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the embroiderer's son, the sculplor Johan Tobias Sergel. Ragnar Josephson sup
ports this theory and considers that the Sövde embroideries are results of J. T. 
SergeFs studies in Paris in 1758. As further embroideries of the same execution 
but dated as early as 1757 and 1758 have now been idcntified, this means that 
the design and execution of the embroideries must have been carried out before 
SergeFs Paris journey. 

Gripenhielms Mälarvyer 1688 

Enmansprestation eller kollektivt arbete? 

Den 2 augusti 1688 lättade en kunglig jakt ankare utanför Runsa vid Skarven, 
den smala del av Mälaren som leder upp mot Sigtuna och Uppsala. Ombord 
befann sig den unge energiske chefen för lantmäteriet Carl Gripenhielm med 
fem medhjälpare. De skulle ut pä en expedition för att utföra »en exakt och 
ackurat karta över hela Mälaren med de öar, grund och lägenheter, som elär 
finnas», en fiir den tiden stor och viktig uppgift. Redan 1687 hade Gripenhielm 
av Kungl. Maj:t fått i uppdrag att göra en Mälarkarta, men resultatet, som 
grundade sig mest pä »åtskillige gamla makulaturer» (koncept), hade inte till
fredsställt konungen, som muntligen befallde Gripenhielm att fortast förfärdiga 
»en hel fullkommen karta över Mälaren». Pä egen begäran hade Gripenhielm 
pä fyra eller fem veckor fått disponera jakten med kajuta tör papper och in
strument samt utrustad med en esping och en julle för kortare utflykter. 

Gripenhielm hade i förväg varslat lantmätarna i de olika länen att vara be
redda att möta honom med både koncept och rena kartor. Till landshövdingarna 
skrev han för att fä hjälp av betrodda män med vägvisning och namnuppgifter. 
Den beräknade tiden visade sig naturligtvis vara för knapp — man hindrades bl. a. 
av regn och oväder. Hela färden tog i stället 47 dagar, den 17 september av
slutades den säkerligen besvärliga seglatsen. Den utsträckta tiden blev ett krux 
tör Gripenhielm, som hade svårt att fä ersättning för sina ökade kostnader. 

Ett drygt år tog kartans utarbetande. Man infordrade tid efter annan komplet
terande kartor, och när isarna bar skickades ett par man ut med häst och släde 
för att mäta de största sjölederna mellan Kungsör och Uppsala. Pä våren 1689 
inköptes papper, linnelärft, färg m. m., och pä hösten samma är kunde Gripen
hielm till konungen överlämna sin nya Mälarkarta med en högst underdånig 
och utförlig tillägnan, i vilken han hemfaller majestätet att »i Nådigt betraktande 
av tidens korthet, distriktens vidlyftighet och assistenternas ringa tal detta mitt 
allerunclerdänigaste arbete med hög kunglig Näde upptaga». Kartan blev av 
jätteproportioner, nära 3,5 m läng och över 2,1 m hög, färgrikt kolorerad och 
omgiven av inte mindre än nittiosex utsikter av städer, slott, herrgårdar och 
farleder runt Mälaren. 

Ovanstående uppgifter är hämtade ur ett 1966 tryckt arbete, Bilder från en 
Mälarfärd 1688, Gripenhielms Mälarkarta och dess vyer, författat av docenten 
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Gunnar Berefelt och försett med 74 planscher, varav 14 i färg. Boken ingår som 
nr 3 i Acta Bibliotheca; Regia: Stockholmiensis och är till det yttre en vackei 
volym med Norstedts vårdade typografi, 

berefelt har tagit till sin uppgitt att penetrera den långa raden utsikter, söka 
Utröna deras dokumentariska värde och deras upphovsman, medan han går förbi 
den stora kartbilden. Även om själva kartan för den höge uppdragsgivaren, sam 
tiden och Gripenhielm själv var det väsentliga, är givetvis de många bilderna 
;i\ slott, herrgårdar och städer det fiir en sen eftervärld mest intressanta. De utgör, 
sinn lört. påpekar, ett värdefullt komplement till Sueciaverket, men inte bara fiir 
all de iir gjorda med andra utgångspunktet och syften, utan också genom au de 
är utförda i färg. De är smä (flertalet är ca 7 x 1 2 cm), ganska primitiva, sum 
mariska och illa farna, men ändå ofta förbluffande korrekta. »Visserligen får vi 
inle- veta sä mycket om byggnadernas dekorativa enskildheter men i gengäld har 
det visat sig, att vi som regel kan lita pä hans framställningar», skriver förf. Han 
lyckas också att med hjälp av etl omfattande källmaterial analysera bilderna och 
därigenom berika våra kunskaper om de olika anläggningarnas utseende och 
byggnadshistoria. 

