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Eppingska lusthuset ligger i Helsingborg och Helsingborgs
kommun som är markerat på Skånekartan.

Lusthuset

Eppingska lusthuset ligger i Slottshagen, öster om Kärnan, i centrala Helsingborg.

Eppingska lusthuset

Eppingska lusthuset före renoveringen i april 2016.

Sammanfattning av utförda åtgärder
Ut- och invändig renovering av lusthuset med ommålning av fasad, lagning av
stomme, ny utvändig färgsättning, nytt plåttak, ny trappa och invändig målning.

Administrativa uppgifter
Objekt
Socken/kommun
Arbetshandlingar
Länsstyrelsens diarienummer
Bygglovsärende nr
Regionmuseets diarienummer
Byggherre/beställare
Entreprenör
Antikvarisk medverkan
Byggnadstid
Slutbesiktning
Bidrag till kulturmiljövård
Rapport granskad av

Eppingska lusthuset tillhörande
Henckelska gården, Gamla staden 8:2
Helsingborg
Bygglovsansökan 2016-04-11, Åtgärdsbeskrivning Byggnadshantverk i Helsingborg
AB, 2016-03-27
Tillstånd: 2016-04-29, 432-11911-2016
SBF 2016-000976
L12.20-177-16, 1262
Stadsbyggnadsförvaltningen, Drift- och
underhållsavd, Helsingborgs kommun
Byggnadshantverk i Helsingborgs AB
Regionmuseet Kristianstad/Landsantikvarien i Skåne genom Anna Rabow
april 2016 till december 2017
2017-12-05 (bygglov; färg)
Nej
Maria Sträng
5

Eppingska lusthuset

Utsikt från avsatsen nedanför lusthuset över Henckelska gården med hörnhuset i fonden, den lägre längan till
höger och gårdshusen till vänster. Förträdgården som anlades på 1760-talet skymtar bakom den gula muren och
längst till vänster ligger de senare anlagda trädgårdarna.

Byggnadshistorik med relevans för ärendet
Handelsgården Henckelska gården är en av Helsingborgs äldsta fastigheter. Den
anlades enligt muntlig källa ursprungligen 1629 nedanför landborgen och befästningen Kärnan åt den danske kungen. Gården revs under det Skånska kriget 1679
då stadens befästningar vid Kärnan förstärktes. Två år senare återuppförde den
dåvarande ägaren rådmannen Herman Schlyter gården av återanvänt timmer från
befästningarna, dock en bit söder om den gamla tomten. Byggnaderna användes
under en period som rådlokal då det gamla rådhuset förstörts under kriget. Den
gamla infartsleden till staden ”Strömmen” blockerades och en ny gata, Springpostgränden uppstod mellan Schlyters gård och den som låg norr därom. Läget var
troligen strategiskt, på så sätt kom gården att ligga utmed två gator. Vattnet från
springkällan som rann nerför landborgen och vidare ut på gatan kom att hamna på
Schlyters gård.
Vid nästa svensk-danska krig var gården återigen hotad. Under invasionen av
staden 1709 användes dock gården som högkvarter av den danske kungen och sedan återigen som rådstuga.
Läget för gården var inte enbart gynnsamt på grund av närheten till infarten
och tillgången på källvattnet, utan även närheten till landborgen som utnyttjades
för odling. Den äldsta kända gestaltningen av gårdsmiljön utformades på 1760-talet
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Det äldsta fotot på det Eppingska lusthuset visar att det varit avfärgat i en ljus kulör, att det funnits en spira på
taket, att det hetat ”Hvilan” och att det varit väldigt lummigt på slänten nedanför lusthuset. På bilden syns
längst bak Wilhelmina Henckel, Edit Henckel, Sigrid Henckel och Stina von Geijer. Mannen är troligen
Fredik Henckel. Wilhelmina var dennes hustru, Edit och Sigrid deras döttrar och Stina deras barnbarn, dotter
till Fredrik och Wilhelminas yngsta dotter, Ester. Döttrarna har möjligen blandats ihop varför kvinnan på trappan kan vara Ester. Då Stina var född 1902 torde bilden vara från omkring 1904. Foto Helsingborgs museer.

