
Kung Karl XI behövde marmor till Drottningholms slott och  
hittade den i Östergötland. I dag är det Carl Johan Merner som  

exporterar vacker  Kolmårdsmarmor till byggnader i hela världen.  
Att han hamnade här, ja det beror till stor del på Gods & Gårdar!

Text & Foto T I N A  K L I N G S P O R

Med passion för sten
i Kolmårdens skog

Tegelladan uppfördes i 
början av 1800-talet och 
användes som lager för 
marmor och tegel. Numera 
är det Marmorbrukets  
representationsbyggnad 
och familjen Merners  
gemensamma familjesäte. 

ÖSTERGÖTLAND

Carl Johan och hans mamma 
Anna Clara har trevligt medan  
de träffas i tegelladan för att  
gå igenom olika marmorprover.

EN PLATS FÖR  
FÖRETAG, FAMILJ  
OCH FESTER
OM TEGELLADAN: Bas för familjen 
Merners företag Marmorbruks AB. 
GEOGRAFISKT LÄGE: Kolmården,  
två mil öster om Norrköping,  
Östergötland
STORLEK PÅ HUS: Tegelladan 440 kvm,  
Kalkladan 400 kvm samt en rad 
småhus.
VERKSAMHET: Försäljning av  
Kolmårdsmarmor, kalksten och  
annan natursten. Företaget ordnar 
även evenemang och fester i lokalerna 
Tegelladan och Kalkladan.
LÄS MER: marmorbruket.se

2322



24 gods & gårdar 11.2020

från golv till tak och i det rustika köket har 
tegelväggarna lämnats synliga. 

Möblerna består av stilfulla antikvite-

ter och på väggarna hänger stora porträtt av 
kungar och adelsmän. Flera av tavlorna är 
kopior som utgår från konstverk målade av 
den berömda hovmålaren David Klöcker 
Ehrenstrahl. 

– Mina föräldrar var på resa när de av en 
slump råkade träffa en konstnär som tidigare 
varit hovmålare på Amalienborg i Danmark, 
berättar Carl Johan.  

Att det är just Ehrenstrahls tavlor som för-
äldrarna beställde kopior av, samt att ett av 
porträtten föreställer Karl XI, är dock inte 
någon slump. Drottningholms slott skulle 
smyckas med den vackraste sten som gick 
att uppbringa, samtidigt som kungen ville 
minska Sveriges råvaruimport. Ehrenstrahl 
skickades ut i landet för att hitta den rätta 
stenen till Sveriges Versailles och han åter-
vände med grön och vackert marmorerad 
kolmårdsmarmor. En insats han så småning-
om adlades för.

Trots Carl Johans optimistiska utstrålning 
har han tidigt fått uppleva en dramatisk resa 
som i kort kan beskrivas som en flytt ”från 
slott till koja”. 

– Vi stod bokstavligen talat på gårdsplanen 

L
uften är klar och björkarna har just 
börjat skifta i höstens färger. På en 
smal landremsa mellan glittrande vat-
ten och en dramatisk klippbrant lig-

ger en grupp äldre bodar tätt intill varandra. 
Alldeles vid vattenbrynet syns ett vitputsat 
och enkelt hus som kallas för Tegelladan. En 
oväntad värld uppenbarar sig innanför dör-
ren och inredningen ger nästan känslan av att 
bjudas in i en stilig herrgårdsbyggnad.

Carl Johan Merner hälsar glatt välkommen 
och med stolthet och entusiasm visar han runt 
i ladan, som i flera avseenden ska visa sig sym-
bolisera långt mer än bara en representations-
byggnad för familjens företag Marmorbruks 
AB. Vägen fram till att bli dess ägare har inte 
varit smärtfri och att blåsa liv i ett sovande fö-
retag innebär både risker och möda. 

– När min familj och jag först kom hit 
fanns bara övergivna ekonomibyggnader, 
berättar Carl Johan. Nu är alla husen om-
sorgsfullt renoverade, i mångt och mycket 
med hänsyn till gamla byggmetoder. Tegel-
ladan har inretts med kök och bad, matsal 
och salonger och alla rum har fått vackert 
kalkstensgolv. Havssidans många fönster går 

Bakom tegelladans väggar döljer sig ett 
herrgårdsliknande hem med hänförande 

utsikt över den glittrande Bråviken.

»Möblerna består av stilfulla antikviteter«

Ljuset flödar i den stora  
salongen, som möblerats  
med Louis XVI soffgrupper, 
flygel och stora porträtt.  
De gamla skruvade kolonnerna  
i förgrunden hittade  
Carl Johans pappa Bo  
i Italien för länge sedan.

