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K KING ETT PAR GRIPSIIOLMSRITNINGAR 
AV 

P E R - O L O F W E S T L U N D 

I
Kulturhistoriska byråns arkiv hos Kungl. Byggnadsstyrelsen 
förvaras en serie äldre ritningar över Gripsholm, som är märk
lig bl. a. ur den synpunkten, att den innehåller de båda äldsta 
hittills kända ritningarna över slottet, daterade 1657. De utgö

ras av en relationsritning över partierna kring Teater- och Fängel
setornen i huvudvåningens plan samt av ett förslag till föränd
ring av samma partier. 

Vid ovan angivna tid disponerades Gripsholm sedan några år till
baka av Karl X Gustaf och Hedvig Eleonora, vilka efterträtt 
Gustaf II Adolfs änka, Maria Eleonora, som slottsinnehavare. Bygg
naden var då omodern och sannolikt föga inbjudande som bo
stad. Några nämnvärda förändringar synes den ej ha undergått 
under Maria Eleonoras tid utan kvarstod i allt väsentligt i det skick 
den erhållit i samband med 1590-talets stora ombyggnad. Rummen 
voro stora och kalla, vedåtgången besvärande stor. Dessutom voro 
de beboeliga utrymmena så knappa, att en del av hovfolket måste 
inkvarteras i staden. Intet under således, att en ombyggnad ansågs 
nödvändig. 

Under Karl IX:s tid hade de kungliga bostadsrummen legat i slot
tets norra och östra längor, d. v. s. de, som vetta mot Mariefred. 
Redan under änkedrottning Kristinas tid torde en viss änd
ring härutinnan ha skett, i det man utbyggde den åt söder vända 
frustuguvåningen i Teatertornet genom att bl. a. förse den med ett 
nytt stort karnapp, sannolikt även med en liten smal flygel, upp
förd i vinkeln mellan nämnda torn och den angränsande förbindelse-
längan till Fängelsetornet. Se fig. 1. På vad sätt Maria Eleonora 
bebott slottet är ej fullt klart. Möjligen har hon flyttat in i Fängel
setornets mellanvåning innanför Rikssalen. Det är ur alla synpunk
ter fullt naturligt att denna vändning åt söder — samtidigt slottets 
trädgårdssida — under Hedvig Eleonoras tid skulle fullföljas. 

1657 års förslagsritning, som här närmare skall granskas, avser 
att tillgodose behovet av såväj komfortablare boningsrum som ökat 
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utrymme för hovet. Till grund för förslaget ligger en omsorgsfullt 
utförd och vackert laverad uppmätningsritning, fig. 1. Texten säger: 
»Affrijlning på een deel aff den öfwersla Wåningcn på Grijpsholm 
Slott, som wetar Att Trägården: Så som thelt war för än thet bleff för-
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Fig. 1. Jean de la Vallée, uppmätning av en del av stora vällingen pä Gripsholm, 
1657. 

Jean de la Vallée, plan ot part of the statc apartments at Gripsholm 1657. 

ändrat; innewarande Ahr 1657.» De olika utrymmena äro försedda 
med bokstavsbeteckningar och till ritningen har alltså hört en 
explikation, som nu tyvärr är försvunnen. 

Denna ritning är den äldsta plan som bevarats över slottet och 
såsom sådan av ett särdeles stort intresse. På ömse sidor om torn-
kammaren I med sitt förmak G, ligga två stora salar, rikssalen H 
samt salen E, i vars ena hörn en liten kammare F avbalkats. Till 
det stora torngemaket C — gamla frustugan1 — sluter sig förutom 
två karnapp en smal flygel med tunna väggar. Då väggarna lave-
rats i rött liksom de tjocka murarna måste de ha varit av sten, san-

1 Jfr Gripsholm. Slottet och dess samlingar 1537—1937, s. 26. 
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nolikt dock i korsvirkeskonstruktion (de i trä byggda karnappens 
väggar äro gula liksom väggarna till förbindelscgången L). Flygeln 
innehåller två rum, försedda med eldstad. Mellan flygeln och sals
längan E ses ett i grågult laverat parti, märkt M. Det förefaller som 

Fig. 2. Jean de la Vallée, förslag till om- oeh tillbyggnad av (iripsholms slott, 1657. 

