn Primo på 

högskolans bibliotek och letade efter visualizing cultural heritage. Artiklarna är 

expertgranskade så de upplevs trovärdiga. Allt i artiklarna handlar inte om mitt 

område, men mycket tar upp problematiken med att visuellt återskapa historien, 

dess för och nackdelar samt vad som kan vara viktigt att belysa.  
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4 Empiri 

I den här delen kommer jag att ta upp de olika metoder jag har använt mig av för 

att besvara min forskningsfråga, resultaten från metoderna samt etiska 

övervägande gällande metoder. Jag avslutar även med metodkritik för att belysa 

eventuella nackdelar med mina metoder. 

4.1 Artefaktanalys 

Då artefakten eller som i detta fall slottet, aldrig blev byggt upplevde jag det som ett 

viktigt steg i min förståelse om byggnaden att analysera hur det troligtvis kunde ha sett 

ut ur ett historiskt perspektiv.  

Martin och Hanington belyser artefaktanalys i sin bok Universal Methods of Design 

(2012 s. 14). En artefaktanalys är en systematisk undersökning av föremålets 

egenskaper som bidrar till förståelse för dess fysiska, sociala och kulturella 

sammanhang. Betoningen av artefaktanalys ligger på själva objektet. Forskaren 

försöker förstå kärnan av objektet och vad det säger genom sina materiella, 

estetiska eller interaktiva egenskaper. Materialanalys består i att definiera 

egenskaper som materialkompositionen, hållbarhet och slitmönster. Estetisk analys 

innefattar aspekter som historiska referenser, om artefakten kan identifieras med en 

viss tid eller plats. Att i förväg förbereda ett arbetsblad för notering hjälper 

forskaren i att dokumentera på lämpligt sätt och hjälper sammanfattning och 

analys. Visuell dokumentation av artefakter genom fotografier, video eller skisser 

är avgörande. 

För att få en uppfattning om artefakten (i detta fall slottet) som aldrig blev av och 

hur den kan visualiseras blev min ingång att göra en litteraturgenomgång av Axel 

Oxenstierna och hans storhetstid genom ”Kanslern Axel Oxenstierna i sin tid del 1 

och 2” (Wetterberg 2002). Där fick jag vetskap om att det var Simon De la Vallée 

som var arkitekt och att Nicodemus Tessin den äldre var byggherre för den 

planerade byggnaden. Jag studerade då litteratur om arkitekten Simon De la Vallée, 

upphovsman till ritningarna av Fiholms flyglar samt planritningar för hur det 
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tilltänkta slottet skulle sett ut. De la Vallée influerades av den Fransk - Holländska 

arkitekturen och var en av de första att ta in detta till Sverige under 1600-talets 

stormaktstid (O:son Nordberg 1970). 

Jag besökte relevanta platser så som Riddarhuset som både De La Valleé och 

Tessin var inblandade i. Där fotograferades byggnaden, mått antecknades och enkla 

skisser av detaljer skapades. Jag besökte Fiholm där två flyglar finns bevarade i 

snarlikt utseende som när de byggdes år 1640 (O:son Nordberg 1970 s. 208). 

Under besöket fick jag ta del av illustrationer av byggnaderna gjorda år 1911 av en 

arkitektgrupp. Mått antecknades även här samt dokumentation i form av fotografier 

och enkla skisser angående, tak, fönster, dörrar, fasad och dekorationer gjordes. 

Anteckningar togs gällande samtal med ägarna av Fiholm som har mycket kunskap 

om platsen (se bilaga två) då de haft ordnade visningar för besökare. Original 

tegelpannor studerades och mättes. Jag besökte även ett magasin i Husby-Rekarne 

där spår av fasad med samma teknik som troligtvis användes under Fiholms 

byggnation på 1600-talet finns. Detta efter tips som framkom under min intervju 

med arkitekt Norman, vilket presenteras senare i rapporten. 

 

   
Bild 1. Riddarhuset Bild 2. Magasin  Bild 3. Fiholm 

 

Jag har genom litteraturstudier jämfört andra projekt som De la Valleé och även 

Tessin varit inblandade i; Tidö, Hässelby, Krusensberg, Ryningska palatset samt 

Sätuna slott. Fotografier av fasader, fönster och material har studerats. 

Litteraturstudier gav information om att flertalet byggnader har brunnit och 

restaurerats och därigenom ändrat utseende. Studier av skissmaterial ”Erik 

Dahlberg Teckningarna till Svecia antiqua et hodierna” har gjorts vilket 

ursprungligen är ett omfattande verk av kopparsticksplanscher som återger den 
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svenska stormaktstiden under 1600-talet. I det tredje bandet som jag har studerat 

har Södermanland en dominerande roll och mer än hälften av de 600 bilderna 

återger herresäten, kyrkor och städer därifrån. 

4.1.1 Resultat av artefaktanalys 

Utifrån min artefaktanalys kom jag fram till följande: 

• Taktegel: Det är sannolikt att bäversvanstegel skulle använts på det 

tilltänkta slottet, detta baseras på de originalpannor från Fiholms fristående 

flyglar som haft detta taktegel.  

• Fönster: Fönsterhöjden inne på Fiholms flyglar har mätts till 2.05meter. 

Fönstren är utbytta men troligtvis är storleken den samma. Litteratur av 

Antell (1988) samt Riksantikvarieämbetet (1980) berättar om höga fönster 

med blyinfattningar för glas med ekram under 1600-talet. Utifrån detta och 

mått på ritning har fönstrens utseende formats. Tegelstensinramningar runt 

fönster har antagits efter ritningar och befintliga observationer av Fiholms 

flyglar. 

• Våningshöjd: Uppskattat ca 4.5 meter i nuvarande flygel. Därav är det 

troligt att våningshöjden i slottet borde vara minst 4.5 meter. 

• Takhöjd och takkonstruktion: Gjorda efter ritningar på Fiholms existerande 

flyglar, detta eftersom att det vore troligt att använda sig av samma form på 

huvudbyggnaden för att passa in. 

• Dörrarna: är formade efter originaldörrarna på Fiholm och efter dörren på 

Jäder kyrka. Själva utsmyckningen runt dörren har jag utgått från Jäders 

kyrkport samt Tidö och Fiholms portar då samme arkitekt var verksam här. 

• Trappräcke och staket: inspirerat av Riddarholmspalatset samt Tidö då 

arkitekt Simon De la Vallée var en av arkitekterna på båda ställena. 

• Fasad: De vanligaste fasadfärgerna fram till och med 1600 talet var vitt, rött 

och grått vilket jag hämtat information från två olika källor ”Handledning 

vid byggnadsarkeologisk undersökning” (Riksantikvarieämbetet 1980 s. 