Gripenhielms Mälarkarta har varit känd länge. Ar 1884 begärde och fick över
bibliotekarien Klemming denna och några andra äldre och märkliga, haudritadc 
kartor överförda från I.antinäteristyrelsen till Kungl. biblioteket för att göra dem 
»nur tillgängliga för vetenskaplig forskning». Sedan 1931 har Mälarkartan varit 
uppsatt i en korridor i Kungl. bibliotekets kartavdelning och är nu utställd på 
en vägg utanför bibliotekets sessionssal. 1 en uppsats 1899 presenterade den upp
ländske hembygdsforskaren Erik von Ehrenheim Mälarkartan i tidskriften »Från 
upländsk bygel». Han påpekade, att kartan kunde ha betydelse för att avgöra 
den gamla tvistefrågan om vattenståndet i Mälaren. Både kartan och bilderna 
ansåg han vara trovärdiga. De senare var enligt honom det viktigaste bidraget 
lill svar på frågan om Sueciavcrkets tillförlitlighet. Därvid var (ärgen av sim 
betydelse, bl. a. när man skulle avgöra vad som var byggt av sten eller av trä. 
Ehrenheim ansåg, att hans ganska summariska undersökning visade, att Mälar-
kartans utsikter »i viss män rättar men väsentligen bekräftar (hans kurs.) Dahl
berg». Han säger, att han publicerat sin uppsats därför att »Gripenhielms stora 
Mälarkarta iir Riga uppmärksammad utom en trängre krets». 

Flireiiheims omdöme, att kartan och dess bilder är biga kända och litet ut
nyttjade gäller tyvärr fortfarande. Berefelt påpekar detta och utbrister indignerat: 
»Jag vägar inte uttala mig om orsaken till att Mälarkartans vedutor i så häpnads
väckande ringa grad utnyttjats av forskningen, deras tillstånd eller primitiva ut
förande ger dock inget tillräckligt skäl till detta förbiseende.» Hans bok visar 
dock tydligt det kanske viktigaste skälet: Mälarkartans bilder är mycket svära 
att fotografera och ännu svårare att reproducera. Tyvärr har tryckeriet trots sina 
resurser inte lyckats med bilderna. De flesta är gråa och grötiga och några sä 
otydliga, att man är tvungen att gä till originalen för att se detaljer. Detta gäller 
inte endast de mest ramponerade och urblekta bilderna, utan även nägra, som är i 
bättre skick, t. ex. Sturehov. Av någon obegriplig anledning är bilderna i trycket 
inte bara förminskade utan några t. o. m. beskurna, trots att pappersformatet 
mycket väl rymmer originalens storlek och även skulle ha tillätit en viss förstoring. 
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om man bortser frän det länga Stockholmspanoramat Det lilla formatet och 
grova rastret gör att man inte kan använda förstoringsglas fiir att studera bil
derna och ännu mindre utnyttja dem fiir reproduktion. 

Liksom Ehrenheim begagnar Berefelt Mälarkartans vyer för att pröva Suecia-
vcrkets tillförlitlighet. Han anser, att Gripenhielm iir samvetsgrann och att hans 
bilder nästan alltid är korrekta, medan han i olikhet mot Ehrenheim tycker att 
Gripenhielm pä nästan varje punkt vederlägger Erik Dahlberg. Mälarkartans 
bilder »kan uppdaga oegenlligheter även i sådana framställningar i Suecian, som 
tidigare godtagits som helt sanningsenliga». Berefelt går igenom en stor del av 
Gripenhielms bilder, och ständigt finner han dem tillförlitligare än Dahlbergs 
framställningar, antingen det gäller dennes skisser, perspektivkonstruktioner, gra 
\vrlinlagor eller själva Sueciaverkets kopparstick. Han understryker, att inan 
»med all rätt nalkats Succians planscher med en viss försiktighet, vilket inte 
hindrat, att en och annan visat sig alltför okritisk. 1 synnerhet vad gäller det 
si 1 n,1 material av skisser och studier till planschverket har den okritiska in
ställningen, liir att inte säga godtrogenheten, närmast blivit eu regel.» I annat 
sammanhang skriver förf., att man med Gripenhielms hjälp ofta kan »avgöra 
vad som iir rätt och vad som iir fel i Dahlbergs framställningar». 