då Fredrik Wilhelm Cöster köpte upp gården och lät anlägga en trädgård utmed
Norra Storgatan. Trädgården sägs ha anlagts till ära av prinsessan Sofia Magdalena,
Gustav III:s gemål, som vid sitt besök i staden, övernattade i Cösters bostad Gamlegården på andra sidan gatan. Cöster genomförde även en omfattande renovering
av byggnaderna varmed bland annat gatufasaderna kläddes med panel. Vid denna
tid tillkom även huset uppåt gränden och den länga som ligger inne på gården.
På 1810-talet ägdes gården av kammarherrinnan Eppinger och det är under
hennes tid som lusthuset på landborgens krön anses vara uppfört. Landborgen var
en gång i tiden prytt med flera lusthus men idag finns bara det Eppingska kvar. En
teckning från 1821 av den norske konstnären Johan Christian Dahl visar en vy över
nuvarande Slottshagen med Kärnan och landborgen i fonden. På bilden syns två
lusthus varav det ena troligen föreställer det Eppingska lusthuset. Ett annat lusthus
ska ha legat lite längre norrut i den stora Roothska trädgården mellan Springpostgränden och Långvinkelsgatan och ett annat låg i den Sylvanska trädgården på fastigheten söder om Henckelska gården. Det senare uppfördes ursprungligen på en
strandtomt och flyttades till landborgen 1867 och senare till Fredriksdals friluftsmuseum där det står kvar idag.
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Fotot från 1966 visar den terasserade trädgården med träd, buskar och markväxter. I tomtgränsen mot parken
fanns ett högt plank. Foto Otto Holmström, Helsingborgs museer.

1855 övertog handlanden Fredrik Henckel (1828-1912) efter sin far Bengt Henckel
vars familj gett namn åt huset. Fredrik Henckel var gift med Wilhelmina f. Munthe
(f 1838). Denne Henckel lät putsa gatufasaderna och sätta in en ny ingång i gatukorsningens hörn. På 1910-talet bodde två av parets ogifta döttrar, Edith och Sigrid, kvar i huset. De äldre foton som finns bevarade i kommunens arkiv är från
familjen Henckels tid, troligen tagna strax efter sekelskiftet.
Mellan 1921 och 1968 ägdes gården av Kooperativa Föreningen Svea och
byggnaderna användes som butik. 1923 renoverades byggnaderna under ledning
av arkitekt Gustav W Widmark då bland annat huvudingången flyttades till den
södra fasaden. På 1940-talet öppnades trädgården på landborgens slänt upp för
allmänheten och 1970 köptes gården av Helsingborgs stad. 1999 såldes den vidare
till en stiftelse. Vid försäljningen fördes sluttningen med lusthuset till stadens parkmark.
Lusthus var vanliga inslag i äldre trädgårdar och nyttjades för festligheter.
Lusthuset var ofta placerat på en avlägsen del i trädgården varifrån man kunde njuta
av utsikten. Uppe på landborgen hade man ypperlig utsikt över både staden och
sundet. Odlingarna som man ska ha haft på landborgsbrantens uppbyggda avsatser
gav en inramning åt lusthuset. Samtidigt kunde odlingarna avnjutas både på vägen
upp till lusthuset och från utsiktsplatsen längst upp. Enligt äldre bilder fanns det
gott om höga träd buskar och markväxter längs slänten. Precis bakom lusthuset
8
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Foton från samma tid och av samme fotograf som föregående bild. Taket var belagt med plåt och trappan hade
samma utformning, bortsett från att det inte verkar ha funnits något räcke på den södra sidan, som vid renoveringen 2016. Foto Helsingborgs museer.