73) samt ”Traditionell kalkfärg” (Byggforskningsrådet 1997). Under denna 
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tidsepok hade byggnader rik utsmyckning i form av gavelvoluter, 

hörnkedjor, och skulpterade portaler. Materialet är vanligen sandsten som 

målats i ljusgrå färg. Svenskt biografiskt lexikon tar upp att De la Vallée 

hade föreslagit att Riddarhusets fasad indelas av pilastrar och förses med rik 

dekoration av natursten mot den tegelröda ytan. 

4.2 Intervju 

Jag har genomfört en semistrukturerad intervju med slottsarkitekt B. Norman. Han 

har arbetar som slottsarkitekt på det Kungliga lustslottet Strömsholm mellan 1990 

och 2016 samt ett tiotal andra slott och herrgårdar som exempelvis Tidö, ett av de 

ställen som Axel Oxenstierna ägde. Denscombe (2016 s. 266) tar upp att en 

semistrukturerad intervju är vanligt vid småskalig forskning. Förberedda frågor är 

nerskrivna men intervjuaren är flexibel med ordningsföljden på frågorna. Svaren är 

öppna och den intervjuade kan utveckla sina synpunkter. Att se till att vara väl 

förberedd för en intervju är något som både Häger (2007) tar upp i sin bok 

”Intervjuteknik” i kapitel 5 samt Booth, Colombe och Williams (2004 s. 90).  

Förberedelse skedde genom nerskrivna frågor samt tre visualiserade förslag (se 4.3 

prototyper) baserade på min artefaktanalys. Intervjun genomfördes på en allmän 

plats i lugn och ro så förslagen kunde diskuteras ingående. Jag fick svar på vad som 

verkade troligt och mindre troligt i olika delar och varför. Väl hemma renskrev och 

sammanställde jag mina anteckningar som sedan mailades till den intervjuade för 

återkoppling. Denna metod hjälpte mig att komma vidare i mitt forskande om hur 

slottet kunde sett ut ur ett historiskt perspektiv. 

4.2.1 Intervjuresultat 

I samtal med Norman fick jag många frågor besvarade. Huvudvåningen är något 

mer markerad och minst 4,5 meter i våningshöjd. Fasaden berättade Norman var 

sannolikt tegelimiterad fasadmålning, som det finns spår av på Riddarhuset samt på 

ett magasin i Husby-Rekarne. Byggnadens fasad skulle troligtvis bestått av murad 

tegel och tunt putsad med kalkbruk. Putsen skulle avfärgats med kalkfärg i en 

tegelröd kulör och slutligen skulle ett fog-mönstret målats med kalkfärg. 

Tegelstenar har vanligtvis ett mått på 150x300 mm med en höjd på 75 mm. 
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Norman berättade även att det är troligt med sandstensdekorationer runt fönster och 

att de är mer utsmyckade på andra våningen då den troligen skulle varit 

paradvåningen. Fönster på paradvåningen är vanligtvis något högre än resterande 

fönster. De utskjutande fönsterpartierna i taket berättade Norman heter frontespis. 

Gällande frontespis fick jag veta att alternativ två av de skisser jag presenterade 

verkade mest troligt (se bild 5). Norman berättade även att skorstenarnas placering 

i Sverige vid denna tid placerades i taknock då snömassornas tyngd annars blev ett 

problem. 

4.3 Prototyper 

Martin och Hanington tar upp prototyping i sin bok Universal Methods of Design 

(2012 s. 138). Prototyper är skapandet av artefakter på olika nivåer för utveckling 

och testning av idéer inom designteam, med kunder och användare. 

En prototyp säger mycket. Det fysiska förverkligandet av produkten är en 

grundläggande testning av konceptet. Designprototyper definieras av deras 

trovärdighetsnivå eller upplösning. Lo- fi prototyper är vanliga i tidigt skeende av 

designprocessen och framträder som konceptskisser, storyboards eller 

skissmodeller. Dessa är ett utmärkt verktyg för test av idéer som kan granskas och 

ge snabb återkoppling för iterativa förändringar.  

Jag har gjort lo-fi prototyper där jag visualiserat tänkbara utseenden av artefakten 

baserat på min research. Dessa skisser blev en viktig del som blev användbara i 

min intervju med slottsarkitekten för att enklare studera och diskutera olika delar 

av slottet. Mina lo-fi prototyper bestod av 3 olika skisser (se bilaga 3 för 

förstoringar) av slottet baserat på den research jag gjort. En kombination av dessa 

utgjorde sedan grunden för min fortsatta skiss baserat på det som kom fram under 

intervjun med slottsarkitekt Norman. 
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Bild 4. Skiss 1 Bild 5. Skiss 2  Bild 6. Skiss 3 

 

Vidare gjorde jag mer högpresterade (hi-fi) prototyper som baserades på de resultat 

jag fått ut från mina lo-fi skisser och min intervju. Hi-fi prototyperna bestod både 

av en 3D modell samt en fysisk modell som jag presenterade för Norman över mail 

som då kunde ge feedback.                          

4.3.1 Resultat av prototyper 

Resultatet av mina skissprototyper mynnade ut i ett nytt förslag baserat på den 

intervju jag gjort med arkitekt Norman. Det var troligare att fasaden var målad 

tegel än som nuvarande flyglar med en enfärgad putsad fasad. Fönstrens utseende 

hade symmetriskt korspost under denna tidsepok. Det var troligare med endast en 

frontespis på huvudgaveln och att denne hade fönster. Takets form skulle troligtvis 

vara byggt på samma sätt som de fristående flyglarna. Det skulle troligtvis vara ett 

brant sadeltak med bockkonstruktion så som på nuvarande fristående flyglar på 

Fiholm. Sadeltak vilket jag ritat in på skiss 1 (se bild 4) och 2 (se bild 5) är något 

som kom under 1600-talets senare hälft. 

 
 

  

  
Bild 7. 3D-modell Bild 8. Fysisk modell 
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Bild 9. Färdig skiss 

 

Hi-fi prototyperna hjälpte mig att förstå proportionerna bättre och resulterade i 

återkoppling från Norman som hjälpte mig framåt i mitt arbete. 