Tack vare det utmärkta bildmaterial, som finns i de båda nyutgivna banden 
av Erik Dahlbergs teckningar till Sueciaverket, kan en intresserad läsare till stor 
del följa Berefelts argumentering, i synnerhet om man har möjlighet att dä och 
då studera Gripenhielms bilder i original. Kanske blir man inte alltid övertygad 
av Berefelts bevisföring utan i stället förvånad över att han själv ofta har en 
tillit till Gripenhielm, som bra mycket liknar godtrogenhet. 

Den första gård som förf. analyserar är Ekebyhov på Ekerön. Om den gården 
skriver även Ehrenheim: »Utgivarna av Llplands herregårdar och mänga me-el 
dem tvivla pä att alla husen på planschen i Dahlbergs Suecia verkligen funnits. 
Av Gripenhielms karta framgår emellertid att sä varit förhållandet, men att det 
lägre av de tvä stora slotten var ett trähus. Genom kartan är även fastslaget, att 
det stora stenhuset på Dahlbergs plansch funnits, ehuru gården nu har ett trähus 
till huvudbyggnad.» 

Berefelt kommer till ett annat resultat. Den fantasifulla gårdsanläggningen l. v. 
pä Sueciasticket (det lägre av de båda slotten enligt Ehrenheim) anser han 
»möjligen ha existerat i det närmaste sä som Dahlberg visat — men i så fall 
före 1688, ty eljest borde åtminstone nägot därav ha skymtat pä gouacheii». 
Ernst Malmberg har i »Svenska slott och herresäten» hävdat, att Sueciasticket 
»ganska troget» återger gårdens dåvarande utseende. Därigenom ger han enligt 
Berefelt »uttryck fiir den okritiska tilltro till Sueciagravyrerna, som nästan alltid 
ger sig till känna i skildringarna av svensk byggnadskonst frän stormaktstiden». 

För tio är sedan gjorde Nordiska museet en undersökning av Ekebyhov, vilken 
fil. dr Erik Andrén kompletterade med arkivforskningar. Resultatet har dr Andrén 
först nyligen publicerat (i Kring Suecia anticpia, Sv. Human. Förh. 77, Sthlm 
1967, s. 59 ff.). På frågan, om Sueciagravyren ger »en nägot så när korrekt bild 
av en bebyggelse som funnits eller är ett av sydländska förebilder inspirera! 
projekt till något som aldrig blivit byggt», svarar dr Andrén: »Utan någon som 
helst tvekan mäste svaret bli, att dessa hus verkligen funnits men att de varit 
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byggda i trä och pä ett något teatermässigt sätt.» Det avgörande bevis som 

han dra r fram är ett värder ingsinstrument frän 1699. Där beskrivs inte bara den 

tvävåniga »kungsbyggningen» av trä med tornkrönt utbyggnad u tan också det 

galleri med ett stort målat vapen på gaveln, vilket allt syns på Dahlbergs stick. 

Galleriets norra sida pryddes av 14 målade träbilder, dvs. de romerska krigar-

figurer, som till samma antal är angivna pä en av Dahlbergs skisser. Hela denna 

fantasifulla, av trä uppförda anläggning anges 169g vara förfallen och i dåligt 

skick, men den existerade dock ännu elva är efter Gripenhie lms Mälarfärd. Det 

kan tilläggas, att värderingen från 169g verifierar Dahlbergs skiss av stenhuset 

med dess 6 fönsteraxlar och 18 takkupor . Gripenhie lms bild markerar blott .4 

fönsteraxlar och har inga takkupor. 
När Berefelt påstår, att ingen an tydan om »kungsbyggningen» skymtar pä 

Mälarkartans gouache tror jag att han har fel. Det som han tolkar som »en 

större, rödmålad byggnad med kraftigt profilerat säteritak» förefaller vara just 

»kungsbyggningen» med dess lök formade torn. Med Mälarkar tans lägre blick-

p u n k t skyms huset till stor del av de byggnader, som ligger i förgrunden och 

nedanför »kungsbyggningen» pä Sueciasticket. Som Berefelt påpekar , har Dahl

berg konstruerat ett perspektiv med hög bl ickpunkt , tydligen fiir att kunna av

bilda den originella byggnaden i hela dess prakt . 