fanns det längs tomtgränsen i öster fram till åtminstone mitten av 1960-talet ett
plank. Innan dess fanns ett enestaket.
Lusthuset ursprungliga utformning, bortsett från trappan och baldakinen,
överensstämmer troligtvis i stort med den nuvarande då dess stomme bedöms vara
av hög ålder. Det uppvisar dessutom stora likheter med det Sylvanska lusthuset,
numera på Fredriksdal, som också har åttkantig plan och rundat tak. Även många
andra bevarade lusthus visar att den oktagonala formen var vanlig. På de äldre bilder som är bevarade är lusthuset avfärgat i en ljus färg, troligtvis gul eller guldockra,
och trappan, eller trapporna, har inte något räcke. På den allra äldsta bilden som
troligen är från omkring 1904 kröns taket av en spira med vindflöjel och på baldakinens framsida är ordet ”Hvilan” målat.
Vidare kan man på samma bild se att trappan på slänten haft annan utformning än idag, den bestod antingen av trä eller jämnt huggen sten eller betong. Släntens sidor var täckta med frodig växtlighet och det fanns en pergola mellan lusthuset och trappan nedanför.
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Detaljplan för Kärnan Norra 26 mfl antagen 1996-01-30 visar att parken på landborgens sluttning där lusthuset (rödmarkerat) ligger är liksom gårdsmiljön Q-märkt. Enligt tillhörande handling skulle parken avskiljas
från den ursprungliga fastigheten och föras till Gamla Staden.

Skyddsföreskrifter enligt KML och PBL
Det Eppingska lusthuset ligger inom den Henckelska gården, fastighet Gamla staden 8:2, som skyddas som byggnadsminne sedan 1978-02-14 enligt 3 kap. Kulturmiljölag (1988:950). Frågan hade väckts redan 1969 och då ägde Konsumentföreningen Solidar fastigheten men förhandlingar om att Helsingborgs stad skulle
ta över pågick varför ärendet fick vila i nästan tio år. Byggnadsminnet hette ursprungligen Henckelska gården på fastigheten Kärnan Norra 23. I byggnadsminnet ingick tre gatuhus, två gårdshus, gårdsplaner, trädgård och park med lusthus på
landborgen. Enligt skyddsbestämmelserna gäller bland annat att Paviljongen belägen
på terrassen får inte utan länsstyrelsens samtycke rivas eller till sitt yttre byggas om eller förändras.
Senare delades fastigheten upp i tre delar och fick fastighetsbeteckningarna
Kärnan Norra 26 (Henckelska gården), 27 (det nordöstra gatuhuset) och 29 (parken nedanför landborgen med lusthuset). 1996 antogs en detaljplan för fastigheterna i syfte att möjliggöra en försäljning av Henckelska gården. I samband med det
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Taket på lusthuset var täckt med svartmålad plåt. Baldakinens flacka tak syns inte då det döljs av gavlarna.

omvandlades landborgssluttningen till parkmark. Enligt handlingarna var förutsättningen för planen att parkmarken skulle tillföras fastigheten Gamla Staden 8:21.
På detaljplanen betecknas såväl byggnaderna som parken med lusthuset med ett Q,
kulturreservat.
2002 upprättades ett bevarandeprogram för Helsingborgs stadskärna. I det
omnämns Kärnan norra 26, den Henckelska gården med trädgård, park och lusthus men kartan visar inte att park- och lusthuset ingår i byggnadsminnet. I samband med bevarandeprogrammet aktualiserades frågan huruvida Kärnan norra 27
ingick i byggnadsminnet varpå länsstyrelsen meddelade att byggnaden inte ingick.
Bygglov har krävts för färgsättningen av fasaden varför kontrollplan upprättats av kontrollansvarig. Exakt kulör har fastställts i samråd med antikvarisk expertis vilket var ett krav från stadsantikvarien.