4.4 Etiska överväganden 

När det gäller etiska ställningstagande finns det fyra huvudprinciper att sträva efter 

(Denscombe 2016 s. 427 – 434). För det första ska deltagarnas intressen skyddas, 

det betyder att vid intervjuer och utprovningar skall deltagarnas information 

hanteras på ett konfidentiellt sätt. Den andra principen tar upp att deltagandet skall 

vara frivilligt och baseras på informerat samtycke. Det är viktigt att den intervjuade 

förstår att hens svar kan användas som forskningsdata (Denscombe 2016 s. 263 – 

264). Detta har jag varit tydlig med, samt berättat vad examensarbetet handlar om 

och deltagarnas åtaganden. Princip tre är att forskaren skall arbeta öppet och på ett 

ärligt sätt med tanke på undersökningen (Denscombe 2016 s. 432). För mig innebär 

det gällande intervju och utprovning att vara ärlig i mitt uppträdande mot 

deltagarna. I min faktainsamling innebär det att jag behöver ha transparens vilket 

betyder att jag samlar in data och analyserar den på ett objektivt sätt. Jag undviker 
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att plagiera andra forskares arbeten och är tydlig i mina källhänvisningar. Den 

fjärde och sista principen är att forskningen skall följa den nationella lagstiftningen. 

4.5 Metodkritik 

En grundregel innan du börjar att samla information är att planera skriver Booth 

Colombe och Williams (2004 s. 90). Detta har jag försökt att följa i största möjliga 

mån. Flera av mina metoder har gått in i varandra då jag under arbetets gång har 

kompletterat delar efter dialog med arkitekt Norman. Min artefaktanalys görs på en 

icke existerande artefakt, detta görs för att genom insamlad information bena ut vad 

som kan vara mest troligt för den tilltänkta artefakten. Själva artefakten fanns dock 

aldrig så därför kan det eventuellt ifrågasättas om det finns en bättre metod än 

artefaktanalys. Min analys av artefakten skulle kunna grävas djupare i men 

tidsramen styrde mig att fatta vissa beslut som kan ifrågasättas.  

När det gäller min lättare form av A/B test (se s.27) så är det viktigt att tänka på att 

detta gjordes på en liten grupp testpersoner och kan endast ses som en indikation på 

resultat som möjligen kan användas. Att göra fler utprovningar med ett större antal 

testpersoner behövs för att kunna peka på faktiska riktningar. En av deltagarna i 

min utprovning var 15 år och då hade jag även föräldrarnas godkännande om att 

delta i utprovningen. 
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5 Gestaltning 

I denna del beskriver jag hur jag kommit fram till min slutgiltiga gestaltning 

baserat på mina metodresultat samt tidigare forskning och teorier. 

5.1 Designprocessen 

En designprocess handlar om att planera, utforska, skapa och göra prototyper. 

Processen är ofta iterativ vilket innebär att du upprepar något. Detta tar Wikberg 

Nilsson, Ericson och Törlind (2015 s. 31) upp i sin bok. Processen är ofta inte linjär 

utan kan börja om eller starta på olika sätt. Utforskningen av designrymden bör inte 

avslutas förens leveransdatum närmar sig. 

Min designprocess började med att jag satte mig in i uppdraget och dess kontext. 

Tidsplanering för de olika arbetsuppgifter som skulle göras under kommande 

veckor upprättades och jag studerade tidigare forskning och analyserade olika 

metoder som kunde ge svar på min frågeställning. Jag gjorde en utförlig research 

på området genom litteraturstudier och gjorde studiebesök till olika relevanta 

byggnader där anteckningar, fotografier och snabba skisser skapade underlaget till 

mina mer genomarbetade förslag av slottet. Detta pågick under relativt lång tid då 

jag genom mina skisser upptäckte nya frågeställningar som jag inte upptäckt från 

början. Att tänka med hjälp av skisser är något som Barbara Tversky tar upp i en 

artikel (2009). Hon skriver att tidigt i designprocessen har skisser övertaget över 

modeller speciellt när du funderar över olika alternativ som kan vara vaga. Detta 

kan jag verkligen hålla med om gällande min designprocess i detta projekt.  

5.1.1 Slottet 

Mina skisser sammanställde jag till tre alternativa förslag av utseende på slottet. 

Dessa tog jag med till den inbokade intervjun jag ordnat med slottsarkitekt 

Norman. Han gav feedback på vad som verkade troligt samt mindre troligt. Han 

gav mig även tips på relevant litteratur där jag kunde hitta källor för mina beslut. 

Något som tog tid att utforma var fönstren då jag inte var säker på hur de såg ut. 
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Jag hade studerat flertalet bilder på fönster och ritat upp olika förslag. Det som 

gjorde att osäkerheten var stor berodde på att alla fönster från den tiden är utbytta. 

Gamla målningar av slott från denna tid är kanske inte heller avbildade korrekt. I 

min intervju med Norman berättade han hur de tillverkades samt gav mig tips på 

litteratur som jag kunde läsa. Detta gav mig stöd för formgivningen av fönstren.  

 
Bild 10. Fönsterprocess 

 

Nästa steg i designprocessen blev att med stöd i resultatet från intervjun samt 

litteraturstudier i fönsterhistoria och fasadrestaurering sammanställa resultat och 

skissa upp ett förslag som användes som underlag för att bygga upp en 3D modell. 

Att använda mig av 3D teknik för att ”bygga upp” slottet hade jag i tanke tidigt i 

min process då det ger en överblick över proportioner och perspektiv på ett tydligt 

sätt. Det jag upptäckt under 3D modelleringen är att precis som när du bygger upp 

en fysisk modell så syns nu saker på ett nytt sätt och delar i huskonstruktionen 

stämmer plötsligt inte.   

  

Bild 11. Ritning in i 3D Bild 12. Mått och tak ifrågasätts 

 

Detta är något som Cairo (2013) tar upp i sin intervju med Fernando Babtista i 

kapitel 4. Babtista som arbetar mycket med rekonstruktioner berättar att när han 

skulle visualisera Sagrada Familia och noga fick kalkylera storlek, längder och 

höjder märkte han att vissa mått som arkitekterna hade som underlag inte stämde. 

Detta ledde till att arkitekterna ändrade sina planer och följde Babtistas mått 

istället. När jag stötte på problem rådfrågades arkitekt Norman om möjliga 
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lösningar för takkonstruktionen efter att mina egna efterforskningar inte givit några 

resultat i frågan. Det troliga är att det vore samma takvinkel på alla delar av huset 

men beroende på att huvuddelen är bredare än flyglarna så är taket högre på den 

delen. 

Vidare byggde jag en fysisk modell av mina 3D ritningar för att kunna ta på 

konstruktionen. Detta medförde att jag fick bättre förståelse för konstruktionen och 

kunde dra nya slutsatser i fråga om storlek på olika delar.  

När slottet fått många delar på plats studerades olika material och strukturer som 

liknade det som kommit fram i min empiri. Sandstens material, tegel med den form 

och färg som mina efterforskningar visat, granit, glas, tegelpannor och så vidare. 