Mälarkar tans bild av Ekebyhov är svår att tyda, dä den är delvis u tp lånad . 

Den är redan på g rund av det lilla formatet summarisk, men den lider också 

av felteekningar. Sannolikt har målaren av gouachen till under lag haft en skiss, 

som han delvis feltolkat. Berefelt försvårar studiet genom att skriva, att utsikten 

är tagen från väster i stället fiir frän öster. Om man inte haft tillgång till Suecia

sticket, Dahlbergs skisser och värder ingsinstrumentet från 1699, skulle Mälarkar tan 

ha givit en bäde ofullständig och felaktig bild av den sedan länge helt försvunna 

anläggningen. Och när Berefelt angr iper Ernst Malmberg för okritisk ti l l tro till 

Sueciagravyren har han råkat slunga en bumerang . 

Liksom Ekebyhov är den sätesbyggnad pä Hå tuna , som både Dahlberg och 

Gr ipenhie lm avbildar, sedan länge försvunnen. Berefelt konstaterar, att båda 

har »givit en i stort sett samstämmig bild av stenhuset», men han anser tydligen 

att den stramt reglerade t rädgårdsanläggningen i s t randslut tn ingen är fabulerad i 

Sueciasticket. Kanske har han rätt , men det synes mig vara orättvist mot Dahlberg 

att jämföra Gripenhie lms gouache med Sueciasticket. T a g i stället den hastigt 

nedkastade skiss av Hå tuna , som Dahlberg gjort! Där ligger stenhuset pä en kal 

udde: t rädgården i s lu t tn ingen antydes bara av ett stängsel, och till vänster ser 

vi H å t u n a medelt ida kyrka skickligt karakteriserad med ett min imum av streck. 

Ar det inte troligt, att den som målat gouachen haft en skiss av ungefär samma 

karaktär som underlag? Skillnaden mellan sticket och Mälarkar tan är at t i det 

förra fallet har Dahlberg tydligen haft t i l lgäng till planer , som kanske aldrig 

kunna t fullföljas, i det senare har målaren fått fabulera mera fritt. Kyrkans torn 

har han direkt fcltecknat, och sakristian saknas.1 

»Pä Mälarkar tans vyer t ränger ofta granskogen i dyster s lutenhet tätt intill 

1 Äldre avbildningar och planer av kyrkan, bl. a. av Peringsköld, visar att Dahlbergs 
skiss är korrekt medan Gripenhielms gouache är felaktig. Se Sveriges kyrkor, nr (̂ 4. Håbo 
härad, Slockholm 1962, sid. 226. 
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slotten», skriver förf. och varnar oss: vi har all anledning att vara pä vär vakt, 
när det gäller de i Suecian avbildade lustträdgärdarna. Jag tror, att vi får vara 
lika mycket på vår vakt när det gäller Mälarkartans granskogar. 1 äldre tiel 
ville varken herremän eller bönder ha barrskog tätt inpå knutarna. Gårdsanlägg
ningarna omgavs av beteshagar och slätterängar, åkerlappar och inhägnade träd-
gårclar. Naturligtvis är Suecians stick ofta överdrivet storslagna, men förvisso 
fanns det kring gårdarna stramt ordnade trädgårdar, terrasser, alléer och ljusa 
hagar med lövträd — barrskogsromantiken tillhör liksom jultomten 1800-talct. 
Man kan studera några av de kartor, som Berefelt reproducerar, t. ex. av Kun.sa. 
liir att fä belägg fiir det här sagda. Man kan ocksä erinra om, att redan dansken 
Stalhoff 1660 talar om »de mänga och stora trädgårdarna» i Stockholms omgiv
ningar. Efter den tiden har många främlingar vid Sverigebesök uttryckt sin för
våning över trädgårdsanläggningarnas elegans och orangericrnas rikedomar. 