Skadebild/Motiv till åtgärder
Det Eppingska lusthuset var i behov av en tak- och fasadrenovering. Det var främst
det välvda kupoltaket som var nött av tidens tand men exakt hur mycket visste man
inte förrän plåt och papp togs ner. Att fasaden hade tjocka lager färg sågs vid en
okulär besiktning då man också kunde konstatera att fasaden ursprungligen varit
grön, varför man ansökte om ny färgsättning. Fasaden har också varit utsatt för
klotter varför den i framtiden behöver något slags skydd eller underhållsmålning
med samma färgtyp. Även delar av lusthusets stomme, trappan och dess räcken var
rötskadade och i behov av en renovering.
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När taket och alla lager papp tagits ner upptäcktes att träribborna och laskarna var rötskadade, särskilt längst
upp och i den sydvästra delen, intill baldakinens kant, där även den bärande stolpen skadats.

Utförda åtgärder
Tak

Taket följer lusthusets oktagonala plan och är ellipsformat vilket är det mest optimala vad gäller tryckfasthet. Taket vars svartmålade plåt troligen var av ganska hög
ålder och hade tidigare lagats läckte. Det byttes ut i sin helhet mot ny galvad stålplåt
likt det tidigare utförandet vad gäller plåttyp, storlek, mönsterläggning (förskjutning) och falsning (dubbelfalsning). Under plåten fanns minst sju lager papp varav
den undre var en tjärad lumppapp vilket är den äldsta typen av takpapp. De övre
lagren var modern asfaltspapp och papplagret under dessa var grönmålad men då
denna papp var så pass modern kan fasaden inte haft samma kulör vid denna tid.
All papp och underbrädning togs bort varmed det upptäcktes att takkonstruktionen, bestående av valvribbor av trä och som yttertaket och innertakets brädor är fästa i, var delvis rötskadad. Ribbornas nedre delar var i ok skick medan de
övre var sämre varför de byttes mot nya i samma dimensioner som de gamla och
de skarvades på samma sätt som de. På sidorna av ribborna fanns laskar som höll
samman konstruktionen. De var rötskadade och byttes i sin helhet mot nya formsågade laskar i lärk, dock något bredare än de gamla i syfte att förstärka taket. Laskarna skruvades i valvribborna och i innertakets brädor för att inte hantverkarna
under arbetets gång skulle falla igenom innertaket som också var skadat. Skruvarna
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Plåt lades på lusthusets tak och dess baldakin vars gavlar täcktes med plåt på in- och ovansidor.

togs sedan ut, allt eftersom den nya underbrädningen av spontpanel kom på, och
ersattes med spik. De övre brädorna i innertaket byttes efter att taket var lagt.
Vid takarbetet upptäcktes att det södra hörnet närmast trappan hade satt sig
och att stolpänden var rötskadad. Det fanns också ett stort mellanrum mellan hörnstolpe och bjälkvalv och från insidan ett synligt hål genom takbrädningen. En tidigare lagning hade gjorts genom att en bräda lagts innanför takfotsbrädan som utfyllnad. Att lyfta taket och få det i våg med resten av huset bedömdes som omöjligt
då det hade påverkat de inre brädorna och baldakinens infästning. Hålet rensades
och det som fanns kvar av den befintliga stolpen byggdes på med en träbit så att
valvribban fick ett fast upplag. Stolpens övriga skick kontrollerades senare när panelen på huset gjordes vid.
Vid arbetet med taket kunde man konstatera att något varit fastlödat på
nocken, troligtvis en spira vilket även fotot från tidigt 1900-tal vittnar om (se s 7).
Denna spira är ganska hög med någon form av vimpel. På samma foton syns även
en mindre spira över baldakinens mittparti. Plåtslagaren fick i uppgift att ta fram
ett förslag till ny spira till själva lusthuset tak och tillverka denna i plåt.
Ny avvattning med hängränna och stuprör med skarpa vinklar och lödade
fogar likt det förra utseendet tillverkades i plåt. Stuprören avfärgades i samma
gröna linoljefärg som fasaden medan hängrännan som var omålad vid slutbesiktningen beslöts vara svart likt taket. All avvattning hade likt fasaden varit gul tidigare.
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Plåttaket på lusthuset avfärgades med svart linoljefärg. Vid tillfället som fotot togs hade hängrännan ännu inte
målats men man kan tydligt se hur hängrännan anslutits till baldakinens tak på ett anpassat sätt.