Jean de la Vallée, proposal tor additions to and reconstruction of Gripsholm Castle, 1657. 

om detta parti utgjorde yttertak på flygelns bottenvåning. Men varför 
skullo flygelns ovanvåning ej ha fortsatts ända fram mot salen E? 
Jo, väl därför att man ej ville förlora söderljuset i salarna B och E, 
vilket skulle ha blivit fallet, därest flygeln framdragits ända hit. 

Att gå närmare in på denna plan faller utanför ramen på denna 
lilla uppsats. I stället vända vi oss till ombyggnadsprojektet fig. 
2. överskriften till detta lyder: »Affrijtningh huru den doelen på 
Grijpsholms Slott som wetter åth Trägården skall blifwa effter 
hennes Kongl. Maij:ttz nådige befallningh förändrat 1657.» Skalan 
och maneret är densamma som i den ovan beskrivna relationsrit
ningen. Samma hand måste ha utfört båda. Den gamla salen E har 
uppdelats i elt antal mindre utrymmen och flygeln har breddats 
kraftigt i det att även karnappet D dragils in i densamma. Genom 



K R I N G E T T P A R G R I P S II O L M S R I T N I N G A R 185 

den nedtill på ritningen anbragta explikationen vinna vi upplys
ning om huru man avsett att använda de olika utrymmena. 

I den gamla delen av slottet har en våning för konungen inretts 
medan drottningens rum förlagts till en ny flygelbyggnad. Entrén 
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Fig. ,3. Förslag till tillbyggnad av Gripsholm 1657. Bilden visar kronprinsens vå
ning i flygeln samt lönngängen mellan rummen F och I. 

Proposal] for additions to Gripsholm, 1657. The figure shows lhe Crown 1'rince's aparl-
ments in the wing and the secret passage between rooms F and I. 

lill båda våningarna sker via trappan A — slottets ännu i dag befint
liga huvudtrappa — samt drabantsalen B. Från drabantsalen leder en 
gång D, till rikssalen C samt till »hans Kongl. Maij:ttz Audieiitz 
Cammar (F) ther Rijksens Rådh achta vpp». Innanför audiensgenia-
ket ligger konungens »egen kammar» (G). På andra sidan audiens-
gemaket ligger ett rum för kammartjänaren (H), med »een lijten 
hemlig trappa som går ther ifrån och vp j een lijten KledCam-
mare.» I tornrummet I har kungen sitt kabinett, till vilket han kom
mer direkt från sitt audiensrum medelst en i yttermuren uppbilad 
lönngång (se fig. 3). 

Till drottningens förmak, L, »ther Jungfruerne vpwaohta», kom
mer man genom alt passera Teatertornets stora sal, E, använd som 
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ordinarie matsal. Rummet M därinnanför är hennes majestäts au-
dlenskaminare, N hennes »egen Cammar», medan det forna karnap
pet O utgör hennes kabinett. Utanför kabinettet har en altan anord
nats (P). — Det mittemellan de båda nu beskrivna våningssviterna 
belägna rummet K slutligen utgör sängkammaren. 

1 yttermuren till konungens audienskammare F har en spiraltrap-

Fig. 4. Badstuguväning i flygelns bottenvåning enligt de la Vallées förslag av 1657. 

Steam-bath rooms on the ground floor of the wing, according to de la Vallée's proposal 
ot 1657. 

pa inbyggts. Den har väl sannolikt fört ner till bottenvåningen, om 
vars disposition i det gamla slottet vi f. ö. intet få veta av rit
ningen. 

Huru man avsett att planlägga flygelbyggnadens etager, framgår 
däremot. Här äro nämligen samtliga våningar ritade på små blad, 
vilka klistrats fast det ena över det andra på sådant sätt att de 
kunna vikas åt sidan. Vi finna att flygeln uppdelas i halvvåningar. 
Mot gamla slottets två huvudvåningar svara här fyra våningar. 
Våningen närmast under drottningens (fig. 3) disponeras av »H. K. 
Högheet Rijksens Arff Furste». På grund av den avvikande vånings-
indelningen i flygeln kan prinsens våning ej direkt förbindas med 
stora trappan utan hänvisas till en mycket anspråkslös spiral-
trappa, tillgänglig från matsalen i Teatertornet. 