När Berefelt anser, att Rörstrands trädgärd 1688 skulle ha sett ut som på 
Mälarkartans bild, fylld med »tät och synbarligen förvildad buskvegetation», 
hänvisar ban till en karta frän 1699, som nordväst om bebyggelsen redovisar 
»hågattig mark med några smä buskar» och där bortom »berg och oländig mark 
med tall, gran och cnebuskar». Området benämns pä kartan »Rörstrands Hagen», 
vilket bekräftar, att det mäste ha varit en glest bevuxen betesmark, som låg norr 
mn åkermarken närmast gårdsanläggningen. Berefelt tycks emellertid ha förbi
sett, att trädgården inte alls läg i nordväst utan söder om slottet, och där redo
visar kartan frän 169g mycket riktigt »lilla» och »stora» trädgårdarna. »Kartor 
frän 1693 och 1701 ger inte heller nägra upplysningar om trädgården», tillfogar 
han. Kartan frän i6g3 markerar dock en stor trädgårdsanläggning söder och öster 
mn slottet med regelbundna kvarter och kålland närmast strandängen. 

Rörstrand reducerades i6go, och säkerligen har trädgårdsanläggningarna hållits 
i någorlunda skick åtminstone fram till den tidpunkten. Både kartornas nyss 
citerade markredovisning och senare bilder tycks mig tyda pä, att den »mur av 
granar», som ligger bakom slottet på gouachen, knappast kan ha haft någon 
motsvarighet i verkligheten. Den trädgårdsanläggning och det öppna landskap, 
som omger Rörstrand pä Dahlbergs skiss (Wallin 1128) förefaller mig stämma 
bättre med kartbilderna än Gripenhielms lurviga grönska och täta granskog. På 
Dahlbergs skiss kan man dessutom se, att det som Berefelt karakteriserar som 
»111 majestätisk flod» torde vara en del av åkermarken norr om slottet. 

Enligt Berefelt är det ingenting, som »jävar i dag att inte den täta barrskogen 
som klättrar upp längs stranden i nordväst (vänster) fiir snart tre humlra är 
sedan tog sig ut just sä». Omdömet gäller Bengt Skyttes Grönsöö. (Det borde ha 
stått nordost, eftersom Mälaren ligger norr och väster om anläggningen.) Grönsöö 
ligger pä en udde eller snarare halvö, men på Mälarkartans bild fär man in
trycket att den ligger inne i en skogsomgiven bukt. Studerar man den karta 
från 1703, som Sigurd Wallin reproducerat (Grönsöö s. 41), verkar Mälarkartans 
skogskulisser inte bara, som Wallin skriver, vara en stilisering utan cn förändring 
av verkligheten. Närmast t. v. om slottet läg en damm i strandkanten, där bakom 
en trädgårdsanläggning och inne i viken ladugärdsfyrkanten, som nästan borde 
ha synts pä gouachen. Där bakom i nordost fanns en mindre trädgård och stora 
åkerfält. Nägon tät barrskog existerade inte i gärdens närhet. 
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Eig. i. Haiiinalioliii e-nlî i gouachen på Gripenhielms Mälarkarta. — Hätunaholm, at 
cording to the gouache for Gripenhielm's map of I.ake Mälaren. 

Lika underligt verklighetsfrämmande ter sig bilden av Hässelbys trädgård. 
Berefelt påpekar, att Gripenhielm och Dahlberg i fråga om själva gårdsanlägg
ningen är samstämmiga. Men han nämner ingenting om den låga, kruskåls-
liknande buskvegetation, som på Mälarkartans gouache utbreder sig diir det borde 
varit terrasser, tuktade träd och buskar. Vi känner ganska väl Hässelbys träd
gårdsanläggning, vars stomme och terrasser har bevarats. Loccenius talar om en 
nm ket vacker trädgård, alléer, spatsergångar och fiskdammar, och anläggningen 
är också dokumentariskt bestyrkt från byggnadstiden vid mitten av 1600-talet. 