Baldakinens tre gavlar byttes i sin helhet mot nya spontade brädor som sågades
med de gamla som mall. De nya gjordes i dubbel panel för att få bättre stadga, de
förra hade bakomliggande narar. Även kjolen till baldakinen som var skadad och
delvis borta sågades ut i samma mönster som den tidigare. Den baldakin som fanns
före renoveringen hade inte riktigt samma utförande som den äldre då denna ser
ut att haft ett vinklat hörn. Idag är hörnen avfasade och ornament som sitter över
dessa är riktade framåt, förut var de riktade utåt och således utgjort en avslutande
del av framsidans baldakin. En profilerad list som täckt skarven mellan gavlarna
och kjolarna har också funnits.
Baldakinens tak är plant och hade före renoveringen en svag lutning mot
lusthuset. För att få bättre avvattning än den nuvarande diskuterade man först att
göra ett sadeltak men det riskerade att synas, trots de höga trägavlarna. Taket lades
istället i princip plant likt det förra, med en viss justering så att vattnet rinner ner
lite bättre till hängrännan på den södra sidan.
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Äldre färg kunde bland annat ses under en del locklister. På fönstren fanns spår av grå färg och fönsterblecken
hade spår av vitt och grönt under den senaste, svarta bemålningen. På bilden ses även en del av det klotter som
byggnaden utsatts för.

Fasad, fönster och dörr

Lusthuset var avfärgat i ljusgult och under denna färg fanns många lager av moderna alkydolje- och latexfärger samt äldre linoljefärger. Färglagren undersöktes på
flera ställen så som på skyddade ställen under lister. På delar så som takfotsbrädor,
baldakin, trappa och en del locklister kunde man se att dessa endast varit avfärgade
i ockra och ljusgult vilket betyder att de är senare eller utbytta. Baldakinen är troligen inte ursprunglig då den har ett för det tidiga 1800-talet ett något för svulstigt
utseende med sina volutformade gavlar. Den ursprungliga trappan har troligtvis
varit betydligt enklare utformad med bara några trappsteg i sten.
På övriga fasadpanelen fanns bland de ljusgula lagren en grå målning och
under dem guldocker som troligen var en linoljefärg. Därunder fanns olika ljusbruna toner och under dem fanns slutligen flera gröna kulörer. Grönt var fram till
mitten av 1900-talet en exklusiv färg och därför ofta använd som accentfärg på ett
fåtal detaljer så som dörrar. Fram till 1800-talet fanns få motståndskraftiga gröna
pigment och de traditionella jordpigment som fanns, grönjord och grön umbra,
gav snarare svagt brun- eller grågröna nyanser. I början av 1800-talet kom flera
kemiskt framställda pigment, däribland kromoxidgrönt som var särskilt hållbart för
utomhusbruk. Eftersom lusthuset varit helt avfärgad i grönt och haft en på landborgen väl synlig placering kan färgsättningen ha varit ett sätt att visa på den
Henckelska gårdens betydelse.
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Fasaden skrapades och avfärgades med en grön linoljefärg vilken bedöms vara den ursprungliga kulören.
Luckor tillverkades till både dörren och de två fönstren.