I förgrunden syns ladan som tidigare  
var hamnkontor och som nu fungerar  
som gästhus och bastu. I bakgrunden  
skymtar kalkladan från 1600-talet,  
där det tidigare släcktes kalk. I dag  
är det en uppskattad festlokal.

I den vackra stenmuren syns två 
gamla kalkugnarna där kalk brändes 
för att sedan släckas i ladorna.

Klockstapeln är byggd  
efter en förlaga på  

Karlbergs slott i Stockholm.
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»Den öppna spisen är 
tillverkad efter en förlaga 

på Stockholms slott«

Den öppna rokokospisen är tillverkad  
i Kolmårdsmarmor efter en förlaga  
på Stockholms slott. Porträttet från 
sent 1700-tal över spisen lär föreställa 
den unge Axel von Fersen.
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Anna Claras lilla westie Stella stortrivs med livet när hon är på Marmorbruket. Det vackra kalkstensgolvet  
är en av Marmorbrukets bästsäljare, som framförallt säljs till gods och gårdar runt om i Sverige.

Det var en vanlig eftermiddag när Carl 
Johans mamma Anna Clara Merner satt och 
bläddrade i Gods & Gårdar och fick syn på 

annonsen. Hela familjen blev nyfiken och 
några dagar senare möttes de av fallfärdi-
ga tak, stampade jordgolv och sönderblåsta 
bryggor. Men landskapet var underskönt och 
i stället för att skrämmas av det förfallna såg 
de potentialen till en nystart.

– Det var en fantastisk känsla av revansch 
att få chansen att blåsa liv i ett av Sveriges 
mest anrika företag, säger Carl Johan. 

Marmorbruks AB grundades av Karl XI 
1673, men dess gröna marmor bröts redan på 
1200-talet, vilket dopfunten i Östra Ene-
by kyrka visar. Kolmårdsmarmor var länge 
en attraktiv produkt i exklusiva kretsar och 
blev vid sekelskiftet även uppskattat interna-
tionellt. Efter andra världskriget sjönk dock 
efterfrågan markant, dels på grund av kon-
kurrens från utlandet men framför allt för 
att marmor blivit en otidsenlig lyxprodukt 
som ersatts av betong, vilket ledde till att 
verksamheten lades ner 1978. Istället gjordes 
djurpark av halva marmorskogen och många 
av dem som jobbat på bruket anställdes som 
djurskötare. Närheten till Kolmårdens vilda 

med var sin väska med kläder, berättar Carl 
Johan. Allt annat var borta; gården utanför 
Enköping, slottet i Sörmland och villan i 
Frankrike. Vi flyttade till ett litet torp som vi 
fick hyra av en bonde. 

Carl Johans pappan Bo Merner var en ex-
plosiv entreprenör i fastighetsbranschen och 
hade ett ansenligt fastighetsbestånd både 
i Sydfrankrike och i Sverige. Men vid den 
monumentala fastighetskraschen i början av 
90-talet förlorade han allt.

– Det är väldigt märkligt, men det som jag 
tar med mig från den tiden är att lyckokur-
van snarare gick upp än ned, säger Carl Johan 
fundersamt. Vi förlorade allt, men familjen 
höll ihop och det gjorde oss starkare. Sam-
tidigt hade vi fantastiska vänner som stod bi 
och stöttade oss. 

– Vändningen kom ett antal år senare på 
ett midsommarkalas, då en god vän utbrast: 
”Jag har själv en gång på tiden fått hjälp för 
att komma på fötter och nu vill jag hjälpa er!”, 
vilket ledde till ett lån som sedan finansiera-
de köpet av Marmorbruket.

Levande ljus, kastanjeblad och nyponkvistar  
i höstens färger skapar stämning inför  

kvällens middag.

»I stället för att skrämmas av det förfallna  
såg de potentialen till en nystart«

Den uppdukade matsalen vittnar om att det nalkas  
festmåltid. Tegelladans robusta och mörkvaxade  
spegeldörrar är tillverkade efter förlaga från Skokloster.

Bortom buketten med rosor syns 
ett porträtt av Marmorbrukets 
grundare, kung Karl XV.

Musik har alltid varit en viktig  
del av familjens gemensamma 

intressen och en flygel har alltid 
funnits i deras hem. Porträttet 

bakom flygeln föreställer lämpligt 
nog Carl Michael Bellman.
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heten. Carl Johans bror Oscar och hans fru 
Therese jobbar med event, catering och af-
färsutveckling, systern Christina håller i 
försäljning och är även bröllopskoordinator 
medan mamma Anna Clara är den som är 
mest på plats och tar emot kunder och guidar.