Om Mälsåker skriver Berefelt, att »bakom slottet sluter sig granskogen som 
en tät mur pä Mälarvyn, och den av en stenmur omgärdade lust trädgården, 
som Dahlberg förlagt invid slottets sydsida, kan inte urskiljas här — troligen 
existerade den inte i den omfattning som Dahlberg förespeglar». Vi har endasl 
kvar Dahlbergs förlaga till sticket men inga skisser, och möjligen iir trädgården 
där något elegantare iin vad den blev i verkligheten, Men både den karta, som 
Berefelt hänvisar till (Andrén s. 13) och cn karta av Hans Ranie, båda troligen 
frän 1670-talet, visar inhägnade trädgårdar på samma plats som på Dahlbergs 
bilder. Enligt dessa kartor omgavs slottet och dess trädgård av åker, äng, betes
hagar, gärden och vid ladugårdsfyrkanten väster om slottet humlegård och 
»gamla trädgården». Den täta muren av granskog letar man förgäves efter. 

Förklaringen till dessa onaturliga granskogsridåer och den onyanserade busk
vegetation, som fyller ut bilderna på en del av gouac hema, torde vara att mä-
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Fig. 2. Håtuna, l>l\eiisskiss lill Dahlbergs Suecia Antiqua. Observera aii kyrkan har 
sakristia och att tornet är rätt återgivet. — Håtuna, pencil sketch for Dahlberg** Sueiiii 
Antiqua. 

l ama arbetat cl ter summariska skisser, som redovisat byggnaderna men inte dess 

omgivningar — skisser av den art vi känner frän Sueciaverket. Målarna, som 

kanske inle själva haft några synintryck av gårdarna , har fått fylla ut bi lderna 

med schablonartade landskap, som inte haft mycket med verkligheten att göra. 

Ett var ierande skissunderlag skulle kunna förklara den stora skil lnaden mellan 

just na tu r och t rädgårdsanläggningar pä olika gårdar . Jämför t. ex. bi lderna av 

Grönsöö med Stafsund och Hässelby med Nybyl 

Därmed iir vi inne pä frågan om vem eller vilka personer, som tecknat för

lagorna och om denne eller dessa ocksä målat gouachenia . För Berefelt är det 

lätt all svara: »Gripenhielm har utfört förlagorna under segelfärden i Mälaren 

mellan den 2 augusti och 17 september 1688 och därefter fullbordat dem som 

gouachemålningar.» Den som varit med om fältarbete före bi läldern och därvid 

även någon gäng använt segelbåt som färdmedel blir överraskad över författarens 

obegränsade til l tro lill Gr ipenhie lms arbetsförmåga. H a n skulle ha hunn i t rita 

12 stadsutsikter, 25 farleder och 5g slott och her rgårdar pä en 47 dagars färd med 

en ovig segeljakt. En del av objekten ligger vid tränga sund, andra uppe vid 

åar eller ett bra stycke frän sjön. Skissarbetet skulle han ha hunn i t med vid sidan 

av den överväldigande huvuduppgi f ten at t fä fram en korrekt Mälarkar ta »med 

alla dess öar, holmar, uddar , sten- och sandgrund saviil över som under vat tnet , 
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särdeles uti rätta segellederna, jämte alla kyrkor, säterier, bondehemman, krogar 
och torp samt vad mera noteras bör», för att citera Gripenhielm själv. Visserligen 
hade han med sig assistenter och fick hjälp av lantmätarna ute i länen, men han 
var dock själv ansvarig fiir kartbilden inför en kritisk konung och överhet. Han 
skulle kontrollera, att det väldiga pusslet av koncept och detaljkartor skulle 
stämma, avgöra namnuppgifter, strandkonturer, var nymålningar var nödvändiga 
och oändligt mycket annat. För honom var det säkerligen viktigare att farlederna, 
den tidens mest anlitade färdvägar, var korrekta, än att det dekorativa garnityret 
av utsikter var i detalj riktigt återgivet.2 