Då byggnaden har mycket detaljmönster i och med tegelfasaden och tegeltaket 

började jag fundera på om det blev en arbetsbelastning för ögat att se så mycket 

mönster. Ware (2008 s. 51) berättar om visual interference, när det är svårt att 

skilja olika lager från varandra. Då kan färg, skärpa och form hjälpa oss att urskilja 

vad som är vad. Därför valde jag att göra tegelmönstret mindre framträdande vilket 

upplevdes som en avlastning för ögat.  

Under processen att visualisera slottet ändrade jag på detaljer allteftersom det kom 

fram mer information. Att då arbeta i 3D var en fördel då jag kunde plocka bort 

delar eller lägga till delar. Vid ett tillfälle ganska långt in i mitt arbete var jag ute 

och visade mina nästan färdiga illustrationer för de som är bosatta på Fiholm sedan 

30 år. Under vårat samtal diskuterade vi olika detaljer som till exempel huruvida 

det eventuellt fanns fler skorstenar samt ljusinsläpp till vinden. Detta tittade jag 

närmre på hemma och testade olika lösningar på min 3D modell samt tittade på 

ritningar. Jag kom fram till att det troligen kunde varit fyra skorstenar baserat på 

samtida byggnaders utseende samt placering av eldstäder som fanns på 

planritningarna. I min diskussion med Norman berättade han även att 

skorstensgångarna sammanslöt ofta högt upp i byggnaden. Gällande ljusinsläpp 

placerade jag två mindre vindskupor på de utskjutande flyglarna. Detta baserade 

jag på att liknande finns på nuvarande flyglar samt att det är troligt att någon form 

av ljusinsläpp borde finnas där då takytan är stor. Även andra tidstypiska 

byggnader har mindre vindskupor i taket då jag tittat i Erik Dahlberg Teckningarna 

till Svecia antiqua et hodierna (1968).  
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5.1.2 Utprovning 

Att jämföra två versioner av samma design för att utröna vilken som statistiskt sätt 

för en närmare ett förutbestämt mål kallas A / B-testning (Martin och Hanington 

2012 s. 8). Nackdelen med detta är att du inte får reda på varför testpersonerna 

valde den ena framför den andra. Jag valde därför att ställa en följdfråga till varför 

de valde just den designen. 

 

I mina undersökningar för att förstå målgruppen valde jag att göra en lättare form 

av A/B test för att se vilket alternativ målgruppen föredrog. Jag förberedde 

utprovningen med två alternativa bilder per fråga. Dessa bilder (se bilaga 5) fästes 

upp på en vägg för att ge en liknande kontext som bilden kommer att presenteras i 

under utställningen. Förutbestämda frågor skrevs ner på papper. För att hitta 

testpersoner som tillhörde målgruppen frågade jag historieintresserade vänner och 

släktingar som bor i området runt Södermanland som tycker om att gå på 

utställningar. Under utprovningen ställdes frågor om vilken betraktningsvinkel som 

målgruppen föredrog, vilket manér av renderad eller akvarell bild av slottet som 

föredrogs, samverkan mellan bild och text i layouten samt om bakgrund var att 

föredra. Utprovning gjordes i hemmamiljö där sju personer i varierade åldrar och 

kön fick svara enskilt på frågor samtidigt som bilder presenterades för dem. 

Resultat av utprovning   

• Vid utprovningen visade det sig att den betraktningsvinkel som målgruppen 

föredrog var snett från sidan framför den som var tagen direkt framifrån. 

När flera av deltagarna fick tänka en stund valde de sidovinkeln när de 

insåg att de kunde utläsa mer i bilden.  

• Val av bildmanér var realistiskt akvarellstil jämfört med renderad bild. 

Detta för att bilden kändes mer levande och naturlig. 

• I fråga om bilder till texten i layout föredrog målgruppen fotografier 

framför illustrationer då det blev mer realistiskt och deltagarna kunde 

koppla till verkligheten.  

• De flesta deltagarna föredrog en bakgrund bakom slottet men några tyckte 

att det skulle ta fokus från slottet. 
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• I frågan om de föredrog en fysisk modell av byggnaden svara alla ja då de 

kunde se mer av byggnaden. 

5.1.3 Manér 

Vid utprovningen testades vilket manér på slottet som målgruppen föredrog. 

Utprovning visade en tendens att betraktaren ville ha en akvarell stil på bilden (se 

bild 13) då det blev ”mer levande och kändes rätt” än en mer renderad ”perfekt” 

bild (se bild 14). Vilket manér vi väljer kan ”påverka vår uppfattning om 

innehållet” (Waern, Pettersson och Svensson 2004). Att skapa en känsla i bilden 

med en viss bildstil förekommer ofta. Ericsson (2009 s. 42) skriver att det finns en 

tendens att med hjälp av äldre bildtekniker kan gamla miljöer återskapas. 

Akvarellmålning används ofta av konstnärer när de ska skapa en känsla av något 

gammalt.  

Detta talar på ett sätt till akvarellstilen, men det kan även tolkas som att byggnaden 

verkligen har funnits. Att däremot använda sig av en renderad 3D modell kan ge 

för tydliga och perfekta former som upplevs onaturligt och kan få betraktaren att 

tappa intresse (Haegler, Muller och Van Gool 2009). Därför valde jag att använda 

mig av en mer målad bild som både blir lite otydligare för att inte visualisera för 

mycket detalj samt ger mer liv till bilden. Då utprovningen visade att bakgrund var 

att föredra, men att några upplevde att det skulle ta fokus från byggnaden valde jag 

att ha en mindre framträdande bakgrund som inte skulle stjäla fokus från slottet. 

Nästa steg blev att förstärka former och djup i bilden. Av de djupnycklar som Ware 

(2008 s. 91 - 93) tar upp så har jag främst använt mig av överlappning, perspektiv 

och kastskuggor (se bild 15). Gällande perspektiv är det fördelaktigt att ha ett 

perspektiv där de bortre delarna är mindre än de främre för att skapa djup. Dock får 

inte perspektivet överdrivas då det kan upplevas onaturligt samt att du ser mindre 

av byggnadens sidor. Gällande överlappning är det viktigt att tänka på att 

betraktaren förstår vad det är som döljs ifall en liten del syns. I min bild valde jag 

att en av de mindre vindskuporna på flygeln skulle synas lite för att betraktaren 

skulle förstå att de låg två mindre vindskupor spegelvänt mot varandra. Dock 

kunde jag inte visa för mycket då högra sidoväggen i så fall skulle gå förlorad. 
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5.1.4 Layout 

Efter att ha provat både stående och liggande format valde jag liggande då detta 

lämpade sig bäst i och med formen på slottet. Maxbredden från beställaren var 70 

cm så ett format på 70 x 50 cm upplevdes som en lämplig storlek.  

