
  Skultunas 
FÅGEL FENIX 
När deras älskade gård Tomta eldhärjades trodde ägarna 
att hoppet var ute. Men tack vare att timmerstomme och tak 
klarade sig kunde huset byggas upp igen. Två år efter branden 
kunde Bo och Marie Funkquist flytta hem igen.
TE X T OCH FOTO JOHN WERICH

På övervåningens inglasade 
veranda står en grupp med 
mässingsljusstakar från 
närliggande Skultuna Mässingsbruk.

HYR UT TORP
HÄR BOR: Marie och Bo  
Funkquist. Totalt är tio familjer 
permanent bosatta på gården, 
bland dem finns parets barn 
med familjer. 
YRKEN: Makarna driver  
gården och är hyresvärdar  
för hus och torp. 
HUSET: Tomta Gård i Skultuna, 
norr om Västerås. På gårdens 
650 hektar bedrivs spannmåls-
odling, skogsbruk, grusverks-
amhet, uthyrning av bostäder, 
keramikkurser och event. 

Som tur var gick större 
delen av trästommen till 
det vackra 1700-talshuset 
att rädda efter branden.
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När vi närmar oss Tomtas resliga 
huvudbyggnad är det svårt att fö-
reställa sig att huset var ett utbränt 

skal för bara ett par år sedan. Det vackra och 
välproportionerade huset från 1700-talet 
ser helt intakt ut. 

Den grusade gårdsplanen har börjat 
täckas med nerfallna lönnlöv i höstens 
vackra gula färger och rönnarnas bär lyser 
klart röda. När vi knackar på dörren hörs 
glada hundskall inifrån hallen och när Ma-
rie Funkquist öppnar dörren smiter Tuva, 
det vill säga dottern Matildas pudel, ut och 
hälsar oss välkomna med viftande svans. 

– Vi flyttade in i huvudbyggnaden 1990 
efter min mans föräldrar, som då länge bott 
här, berättar Marie och visar oss in i den 
trivsamma matsalen.

Här doftar det härligt av såpa från de 
vackra skurgolven och bordet är uppdukat 
för en riktig höstfest. En blick uppåt i detta 
vackra rum vittnar om att taket har hand-
bilade plank. 

Bo och Marie är femte generationen Funk-

quist på Tomta och här bor även makarnas 
barn och barnbarn. Gården har anor från 
1600-talet och har varit i släktens ägo se-
dan 1870, då den köptes av Anton Fredrik 
Funkquist, ursprungligen från Mönsterås 
socken utanför Kalmar. Nu driver Bo och 
Marie gården på 650 hektar med skogsbruk, 
spannmålsodling och uthyrning av bostäder.

I DAG ÄR BYGGNADE N tidstroget restaurerad 
och när Marie visar oss runt och berättar hur 
totalförstört huset var efter branden är detta 
svårt att föreställa sig. Bo visar bilder på för-
ödelsen och berättar:

– I början av maj 2011 började det brinna 
i huset. Branden startade i källaren, troligen 
på grund av en trasig elledning.

Gårdens huvudbyggnad från 1700-talet 
blev invändigt totalförstörd av brand och 
rök, och även allvarligt vattenskadad av 
släckningsarbetet. 

– Som tur var kunde en hel del inventa-
rier räddas från bottenvåningen i ett tidigt 
skede av branden tack vare alla de brandmän, 

» Grannar och vänner  
hjälpte till och bar ut möbler 
innan branden spred sig«

Marie och Bo Funkquist 
med dottern Johanna.

I nedervåningens trivsamma bibliotek dukas det ofta för förmiddagskaffe. Här finns en skön sittgrupp 
med Gripsholmsstolar och på golvet ligger en klassisk röllakanmatta.

Pudeln Tuva vaktar 
i entréhallen som 
skvallrar om familjens 
stora intresse för jakt 
och ridsport. 
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grannar och vänner som hjälpte till att bära 
ut möbler, innerdörrar och andra inventarier 
innan branden spred sig genom hela huset, 
berättar Bo.

E F TE R ET T MYCKET SVÅRT och utdraget släck-
ningsarbete visade det sig att fasaden, 
timmerstommen och yttertaket klarat sig 
någorlunda, men att alla interiörer blivit 
totalförstörda. Det var långt ifrån en själv-
klarhet att huset skulle kunna byggas upp 
igen med befintlig stomme men efter långa 
diskussioner med försäkringsbolag och 
byggare kunde man glädjande nog besluta 
att en renovering av den befintliga stommen 
gick att genomföra. 

– Vi hade en mycket stark önskan att åter-
ställa huset. Det har varit viktigt att behålla 
husets själ och att i möjligaste mån använda 
oss av samma material som i det gamla hu-
set, berättar paret.

Bara att riva invändigt och att sanera hu-
set tog över fem månader. Därefter började 
en återuppbyggnadsprocess som tog nästan 

Dukat för jaktmiddag 
i den gemytliga matsalen 
med färgstarka glas av 
Ulrika Hydman-Vallien. 