Nedanför prinsens våning ligga rummen för »Fruntimbret». icke 
särskilt namngivna, men sannolikt bestående av matsal (under den 
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kungliga matsalen i tornet), audiensrum, kammare för hovmästa
rinnan m. m. 

Bottenvåningen (fig. 4) slutligen är mera utförligt beskriven. Den 
utgjorde badstuguvåning. X är deras majesläters badstugukammare, 
belägen utanför själva badstugan Y. 

Fig. 5. Modern uppmätning av de delar av Gripsholm, vilka beröras av Jean de la 
Vallces omhyggnadsförslag. 

Modern plan of the parts ol Gripsholm which are aftccted by Jean de la Vallée's re
construction proposals. 

V utgör badstugukammare för »fruentimbret» medan T är för
mak, »ther Pagier och laqveier achta vp när deras maij:ttor ähro j 
badstufwen». Z slutligen är en »gång uthur Pagiernes och fruen-
limbrelz fönnaak till badstufwen uthur huilken gång man bad-
stutwonen (badstuugnen) och wattupannen utan ifrån ella (elda) 
kan». 

Den ovan beskrivna bostadsplanen utgör i något förminskad 
skala en direkt efterbildning av den våning, som samtidigt planera
des på Stockholms slott för Karl X Gustaf och hans maka.2 Den all
männa principen för de båda våningarnas anordning med sängkam
maren som det gemensamma innersta rummet är identiskt lika. Arki
tekt för slottsbygget i Stockholm var Jean de la Vallée. Den misstan
ken infinner sig nu, att Jean de la Vallée planlagt även Gripsholms 
ombyggnad, och misstanken bekräftas, då vi i Hedvig Eleonoras ar-



188 P E R - O L O F W E S T L U N D 

kiv3 i Riksarkivet finna en räkenskap, enligt vilken »Architecteuren 

Lavale» å r 1657 bekommit lön samt ersät tning för kost under de 7 

veckor, han vistats vid slottet som ledare för pågående byggnads

arbeten. De båda vackert ooh omsorgsfullt utförda ritningarna an

sluta sig f. ö. fullt lill Jean de la Vallées maner.4 

Att arbeten påg ingo på slottet år 1657 f ramgår av det ovan an

förda. Däremot är det numera icke möjligt att med full säkerhet 

avgöra vi lken omfattning dessa arbeten hade. En jämförelse med 

en nutida uppmätning (tig. 5) säger emellertid, att ombyggnaden 

av den g a m l a delen av slottet genomfördes. Även murkor r idoren 

mellan tornkammaren I och audiensgemaket F kom till stånd. Mera 

tveksamt är om f lygelbyggnaden blev av. E n breddning av spira l 

t r appan i Tea te r to rne t m. fl. detaljer, som kunna påv isas i till 

f lygeln angränsande ä ldre murverk , k a n ha u t för ts t id igare . — 

Den n u v . f lygeln byggdes först på 1690-talet. 

S U M M A R Y 

P E R - O L O F W E S T L U N D : About some drawings of Gripsholm. 

Gripsholm, situated on Lake Mälar not far from Stockholm, is one of 
the castles in Sweden which are richest in historical associations. It was 
erected by Gustavus Vasa, the re-creator of the realm of Sweden, in 
about 1540, but has subsequently repeatedly been rebuilt and extended. 
In the present paper the author subjects to scrutiny two drawings of the 
castle from 1657, one being a survey drawing ot part ot the main building, 
the other a draft plan for alterations and additions to the same part. The 
author shows that the proposal goes back to the architect, Jean de la 
Vallée, who planned the rebuilding of the royal palace in Stockholm. 

2 Stockholms slotts historia, bd. I, s. 273. 
5 Handlingar rör. Gripsholms län 1655—1659. 
4 Bekräftat av de la Valléoforskaren, förste antikvarien Tord O:son 

Nordberg. 