Då flera av de artiklar jag läst tryckte på vikten av trovärdighet i en historisk bild 

eller att på något sätt synliggöra osäkerheten gällande olika delar i visualiseringen 

valde jag att utforska hur teorin bakom mina beslut kunde synliggöras för 

betraktaren. Att använda mig av någon form av skala för osäkerhetsnivån 

upplevdes opassande i detta sammanhang då inga faktiska uppgifter finns eftersom 

slottet aldrig blev byggt. I tidigare forskning, kapitel 3, beskrivs metoden med att 

illustrera det osäkra mer transparant i bilden. I detta fall skulle det göra hela 

slottsbilden av Fiholm genomskinlig. Att visa flera olika alternativ av byggnaden 

lämpade sig inte på grund av val av medium, det begränsade utrymmet i lokalen 

samt tiden för efterforskningar. Att istället påvisa teorin bakom mina beslut 

gällande olika delar med hjälp av bilder och text var något jag ville undersöka. Två 

layoutförslag presenterades för målgruppen i en utprovning. Det ena 

layoutförslaget gjordes med fotografier av existerande byggnader som information 

hämtats ifrån som fick representera bilden till texten (se bild 13). Det andra där 

bildförstoringar från slottet med förklarande text om hur jag tagit mina beslut 

placerades under själva byggnaden (se bild 14).  

 

  
Bild 13. Layout med fotografier Bild 14. Layout med förstoringar 
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 Resultatet från utprovningen visade att fotografier var att föredra då det upplevdes 

som mer intressant. För att koppla ihop den stora bilden med småbilderna använde 

jag mig av gestaltlagar. Cairo skriver (2013 s. 115) att olika grupperingar hjälper 

hjärnan att identifiera det som hör ihop. För att gruppera småbilder och text ihop 

använde jag mig av närhetslagen. Att använda sig av fysisk närhet mellan bild och 

text är även något som Holsanova (2010 s. 

140) tar upp och skriver att detta signalerar 

samhörighet. Jag använde mig även av 

sluthetslagen för att skapa två olika fält i 

min layout. En med fokusbilden och en med 

information om fokusbilden. Då layouten är 

gjord så att informationsbilderna ligger 

under slottet lämpar det sig inte att använda 

närhetslagen vid hopkoppling med stora 

bilden.   Här valde jag istället att tillämpa 

likhetslagen genom att ha runda numrerade 

siffror som kopplar ihop bilder och bildtext 

med den stora bilden (se bild 15). Jag ville 

inte att de skulle ta överhand i bilden utan 

valde en diskret bakgrundsplatta till 

siffrorna som gör dem läsbara men inte 

”poppar ut” för mycket.  

Jag försökte även skapa ett läsflöde i den stora bilden med numreringen som går 

från vänster till höger i största möjliga mån för att underlätta för läsaren. 

 

 

 

 

Bild 15. Förstoring av affisch 
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5.1.5 Resultat Affisch 

Slutresultatet syns i bild nr 17. Betraktningsvinkeln 

är lämplig då byggnadens form kan utläsas 

tydligast från detta håll vilket jag kommit fram till 

genom att vrida och vända på 3D- modellen. Den 

slutgiltiga vinkeln för slottet går åt vänster med 

tanke på affischens placering i utställningen och 

pekar in mot rummet och besökarna. 

 

 

 

 

 

Bild 17. Färdigt layoutförslag 

 

Bild 16. 
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5.1.6 Översiktsbild 

För att underlätta för målgruppen att förstå slottets kontext skapades en 

kompletterande översiktsbild över hur slottet vore placerat om det hade byggts med 

de existerande flyglarna inplacerade. Cairo (2013 s. 145 - 146) tar upp att en 

linjeteckning oftast är lättare att tolka helheten av än när det är en färgbild med 

textur och annat som drar till sig uppmärksamhet. Detta för att hjärnan belastas 

mindre när den ska identifiera objektet. Jag valde därför att göra en svartvit 

linjeteckning där många av detaljerna lämnades ute. Översiktsbilden är tänkt att 

finnas placerad intill affischen av slottet. 

 

 
Bild 18. Översiktsbild 
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5.1.7 Modell 

Då min utprovning visade att många uppskattade en fysisk modell av slottet samt 

att min uppdragsgivare var positiv till detta valde jag även att komplettera min 

affisch med denna modell så att besökare kan se slottet från flera vinklar.  

 

 
Bild 19. Fysisk modell av slottet 
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6 Diskussion och slutsats 

I denna del presenterar jag slutsatsen av mitt arbete, vad jag har kommit fram till 

genom mina undersökningar och hur det har påverkat mitt resultat. Jag kommer 

här försöka svara på de forskningsfrågor som ställs i början av detta arbete. 

6.1 Diskussion  

Syftet med mitt arbete var att ta reda på hur jag kunde visualisera Fiholm slott trots 

att det aldrig blivit byggt, på ett trovärdigt sätt. 

 Om vi jämför med hur visualiseringsstudion i Italien, Studio Inklink Firenze (SIF) 

går tillväga för att skapa en rekonstruktion så kan jag se likheter med mitt 

tillvägagångsätt förutom att jag gör en enklare version av deras arbetssätt. På SIF 

kan så många som tio personer arbeta i upp till nästan ett år på en enda bild. Då jag 

ensam har genomfört denna visualisering på begränsad tid så har jag efter bästa 

förmåga skaffa mig en bas av information som jag sedan baserat mina beslut på. 

Detta genom att studera litteratur, besökt platser där arkitekten varit verksam, 

studerat platsen där slottet skulle placerats och intervjuat olika personer kunniga 

inom området om Fiholm slott. Mina antaganden och beslut för visualiseringen kan 

givetvis ifrågasättas och ska ifrågasättas.  

Efter att ha studerat tidigare forskning om visualisering av gamla byggnader 

förstod jag att det finns problem med osäkerheten gällande delar av en 

rekonstruktion och att den osäkerheten ofta inte är synlig för betraktaren. Vissa 

löser detta problem genom att göra olika trolighetsnivåer som visualiseras på en 

modell i exempelvis en färgskala där nyansens styrka förklarar hur trolig en del av 

en byggnad är. Andra väljer att inte visualisera det som är osäkert alls. Detta kan 

resultera i att betraktaren tolkar bilden som en sanning även när osäkerhet råder. 