Då det i projekteringen framkom att lusthuset troligtvis varit grönt från början
föreslog beställaren att fasaden skulle målas om i denna kulör. En parallell drogs
till det Sylvanska lusthuset på Fredriksdal som under senare år målats om till ursprunglig grön kulör. Entreprenören hade föreslagit en så kallad ljus Köpenhamnsgrön ur Ottossons färgmakeris sortiment. Efter några skrapningar på olika delar
av fasaden togs beslut att det var denna färg som var den mest passande. Linoljefärgen har enligt färgtillverkaren NCS-koden 7215-G14Y.
På själva lusthuset gjordes en del lagningar genom att den norra delen av den
nedersta vattbrädan byttes. Även omkring tio av locklisterna byttes mot nya. En del
av hörnlisterna på hörnen var något bredare än de övriga.
De två fönstren utgörs av korspostfönster med två små övre bågar och två
nedre stora bågar med spröjs. De har inte undersökts närmre, det är möjligt att de
inte är ursprungliga. Färgen på fönstren var vit men har tidigare varit målade i en
varm grå kulör som låg nära en umbragrå linoljefärg varför denna färg valdes.
Denna färg har NCS-kod 3005-Y20R.
Vintertid har fönstren skyddats med luckor med liknande utseende som fasaden. Då luckorna var i dåligt skick tillverkades nya med samma utförande som
de gamla med samma dimensioner på brädor och lister som fasaden. De gamla
infästningarna med bultar i fönsterkarmen återanvändes. Luckorna är inte ursprungliga men det återfanns liknande i lusthusets grund.
16

Eppingska lusthuset

Trappan var i så dåligt skick att hela konstruktionen utom baldakinens två bärande stolpar byggdes om. T v:
Den rötskadade stolpen lagades.

Även nya luckor till dörren tillverkades av spontade brädor och bandgångjärn. Dörren målades med grön linoljefärg och bandgångjärnen med svart rostskyddsfärg av
fabrikatet Liwa. Idag finns en modern slät enkeldörr som ersatt en glasad pardörr
vilken man kan se på fotona från 1960-talet.
Grund och trappa

Den putsade och målade grunden har någon gång blivit delvis ommurad med lättbetong och putsad med hårt bruk. All färg och hårt, opassande bruk togs bort och
ersattes med hydrauliskt kalkbruk, NHL 5, och mörkgrå silikatfärg av fabrikatet
Keim. Vid nedmonteringen av trappan kunde man komma åt under lusthuset och
rensa bort gammalt bråte så att risken för framtida problem med röta minimeras.
Bortsett från baldakinens två bärande stolpar revs trappan ned helt och ersattes med nytt virke. Trappan hade satt sig så att det blivit ett avstånd mellan den
och grunden och dessutom var virket rötskadat. Ett nytt trapplopp med stomme,
nytt räcke och ny spontad panel till vagnstycket utfördes likt det tidigare utförandet.
De stöttande, ej synliga, stolparna tillverkades i ek medan resten av virket i lärk.
Stolparna till räcket har samma urfasning på hörnen och handledarna är profilerade
likt tidigare. Trappräcken och vagnstycke avfärgades med samma gröna linoljefärg
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Lusthuset, invändigt före och under renoveringen. T h ses taket som till stor del lagades med nytt virke då brädorna var i dåligt skick.

som övriga fasaden medan trappstegen bibehölls obehandlade. På båda sidor av
trappans slut återfann trappstenar som frilades vid renoveringen. Baldakinens rötskadade stolpar lagades genom att nytt virke halvades i.
Invändigt