Kunde Gripenhielm själv teckna och mala? Bcrelelt tvekar inte om svaret: 
»Utöver den poetiska talangen röjer han ett tydligt konstnärligt anlag, främst 
naturligtvis manifesterat i hans Mälarkarta och dess enastående vedutor», skriver 
ban inledningsvis. Man fortsiitter läsningen lör att finna nägra belägg fiir detta 
kategoriska påstående. Det omtalas, att han skrev dikter och under sina studier i 
Uppsala gjorde sig »känd för grundliga matematiska kunskaper». Men några 
teckningar av hans hand har Berefelt inte kunnat påvisa, och han har inte ens 
funnit något arkivaliskt belägg fiir Gripenhielms »konstnärliga anlag». 1 full
makten 1683 talas det om att Gripenhielm har »både gexl kunskap och övning 
och kan hava över alla våra lantmätare och lantmäteriet en tillbörlig uppsikt 
och en fullkommen direktion». Ordalagen innebär väl, att han inte bara hade de 
tekniska kunskaper som krävdes för kartarbete utan ocksä administrativ talang. 
Berefelt omtalar, att Gripenhielm i sina instruktioner till lantmätarna framhåller 
det nödiga i att en god lantmätare någorlunda förstår perspektivkonsten och kan 
avrita städer, kyrkor, slott samt välbyggda hus pä landet. Av detta kan man 
dra slutsatsen, att Gripenhielms underlydande borde kunna teckna, men någol 
belägg lör chefens egen förmåga är det knappast. Berefelt drar fram två kartor 
av Gripenhielm som bevis för att denne kunde »i tekniskt avseende anses ha 
varit kvalificerad att ocksä utföra den omfattande utsmyckningen av Mälar
kartan». Den ena kartan, över Närke, har en utsikt över Örebro, vilken enligt 
Berefelt karakteriseras »av samma anspråkslösa och till synes direkta verklighets 
syn som Miilarvycrna». Ett annat men enligt Berefelt »inte lika övertygande prov 
pä G:s förmåga som tecknare är konceptet till Björkökartan med dess ramverk 
och bevingade putto samt nägra farkoster». Att dessa båda kartor skulle kunna 
bevisa Gripenhielms kvalifikationer som tecknare och målare har jag svårt alt 
förstå. Båda kartorna är ritade med nålvass penna och verkar förlagor till gra
vyrer; Björkökartan var troligen avsedd som förlaga till ett kopparstick i Sueeiaii. 
Båda hiir påskriften »auetore Carolo Gripenhielm». Det visar att han ansvarar 
för kartbilderna men inte nödvändigt att han fört pennan och ännu mindre att 
han gjort den ornamentala utstyrseln. 

När stadsarkitekten Petrus Tillaeus gav ut sin stora Stockholmskarta 1733, 
hade han anställt tvä gravörer och engagerade fiir de dekorativa kartusclierna 

2 Docenten Bruno Johnson har i •Synpunkter pä 1600-lalets tidiga geometriska kartc-
ring» (Ymer 1965) försökt uppskatta, hur lång tid det tog att kartlägga Västmanlands 
län. Han anser, alt det borde ha tagit minst 4 ä 5 år, om man antar, atl fem lantmätare 
samtidigt var sysselsatta med uppgiften. För en ensam man skulle det ha tagit 21 år. 
Västmanlands län är av ungefär samma storleksordning som Mälarkartans område. 
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en siirskild tecknare Peter Wallrave. Ar det inte troligt, att Gripenhielm som chef 
för hela landets kartering använde samma metod? Han skulle forcera fram den 
jättelika Mälarkartan pä kort tid. Det vore underligt, om han inte dä måste 
mobilisera alla tillgängliga krafter för att snabbt nä ett tekniskt tillfredsställande 
och dekorativt tilltalande resultat. Men Berefelt anser sig utan tvekan kunna 
fastslå, att Gripenhielm inte bara egenhändigt tecknat alla Mälarkartans förlagor 
utan ocksä själv fullbordat dem som gouachemålningar. 

De många medhjälparna till Gripenhielm avfärdar Berefelt ganska summariskt. 
»Slutsatsen mäste bli, att lantmätarna ute i länen inte bidragit till utsikternas 
tillkomst. Inte heller G:s följeslagare har lämnat efter sig nägot som kvalificerar 
nägon av dem som vedutornas upphovsman», summerar han. Om dessa med
resenärers kvalifikationer som tecknare och mälare tycks Berefelt veta lika mycket 
eller lika litet som om Gripenhielms. »Ingen av de båda lantmätarna Insulander 
och Ekman har nägonsin röjt nägra konstnärliga anlag», skriver Berefelt. Men 
hai Gripenhielm själv röjt några dylika anlag? I princip anser förf. det bestyrkt, 
att lantmätarna i de olika länen skulle kunna ha haft en viss »delaktighet i 
Mälarkartans vyer». De närmast tänkbara anser han vara Hans Ranie i Liv-
gedingel och Erik Agner i Södermanland. De har båda flitigt hanterat pensel 
och penna, och ingen har åstadkommit sä eleganta och särpräglade miniatyrveclu-
tor som Agner, skriver Berefelt. »Han nämns dock inte i korrespondensen, varföl 
vi alltså tryggt kan utgå ifrån att Agner inte i något avseende bidragit till 
Mälarkartan.» Men det är mycket som inte namnes i korrespondensen, bl. a. 
Gripenhielms egna ev. bidrag till vedutorna. 