Om exempelvis detaljer utesluts som inte går att säkerställa kan det tolkas som att 

det inte fanns detaljer överhuvudtaget. Jag valde att som komplement till min 

illustration av slottet synliggöra min teori bakom besluten gällande utseendet med 

fotografier och text så att betraktaren ska få mer information om bakgrunden till 
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bilden. Min slutsats är att beroende på vad som skall visualiseras och hur så kan 

lösningen gällande osäkerheter i en rekonstruktion se olika ut. Det viktiga för mig 

har varit att på något sätt synliggöra osäkerheten så att visualiseringen inte tolkas 

som en absolut sanning. 

 Gällande min utprovning blev resultatet ganska jämt fördelat gällande 

betraktningsvinkel av slottet. Efter erfarenhet och studier bör den bästa 

betraktningsvinkel vara den som du kan utläsa mest information från, och den 

vinkel som bäst beskriver husets form är sett från sidan lite uppifrån då takform 

och väggar syns tydligast. Dock var det flera som föredrog att se det framifrån. 

Alla ville även se en modell av huset och därför har jag kommit fram till att en 

fysisk modell kan vara ett bra komplement till en affisch vid utställningen så att du 

som betraktare kan se slottet från olika håll. Något som jag kunde gjort annorlunda 

i min utprovning är att ställa frågor om trovärdigheten i min visualisering. Det var 

dock en kommentar jag fick under utprovningen gällande att använda fotografier 

istället för förstoringar av själva byggnaden i den nedre förklarande delen av 

affischen. Hen sa då att ”fotografierna anknyter till verkligheten och ökade 

trovärdigheten”. 

Att arbeta i 3D, har för mig underlättat förståelsen för form, proportioner och 

perspektiv. En fördel med 3D är möjligheten att testa många olika 

betraktningsvinklar. Att hitta en lämplig betraktningsvinkel där du som betraktare 

kan läsa byggnadens former på bästa tänkbara sätt underlättar arbetet att visualisera 

på ett tydligt och informativt sätt. Att studera hur upplevelsen blir av att stå på 

gårdsplanen och blicka uppåt eller att se byggnaden från ett fågelperspektiv. Bäst 

betraktningsvinkel gällande att förstå Fiholms slottskonstruktion är lite från sidan 

snett uppifrån då det går att utläsa mest av byggnaden från denna vinkel då både 

tak, sidoväggar och framsidan blir synlig. 
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6.2 Slutsats  

Svar på frågeställningen: 

Hur kan en visualisering av en icke existerande historisk byggnad utformas på ett 

informativt och trovärdigt sätt?  

Hur kan teorin bakom visualiseringen synliggöras för betraktaren? 

Det jag kommit fram till i mitt utforskande om att illustrera Fiholm slott är att: 

• En grundlig förstudie av samtida byggnader, arkitektur och dess kontext 

inklusive besök och dokumentation av relevanta platser är av stor vikt för 

att skapa en trovärdig visualisering. 

• Information om hur beslut gällande illustrationen har fattats bör presenteras 

i närheten av bilden. Informationen kan visualiseras på olika sätt beroende 

på kontext. I detta fall lämpar sig fotografier av existerande artefakter som 

med tillhörande text representerar teorin bakom illustrationen. 

• De val som görs i visualiseringen behöver en grund att stå på, inga detaljer 

bör visualiseras i dekorativt syfte då dessa kan tolkas som en sanning. 

• Att arbeta i 3D är att föredra för att skapa en trovärdig helhet med 

byggnadens alla komponenter i lämplig betraktningsvinkel. 

• En översiktskarta med slottet och existerande referenser i den faktiska 

miljön, hjälper betraktaren att förstå placeringen av byggnaden. 

• Gällande presentation av en byggnad kan en fysisk modell vara att föredra. 

• Val av manér beror på vilken känsla som bilden ska förmedla. I detta fall 

upplevdes en målad realistisk bild skapa en känsla som passade in i 

sammanhanget. 
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Bilagor 

Bilaga 1 - Anteckningar till artefaktanays   

Läst på om Axel oxenstierna och hans storhetstid. Kanslern Axel Oxenstierna i sin 

tid del 1 och 2 (Gunnar Wetterberg 2002). Där fick jag ut att det var Simon De la 

Vallée som var arkitekt och att Nicodemus Tessin den äldre var byggherre. 

Jag började läsa litteratur om arkitekten Simon De la Vallée som ritat Fiolms 

flyglar och gjort en planskiss för hur det tilltänkta slottet skulle sett ut. (Tord O:son 

Nordberg (1970). 

Även Tessin gjorde planritningar över Fiholm med trädgård och lärdes upp av 

Simon. (O:sonNordberg(1970) 

Tessin övertog ibland Jean De la vallées (Simons son) projekt som arbetade 

snabbare (Jan Mårtensson 2009 s. 27)” Tessin en lysande epok arkitektur konst 

makt”.  

Besökt relevanta platser; Riddarhuset, Fiholm och Husby Rekarne. Mätt olika 

delar, snabba skisser och fotografier. Fasadrester på magasinet och Riddarhuset, 

finns något på Fiholms flyglar? 

Tittat och jämfört projekt som Simon och även Tessin varit inblandade i. Fiholm, 

Tidö, Riddarhuset, Hässelby, Krusensberg, Ryningska palatset, Sätuna slott.  

Har jämfört fotografier och skisser av fasader, fönster, tittat på material. Vid studier 

märkte jag att flertalet byggnader har brunnit och restaurerats och därigenom ändrat 

utseende. Därför började jag studera ritningar mer och läsa på i böcker om 

tidstpiskt utseende. Studerat Teckningarna till Svecia antiqua et hodierna III 

svealands återstod, Norrland och Åland. Mycket snirklar på slotten, skorstenar lite 

var stans, men då Fiholm skulle byggas hade problem med snön gjort att skorstenar 

flyttades till taknock. Fönster är oftast förenklade på skisserna. De slott som finns 

bevarade än idag ser inte ut som på bilderna i boken. Tar med mig atmosfären från 

bilderna men ska studera mer fakta om tidstypiskt utseende från denna tid.  
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Besökte de två flyglarna som finns ute på Fiholm och som sånär har kvar sitt 

originalutseende.  

 

Fiholm 

Tegel: bäversvanstegel, fick se original takpanna och fotograferade, samt mätte 

storlek.  

Fönster: Höjd inne 2.05 meter. Utbytta fönster men troligtvis samma storlek. Läst 

boken Fönster historik och råd vid renovering (Antell 1988) samt Handledning vid 

byggnadsarkeologisk undersökning (Riksantikvarieämbetet 1980, s.116.) Höga 

fönster med blyinfattningar och ekram.  