Pappa Bo som var en stor drivkraft i hela 
projektet med att restaurera Marmorbruket 
hann precis se slutresultatet innan han tyvärr 
gick bort 2009 efter en kort tids sjukdom.

– Han följer dock utvecklingen med ett 
leende från himmelen, när han ser hur våra 
drömmar förverkligas, säger Carl Johan.

Familjen bor till vardags i Stockholm men 
samlas gärna och ofta på Marmorbruket, 
framför allt runt högtider som jul och påsk 
och naturligtvis vid det traditionella kräft-
fisket i augusti. Då fiskas kräftor i de gamla 
nerlagda brotten. Sen jagas det i marmorsko-
gen och alla älskar att hålla bullrande kalas i 
kalkladan.  

– Vi tycker om att samla många olika 
vänner, kollegor och kunder här, med den 
gemensamma nämnaren att vi ska ha roligt. 
Det ska vara fest! 

Carl Johan tar en paus från samtalet och 

går ut längst bryggan för att prata i sin mo-
bil. Efter en stund kommer han tillbaka, om 
möjligt ännu mer entusiastisk. Det visar sig 
att han just sagt upp sig från uppdraget som 
börs-VD, för att få mer tid till Marmorbru-
ket och sin stora passion, skådespeleri. 

– Det känns fantastiskt skönt, säger han 
lättat. Nu kan jag ägna mig helhjärtat åt 
Marmorbrukets ärevördiga historia och se 
till att den lever vidare, tack vare familjen 
Merner. 

djur gör sig ibland påmind. På måndagar ma-
tas lejonen med köttstycken via en linbana 
och om ostanvinden ligger på kan rytanden 
höras fram till tegelladan. Vid ett tillfälle 
vandrade en förrymd varg förbi huset.  

– Om det rymmer ett lejon skulle det vara 
spännande, eller hellre en kamel, som är mitt 
favoritdjur, skrattar Carl Johan, som minns 
hur han en gång gjorde succé när han anlän-
de till en vårbal ridandes på en kamel.  

För att kunna göra avancerade arbeten 
har Marmorbruket tagit in James Elliott, 
världens skickligaste marmormakare, och 
det första prestigeuppdraget kom 2015 med 
tillverkningen av gravkoret till Rikard III av 
England. Med ambitionen att återupprätta 
företagets forna glans ligger i dag huvudfo-
kus på att få tillstånd till att öppna de äldsta 
brotten, där den grönaste marmorn finns. 
Parallellt med marmorn erbjuder Marmor-
bruket olika typer av evenemang. 

– Vi har bröllop nästan varje helg i Kalk- 
ladan, en fantastisk festlokal med ett jättelikt 
rum på 400 kvm och handslaget tegelgolv 
från 1600-talet.

Hela familjen är engagerad i verksam-

»Hela familjen är engagerad i verksamheten«

Bo var mycket händig och älskade  
att snickra och bestämde sig för att  
bygga ett mindre bibliotek inspirerat av 
Drottningholm och arkitekten J.E. Rehn.  
Han improviserade friskt och på mindre  
än två veckor stod biblioteket färdigt. 

Promenadstråket Marmorstigen 
som går längst vattnet var  
tidigare en smal järnväg. Här 
transporterades marmorblock  
ner till hamnen för att skeppas  
till kunder. 

Lantköket är inspirerat av familjens 
provensalska villa i Sydfrankrike.  
Skåpen har Bo byggt tillsammans 
med sina söner.

Badrummet till master  
bedroom är vackert klätt i  

kolmårdsmarmor med  
vävspända väggfält.

ÄGARE I URVAL
1673 Industrimannen Louis De Geer
1722 Kanslirådet Erik Wrangel
1812 Brukspatron Johan Ekerman
1916 Grevinnan Dicken Reuterskiöld
1989 Fastighetsmannen Gustaf Hermelin
2004 Entreprenören Carl Johan Merner 
med familj 
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MARMOR FRÅN KOLMÅRDEN 
SMYCKAR SLOTT
MARMORBRUKS AB grundades 1673 av Karl XI, för 

att säkra leveranser till bygget av Drottningholms 

slott. Den gröna marmorn blev senare populär 

världen över och smyckar landmärken som 

Stockholms slott, Operan i Paris, FN-skrapan och 

Rockefeller Center på Manhattan. 

Under 1800-talet tog bruket även plats i den 

svenska litteraturen, genom författare som Per 

Daniel Amadeus Atterbom och Carl Johan Love 

Almqvist, som blev betagna och fick inspiration 

av Marmorbrukets vackra omgivningar. Efter 

andra världskriget sjönk efterfrågan på marmor 

och från och med 1978 stod Marmorbruket öde, 

tills familjen Merner blev dess ägare 2004.