Det fanns inte några bevarade originalytskikt invändigt men all panel på väggar och
tak och golvet bedömdes vara äldre/i original. Golvet var slitet men avfärgat i grått,
väggarna i en grön kulör och taket i brutet vitt. Golvet lämnades utan åtgärd medan
all lös färg på väggarna och det som återstod av det gamla taket skrapades ned.
Både väggar och tak visade sig ha varit avfärgade i flera olika kulörer genom
tiderna. Vid arbetet med yttertaket upptäcktes att innertakets ursprungliga avfärgning gått från svagt ljusblått längst ner till mörkblått längst upp i valvet. Därefter
har taket varit ockragult, ljusblått och slutligen en svagt bruten vit kulör. Den äldsta
målningen i taket och på taklisten har troligen föreställt en himmel, utförd i en
enkel så kallad trompe l’oeil-teknik. Det Sylvanska lusthuset ska ha haft en liknande
målning. Under tidigt 1800-tal var det vanligt att tak i profana byggnader föreställde
himlar och även kupoler i kyrkor målades som himlavalv. Det ligger således nära
till hands att föreställa sig att taket i det Eppingska lusthuset varit påkostat utformat
med denna teknik och dessutom med den exklusiva färgen ultramarinblått. Efter
att taket skrapats från löst sittande färg grundades det med vit färg.
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T v: Färglager på kasserade takbrädor med mörkare blått underst, därefter ljusblått, ockra och brutet vitt. T h:
Väggarna har bland annat varit avfärgade i rött, blått och grått.

På väggarna fanns många olika färger men det gick inte att uttyda en lika tydlig
kronologi av målningar. Den bortre väggen, mittför dörren hade färre färglager
vilket troligtvis beror på att panelen bytts. På denna del påträffades endast blå färg
under den gröna. Andra väggar, som den där det södra fönstret sitter, verkar någon
gång varit randig i grönt och rosa. Utöver dessa färger fanns även grönt och den
understa färgen på de flesta sektioner var ljusgrått. I vilket fall fanns det inte några
dekormålningar bevarade vilket underlättade hanteringen och valet av slutgiltig kulör. Då den grå färgen som hittades underst var väldigt lik den umbragrå färg som
valdes till fönstren valde man att även avfärga väggar och taklist med denna färg.

Iakttagelser under restaureringen
Lusthuset hade varit avfärgat i grönt och invändigt har taket och väggarna haft flera
olika färgsättningar, se vidare under utförda åtgärder.

Återstående arbeten
En ny profilerad list i samma utförande som den gamla bör sättas upp på baldakinen, över skarven mellan gavlarna och kjolen.
En ny dörr med fyra speglar per dörrblad varav de tre övre är glasade är tänkt
att ersätta den nuvarande dörren. Den bör ha liknande proportioner och samma
indelning som fönstren samt målas med umbragrå linoljefärg.
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Lusthusets invändiga inredning efter att väggarna avfärgats i grått och taket grundats.

Avvikelser från arbetshandlingar
Taket har förstärkts med nya ribbor i trä, laskar och innertaket har delvis bytts ut.
Vidare har furuvirket till största delen bytts mot lärk och inte fur som föreslagits
då lärk anses hålla en högre kvalitet. Enligt åtgärdsförslaget skulle ”dörrar” trälagas
men den befintliga dörren som är en slät modern dörr är i stället tänkt att någon
gång bytas ut mot en glasad pardörr. De invändiga åtgärderna fanns inte heller med
i de ursprungliga handlingarna.

Kulturhistorisk bedömning av utförda åtgärder
Det Eppingska lusthuset har renoverats med hänsyn till byggnadens kulturhistoriska värden. Det nya taket och snickeridelarna har utförts efter de gamla utförandena. Vad gäller färgsättningen har man valt att gå tillbaka till ett äldre/ursprungligt
utseende med en grön fasadfärg. Baldakinen och trappan är dock troligtvis senare
tillägg och det har inte gått att fastställa att även denna del varit grön. Färgborttagningen har inte utförts på ett antikvariskt sätt, det vill säga de äldre färglagren har
inte bevarats. De övre latexlagren gick inte att få bort med annat än med värmepistol varmed alla färglager följde med.

20

Eppingska lusthuset

Den Henckelska trädgården från
omkring 1910, i uppgången till
lusthuset. Längst bak står Wilhelmina Henckel, till vänster Giggi
Henckel, till höger Esther von
Gejer och i mitten Esters barn
Lolly och Stina.
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