Fasad: tegelimiterad fasadmålning, finns spår på Riddarhuset. De vanligaste 

fasadfärgerna fram till och med 1600-talet var vitt, rött och grått i Handledning vid 

byggnadsarkeologisk undersökning (1980 s. 73) riksantikvarieämbetet s. 116. 

”traditionell kalkfärg” byggforskningsrådet( 1997) stockholm. Pdf av Norman. 

Fick på Fiholm ta del av fasadritningar från en arkitektetgrupp som år 1911 gjorde 

ritningar på flyglarna. Dessa är en bra utgångspunkt, tar stöd i dessa för 

konstruktion av taket. 

Material 

Kom fram till fasaden är troligtvis tegel men kan ha varit ett tunt lager av tegelröd 

puts. Trapporna räcker inte till för höjden enligt ritningar. Skridande trappformeln 

som Norman pratade om får inte plats, måste varit kortare, antar att bredden på 

trappsteget är 30 cm och höjden 15 cm. Inte troligt att de är högre då det blir 

arbetsamt att ta sig upp för trapporna. Sandstensdekorationer runt fönster, mer på 

mellanvåningen än första våningen. 

Riddarhuset förslag: Fasaderna skulle indelas av pilastrar och förses med en rik 

dekoration i natursten mot den röda tegelytan. Förebilderna för detta palatsprojekt 

finna vi i den franska hugenottarkitekturen, t. ex. Ducerceaus Charleval och 

Salomon de Brosses Luxembourgpalats. D:s förslag blev starkt förändrat under de 

följande arkitekterna och byggnadsledarna. Källa Simon de la Vallée, 
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https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/17433, Svenskt biografiskt lexikon (art av Tord 

O:son Nordberg.) 

s.144 Oson nordberg: Riddarhuset: röda tegelstensytor och gråa naturstenspartier. 

Tak pdf av björn, skisser av fiholms flyglar. Skissat upp i 3D, hur sitter taket ihop? 

 Mail till Norman om hur han tror taken möter varandra. 

Särdrag mellan Vallée ” mer elegans och finess särskilt i detaljer” och Tessin har 

mer ”kraftfullare kompositioner”. (Mårtensson2009 s.27)” Tessin en lysande epok 

arkitektur konst makt”. Bonnier fakta 

Trappa framför huvudport. Mätt trappstegen på Riddarhuset, mellan 12 – 16 cm 

höga, högre på Fiholms ca 17 cm på flyglars trappa. 

Port: Blandning av Fiholm, Jäder Kyrka och Tidö slott. Pampig som på Tidö, 

inslag av Fiholm, form som Jäder kyrkport. Anna och Axels emblem tillsammans. 

Oxens huvud som på Tidö och Fiholm. 

 
Skiss av port 
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Kopior av De la Vallées ritningar 

Bottenvåning 

Har ritat av allt förutom de utskjutande ”klosettdelar” som kan ligga under markplan. 

1a våningen 

2a våningen 
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Bilaga 2 - Besök på Fiholm 2018.04.03 

Platsanalys… samtal med ägarna 

Vem tror ni ritade flyglarna? Det var Simon De la Vallée, byggledare var Tessin 

den äldre som blott var runt 20 vid denna tid. 

Vi diskuterade fönsternas utseende.  På 1600 talet var fönsterna blyinfattade och 

hade mindre med spröjs som hade kors i mitten. På nuvarande längan var det 

1.65m från mark till fönster. Och inifrån mätte vi fönsterna till 2.05 m höga. 

I takhöjd är det runt 4,5 meter inomhus där bjälkarna syns. 

Hur såg fasaden ut enligt er? - Det var tegelfasad som på riddarhuset och 

Gripsholm slott. Ett tunt lager mörkt tegelrött puts kan ha funnits. 

Hur såg taket ut på 1600 talet?  - Det var svängt som i den byggnad vi är i nu. Det 

finns några tegelpannor bevarade. De kallas för bäversvans tegel. De är 1,5 cm 

tjocka och 34 cm långa men bara en 3e del syntes av pannan. 

Hur stor är er gårdsplan och platsen mellan husen? - De är 60 x 60 meter. Det ena 

huset är 10 och det andra som blev huvudbyggnaden är 12m brett. längden är 62 

meter på längorna. 

Dörrarna in till huset är original och är lika de som är på Jäder kyrka. Det är 

trädörrar med runda järn emblem på. Dörrarna kan ha varit omålade redan när de 

sattes in på 1640 talet men en tanke är att de kan ha varit ockergula till sin början. 

Ovanför dörrarna finns en dekoration med Oxenstiernas emblem som liknar de som 

finns i Jäder kyrka. Dekoren liknar även den som finns på dörren till Tidö slott. 

Vi tittar även på ritningar av längorna som arkitekter år 1913 var på plats och 

ritade. 

I varje länga finns stora utskjutningar i taket med 2 fönster och med snirklade 

dekorationer på som Simon De la Vallèe har ritat. Dessa påminner om de som finns 

på Tidö slott och även här har Simon dekorerat slottet. Därför är det troligt att 

denna del skulle finnas på slottet. På Jäder kyrka finns även här en liknande del och 

materialet till kyrkan togs från det beställda materialet till slottet. Här finns även 

fruktdekorer under fönsterna som troligtvis skulle finnas på slottet. 
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Bilaga 3 - skisser till intervju 

skiss 1 

skiss 2 
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skiss 3 

 
Bild 9. Färdig skiss 
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Bilaga 4 - Intervju med Slottsarkitekt Björn Norman 2018.04.11  

Vilken av fasaderna tegel eller puts är mest trolig och vad baserar du det på? 

Byggnaden är murad av tegel och tunt putsad med kalkbruk. Sedan har putsen 

färgats med kalkfärg i en tegelröd kulör och slutligen har fog-mönstret målats med 

kalkfärg. Titta på ” tegelförband” så ser du hur det såg ut. Som på Jäder kyrka 

ungefär. Man kan titta på sparade delar på riddarhuset och det finns även ett 

magasin vid Husby Rekarne, vid den kyrkan som ligger där. Tegelstenarna var av 

storlek 150 x 300 med en höjd på 75 mm. Fogen är ca 10mm. Trappformeln: 2H + 

B = 60 - 63 cm kan ha använts för att få en skridande gång. Vanligtvis är ett 

trappsteg runt 15 cm högt och 30 cm brett. Men en bredd på 60 cm ger en mer 

skridande gång. 

Fönsterna, vad är tidstypiskt för 1600-talet?  