» Allt virke till innertak och golv  
avverkades i den egna skogen«

två år. Allt virke till innertak och golv av-
verkades i den egna skogen och sågades och 
hyvlades sedan på ett litet sågverk i närheten. 

Ett viktigt steg i att bevara själen i ett hus 
är att veta var man ska dra gränsen mel-
lan gammalt och nytt. Marie och Bo har 
lyckats bevara husets 1700-talssjäl och har 
samtidigt inkorporerat moderniteter som 
infällda spotlights, modern el och ventila-
tion. Allt det nya är snillrikt dolt i klassiska 
listverk och bakom traditionella dörrar – 
vissa av dem gårdens gamla, räddade undan 
eldens lågor.

På bottenvåningen finns den ursprung-
liga rumsindelningen med gårdskontor, 
bibliotek, en stor matsal och ett luftigt lant-
kök. I det ljusa och rymliga köket är väg-
garna täckta av vackert kakel med citat av 
Muminmamman. Marie har själv tillverkat 
kaklet i sin keramikverkstad som hon har 
här på gården. 

I sin ateljé skapar Marie inte bara kakel, 
utan även muggar, tallrikar och diverse in-
redningsdetaljer. Hon håller även keramik-

En förändring som gjordes under renoveringen var att man beslutade att glasa in övervåningens balkong  
– ett mycket lyckat beslut, visade det sig. Det här har blivit ett av familjens favoritrum.

Porträttet av Gustava Funkquist, en av 
gårdens starka kvinnor runt förra sekelskiftet, 
räddades ur lågorna i sista stund. 
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kurser där deltagarna kan bo på gården, i de 
vackert nyrenoverade gästrummen i huvud-
byggnadens tredje våning. Här uppe under 
taknocken har Marie och Bo även låtit in-
reda en härlig hemmabio med bekväma 
sammetsröda soffor. 

På husets andra våning bor familjen och 
här kretsar livet mycket kring en stor och 
väl tilltagen hall som fungerar som vardags-
rum. Före branden fanns här en vanlig ve-
randa som nu är inglasad.

– Detta är en av de få ändringar vi gjorde i 
den nya planlösningen. Vi tog ner flera väg-
gar och skapade ett stort och luftigt vardags-
rum där det tidigare var många små rum, 
berättar makarna.

RE SULTATET BLE V ET T LUF TIGT och bekvämt 
rum som leder ut till den vackra inglasade 
verandan med utsikt över fälten och kyrk-
byn i fjärran. I dag är detta ett favoritrum 
där Bo och Marie tillbringar mycket tid i 
den bekväma sittgruppen. 

Även om huset är nytt och ljust är käns-
lan av ett hem med historia påtaglig. Vackra 

Familjen är noga med att ta hand om allt som 
trädgård och skog ger. 

handhyvlade takplank och klassiska lister, 
dörrar och färgsättningar bidrar till den käns-
lan. Samtidigt är hemmet mycket personligt 
inrett, mycket tack vare Maries keramik som 
finns överallt – från vackra fat, ljusstakar och 
konstföremål till kakelplattor i kök, badrum 
och gästtoalett. Kaklet på toaletten inne-
håller en unik detalj – Marie har präntat in 
gamla stämplar från gården i plattorna. 

I dag njuter familjen åter av sitt hem och 
är tacksamma över att huset gick att åter-
ställa efter eldsvådan.

– Det känns underbart nu när det äntli-
gen är färdigt. Det är ett underbart hus med 
så många minnen så det hade känts hemskt 
om vi varit tvungna att börja om från bör-
jan. Vi hade verkligen tur i oturen att det 
gick att bevara husets stomme, säger Bo när 
han och dottern Johanna tar oss med på en 
promenad runt ägorna. 

Hunden Tuva följer med och viftar ivrigt 
på svansen när vi återvänder mot huset ef-
ter rundturen. Man kan anta att hon också 
är glad över att äntligen vara tillbaka i sitt 
älskade hem. 

» El och ventilation  
har dolts bakom  
listverk och dörrar«

Vad passar väl bättre än att börja höstens jaktmiddag
med ett glas champagne? 

För att behålla tidsandan från när huset byggdes har kökets inredning 
måttbeställts och gjorts efter gammal förlaga.

 

I GRANNSKAPET
VÄRT ETT BESÖK: Sala silvergruva med 
guidade gruvturer på mellan 60 och  
155 meters djup. www.salasilvergruva.se 
ÄT GOTT PÅ: Skultuna mässingsbruk 
serverar godaste räkmackorna i mysigt kafé 
alldeles invid Svartån. www.skultuna.com
HANDLA HÄR: Iittala outlet i Skultuna. 
www.iittalaoutlet.se 

I det rymliga 
köket har 
väggarna klätts 
med kakel som 
Marie gjort själv  
i sin keramik-
verkstad. 
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