






under hela 1900-talet. Föremål från slottet sking-
rades och det som fanns kvar när Sofia och Stina

tog över var en blandning av stilmöblemang, kon-

ferensmöbler och föremål från sent 1800-tal.
Möbler och tavlor i blandstil hade förts samman

i ett försök att skapa en karolinsk stiimning, men

Sofla och Stina upplevde att stilen var splittrad
och ville att rufirmen skulle ha en såväl inbjudande

som antik utstrålning. Deras önskan var att skapa

en trovärdig antik miljö med föremål från 1700-

och 1800-talet som smlilter ihop med nytillverkade
bekväma sittgrupper.

ANTIKHANDLARNA INREDER
Sofla och Stina anlitade antikhandlarparet Lotta
och Niklas Helms från Helms Antikvitetshandel
för att fräscha upp nedervåningen och det för gäs-

terna så viktiga sällskapsrummet. Noor ska ju fun-
gera som en inspirerande miljö dåir viktiga beslut

fattas eller högtider firas.

- De har gett oss ett stort förtroende och litar
på vår smak och stil, säger Niklas Helms som gäma

inreder med strama och nätta möb1er från tidigt
1800-tal tillsammans med klassicerande inslag

hos mönster, tyger, gravyrer och skulpturer. Lotta
Helms har en säker känsla för färgnyanser och

hittar vackra textilier i såväl siden som linne att
pigga upp ett helt hem med. Hon låter materialen
krocka och framhäver på så vis deras skönhet.

- Det ska inte vara för matchat. Vi blandar gärna

randigt och rutigt med blommigt, det blir mer le-

vande och känns som ett riktigt hem.

Ett tungt skåp i barockstil har till exempel fått
flytta från sällskapsrummet. I stället valde paret

Helms att placera ett slankare tyskt empirskåp av

mahogny på samma Plats.
- Vi hade som utgångspunkt att det skulle ingå

ett skåp med plats för linne och annat och vi tycker
att detta ser nätt ut och har plats för mycket, säger

Niklas.



Hela rummet har inretts till en rimlig kostnad.

- Det är viktigt att ta med några vassa saker
i en inredning, då kan miljön bli spännande, säger
Niklas och t'örklarar att de har efiersträvat lite ba-
rockkänsla med rokokoinslag, en hel del senem-
pir och en tydlig "loungekänsla".

* Vi skippade spottar i taket och behöll lampor.
Det ska vara mysigt, det är viktigt med punktbe-
lysning.

Soha och Stina är mycket nöjda med resultatet.

- Varje gång jag kommer nerför trappan och ser
rummet blir jag lycklig, säger Sofia. Det är inbju-
dande, det finns en tanke bakom alla val, det känns
harmoniskt och det går an skifta textilier efter sä-
song. Jag känner verkligen för att slå mig ner i en
soffa. Det har varit ett fantastiskt sarnarbete.

NOORS tAruOa HTSTORTA
Huvudbyggnaden på Noor uppfördes av Nils Gyl-
denstolpe (l 642 17 09). Det 1är vara arkitekt Jean
de la Vallde (.1624-96) som ligger bakom de nya
ritningarna som är från slutet av 1600-ta1et. Det
var Sveriges kung Karl XI som såg till att Nils
Gyldenstolpe fick köpa Noor för en överkomlig
summa. Gyldenstolpe var en av kungens främste
rådgivare men saknade ståndsmässigt boende.

Gyldenstolpe, som hade 1ästjuridik och arbetat
som diplomat utomlands, utnämndes till riksråd,
"grefve", gu.lernör samt kansler för Lunds aka-
demi. Karl XI besökte honom på Noor som var
som ett lantställe. Trädgården var under denna tid
berömd. 1708 blommade den amerikanska aloen.
Det var första gången i Sverige och det ordnades
vallf;l'der till Noor. Trädgården är sedan länge
förändrad. Oran-terier. staket och paviljonger är
också borta.

Gyldenstolpe dog 1709 och samma år stupade
båda hans äldre söner som tjänstgjorde i kungens
armd. Den yngste sonen Ulrik Nils ärvde Noor som
han sedan sålde till riksrådet Carl Hermelin. Her-
melin var gift med Hedvig Helena Benzelstierna.
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Den eleganta och trivsamma tråg-
soffan i rokokostil har ursprungli-
gen stått på Cävle slott. Klädd i

blått och vitt tyg av bomull känns
den mindre salongsfähig än om det
vore sammet och siden. StaCiga
soffbord av patinerat järn och glas-

skivor är från 1980-talet. Ur gjut-
järnsurnor i l<lassisk form bjuds på
frukt. På väggen en samling kop-
parst;ck från 1780-talet samt två
spegellampetter i barockstil.
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Noor blev Iideikommiss under tidigt I 800-ta1, och
förblev så under närmare hundra åt.

Den karolinska tidens utpräglade smak för sym-
metri hos såväl byggnad som natur syns tydligt
på de idealiserande gravyrerna i Erik Dahlberghs
Sueciu antiqua el hodierna. Bakorn terrassen fänns
en trädgård i strängt hållen fransk stil med klipp-
tahäckar och snirkligarabatter. Inne i slottethäng-
er några grafiska blad som visar hur strukturen
val uppritad. I dag tuktas park och triidgård men
inte lika geometriskt.

Huvudbyggnaden som uppfördes av Gylden-
stolpe tu til1 sin yttre fbrrn så gott som oföränd-
rad. Grundplanen iir i det nännaste kvadratisk och
byggnaden påminner om en piiviljong. För Gyl-
denstolpe var huset en kombination av trädgårds-
paviljong och jaktslott. Hit drog han sig tillbaka
och undan arbetsbördan. Paraclrummen äl place-
rade på det övre planet och anviinds i dag som
konferenslokaler. Förr i tiden var clessutom vinden
inredd med biljardsitl.

Av den ursprungiiga Gyldenstolpska anlägg-
ningen, så som den skildras i Dahlberghs gravyrer.
återstår i dag bara de stora huvuddragen. Allier
hal vuxit sig ståtliga men orangerierna på terras-
sen är borta. De små l600talsflyglarna är ersatta
av ett par byggnader med brutna tak och är fijr-
rlrodligen uppförda av riksrådet Hermelin under
170O-talets slut. Nedre våningen av slottet hat en

rnittgående stor förstuga som stnicker sig tvärsi-
genom våningen. Frirn entliporten går det att
blicka rakt igenom huset och genom utgången
mot terrassen och trädgården på andra sidan.
Nedre plan har sex rum samt en köksavdelning.

Det är det stora sällskapsrummet hiir nere som
paret Helms så framgångsrikt har förvandlat tili
en stämningsfull lounge. !

§===.:

JI



:€ i§.

a.1
.:l

. 
,li

lli

< d*€
%,,*- E

=18
-i

,&e
-::, 1ä

::

*
SF

,' ,':h

'!

i

;

*=..

'€
*i--&-

: ;
=::

_=..!

: .*% a *&_'*_* : ?_ :+,å#F_
==:::::..:::St.:-::-- . . .=-=:.

.t

.:.*.-fit
J
,

. ,'+ i:+1,:-!

'. lf'dE

r!s:l ,.

iE.-::