På 1600 talet var det ek karmar med blyinfattade fönster som hade horn i sidorna 

stora som tegelstenar för att passa, detta gällde fram till 1870 talet leta källa i 

”Fönsterhistoria”. (Troligt att de var lite högre än det jag ritat.) 

Är en våningshöjd på 4.5 meter som jag mätte på Fiholm en trovärdig 

gissning? 

Ja, men vanligtvis så markerades paradvåningen eller huvudvåningen lite extra med 

högre fönster och mer dekor. Våningshöjd i den representativa våningen ska vara 

minst 4,5 m. Kalksten i grunden med ett lager granit längst ner som var starkast. 

Trappan i sten. 

Taket har jag utgått ifrån är de mått som är på nuvarande flyglar på Fiholm, 

har du några tankar om det, och vad baserar du det på? 

Troligtvis skulle taket sett likadant ut, säteritak som syns på flera slott kom lite 

senare. Taken byggdes raka men en påbyggnad för att få till en mjukare nederdel. 

(var vanlig för de franska/ holländska arkitekturen då.) vidare info i mail från björn. 

- När det gäller taket så jobba vidare med tak som på flyglarna. (info i mail). 

Dörrens dekorationer har jag gjort liknande de på Tidö slott då Vallée även 

gjorde utsmyckningen till det slottet.  Jag har även tittat på riddarhuset och 

andra portar han har gjort ritningar till, hur upplever du den? 
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Det är troligt att de kan ha sett ut så, liknande det på Tidö. Färgerna på fasaden 

under stormaktstiden var vanligtvis vitt och rött.  

Skorstenarnas placering, läste jag skulle vara symmetriska och det var vanligt 

att de sammanslöt i toppen, har du några tankar om det?  

I Frankrike placerades skorstenar direkt ovan eldstäderna även om det då medförde 

att de var placerade vid takfot. I Sverige styrdes skorstenarnas läge mot takets nock 

med tanke på vinterns snö men kanske också för att man tyckte det såg bättre ut. 

Vad kallas utbyggningarna på slottet och vilken anser du är mest trovärdig 

och på grund av vad? Jag har utgått från de som finns på Fiholm, tittat på 

Tidö, och studerat de på kyrkan i Jäder. 

Det är troligt att det såg ut som på Fiholm, däremot inte med de små ”takkuporna” 

då det blir för trångt, därför mindre troligt. De heter Frontespis och fungerade mest 

som Mer snygg dekoration. Troligare att frontespisen såg ut som på Fiholm än på 

Jäder kyrka. Tänk på storleken på” frontespisen” (utbyggnaden fram). (Vad baserar 

jag storleken på...) material på var tegel och sten. Dekorationerna var gjorda av 

sandsten som sakta men säkert vittrade sönder men då byttes de bara ut mot nya. 

Jag anser att boken om familjen de la Vallée är trovärdiga då författaren 

(Tord Oson Nordberg) verkar ha gjort noggranna efterforskningar, upplever 

du någon annan källa som mer trovärdig och i så fall varför? 

 Ja den är bra. (jag får också låna två böcker som tar upp Fiholm som även dessa är 

bra att använda som källa. Sten Karlings ”Trädgårdskonstens historia i Sverige.” 

samt Erik Dahlbergs ”Teckningarna till Svecia antiqua et hodierna”. 

Trappräcket till huset, har du några tankar om den? 

Titta gärna på Andrea Palladio. 
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Bilaga 5 - AB test 1/5 2018 

Intervjufrågor och svar 

1. Vilken vinkel uppfattar du formen bäst? 

1. Snett uppifrån så man ser taket 

2. Framifrån, tänker, kanske från sidan då syns taket bättre 

3. Framifrån, det ger en tydlig bild 

4. Framifrån, det syns tydligt 

5. Sidan, ser fler delar 

6. Snett uppifrån, syns bäst 

7. Sidan, ser från fler vinklar 

2. Vilken stil skulle du föredra och varför? 

1. Akvarell, stämmer med miljön  

2. Akvarell. Lättare att ta till sig hur det kunde ha sett ut 

3. Renderad men den andra är vackrare  

4. Ser mer äkta ut som på Fiholm med akvarell 

5. Renderad, mer jämn färg  

6. Renderad, mer tydlig  

7. Akvarell för den är mer levande 

3. Föredrar du bakgrund eller bara slottet? 

1. Bakgrund passar bättre 

2. Bakgrund är fint 

3. Bakgrund 

4. - 

5. bakgrund är trevligt 

6. bara slottet annat distraherar 

7. bara slottet så det syns tydligt 
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4. Vilken av layouternas bilder skulle du föredra? 

1. Med fotografier som kopplar till verkligheten 

2. Fotografi är mer intressant 

3. Fotografi är roligt 

4. Fotografi 

5. Ritade bilder som stämmer överens med huvudbilden 

6. Fotografier då det anknyter till verkligheten 

7. Förstår bättre om det är bilder ritade av huset 

5. Skulle du föredra en Modell eller affisch vid utställning? 

1. Modell 

2. Modell 

3. Roligt med modell, båda 

4. Modell 

5. Båda 

6. Modell 

7. Modell 

Deltagarnas kön och ålder 

1. Kvinna 35år         

2. Kvinna 38år     

3. Kvinna 73år       

4. Kvinna 68år     

5. Man 67år      

6. Man 68 år       

7. Kvinna 15år 
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Resultat av AB test 

• På fråga ett var det jämt i resultatet men fyra deltagare av sju valde 

sidovinkeln. 

• Val av manér föredrog även här fyra av sju deltagare akvarell. 

• Gällande bakgrund ansåg fem av sju att det vore fördelaktigt med bakgrund. 

• Av layoutförslagen var det fem av sju som tyckte att fotografier var mer 

intressant. 

• Alla deltagare tyckte att en modell var ett bra sätt att visa upp byggnaden. 
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Bilder till fråga 1 

 
Vy med synlig långsida 

 

 
Vy framifrån 
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Bilder till fråga två och tre och fyra 

 
Layoutförslag med bilder 

 

 

 

Layoutförslag med fotografier  
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Modell till fråga 5 
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Bilaga 6 - Bilder 

 
Bild 11. 

 
Bild 12. 
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Processbilder 

 

 

 

 



56 
 

 
 

 
 

 

 
Bild 1. Riddarhuset i Stockholm 
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Bild 2. Magasin i HusbyRekarne 

 

 
Bild 3. Fiholms ena flygel 
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Bild 17. Färdig affisch 

 

 
 

 

 

  



59 
 

Bild 18. Översiktsbild 

 