Ranie är den mest kände av tidens lantmätare, »beroende på hans generositet 
med dekorativa detaljer, vanligen i form av frodigt färgglada frukt- och blomster
inramningar kring kartornas rubriker eller ocksä figurer med en viss genremässig 
anstrykning». Men även han avfärdas. Vi kan »av de uppenbara stilskillnaderna 
omedelbart dra den slutsatsen, att Ranie inte levererat nägra förlagor till Mälar
kartans vedutor». Ranies färgglada kartor erinrar dock om, att Mälarkartan 
innan den blivit blekt, smutsig och sliten strålade »i starka färger». En tid
ningsnotis 1884, som Berefelt citerar, talar om kartans »ännu lysande färger». En 
del av de överlastat rika kartuscher, som Ranie gärna mälar pä sina signerade 
kanor, är enligt min mening besläktade med dem som finns pä Mälarkartan. 
Oeh de lantmätare, skäggiga bönder, bondgummor och andra figurer, som Ranie 
älskar att avbilda i kanten av sina kartor, verkar höra till samma släkt som figur-
staffaget pä Mälarkartan. Även mälningsmaneret med de fördrivna skuggorna 
kring konturerna och de »plisserade» vecken pä kjolar och skört är påfallande 
lika. Om den gräklädde herremannen med hatten under armen är ett porträtt 
av Gripenhielm, säsom Berefelt förmodar, vill man gärna tro, att den arbetsamme 
lantmätaren vid hans sida är Hans Ranie. 

Egendomligt nog nämner inte Berefelt den största och mest dekorativa kart
bild, som Ranie gjort, Stora Kopparbergs gruva från 1683. Där finner man figur-
staffage, kartuscher, vingade putti, genrebilder och ett panorama, som det är 
intressant att jämföra med Mälarkartans. Nog är det troligt, att Hans Ranie 
varit en av dem som hjälpt Gripenhielm med bäde fältarbetet och målningarna 
på kartan. Berefelt påpekar, att det finns ett kartkoncept av Ranie över Torshälla. 
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Fig. 3. Lantmätare och kartusch på kartan över Lindholmens och Prostökna säteriers rå 
och liir, »ritad av Hans Ranie», omkring 1685. — .Surveyor, and carlonche signed hy lhe 
surveyor Ranie on the map ot Lindholmen and Prostökna about 1685. 

på vilket en uts iktspunkt streckats ut och syftlinjer dragits, vilka överensstämmer 

med Torshäl lauts iktens blickfång på Mälarkar tan. Berefelt anser det inte vara 

nägon tvekan om att Gr ipenhie lm använt det ta koncept vid tecknandet av stads-

utsikten. Man kunde naturligtvis lika gärna använda kar tbladet som ett bevis för 

att Ran ie själv ritat förlagan till Torshäl lavyn — om inte den enkla förklaringen 

vore, att »utsiktspunkten» är en av Ranies s ta t ionspunkter vid kar ter ingen. 

L iknande genomstickningar och syftlinjer ser man ofta pä lantmätarnas kartkon

cept, ibland även pä renr i tade kar tor (t. ex. på den karta över Rörs t rand i6g3, 

som Berefelt hänvisar till). Att Torshä l lakar tan rakat bli spegelvänd vid kliché-

ringen är en lapsus som omöjliggör jämförelse mellan kar tkoncepte t och ut

sikten. På originalet kan man urskilja ytterligare tvä s ta t ionspunkter . Nägra av de 

korsande, svagt ritsade diopter l in jerna kan man skönja även pä den bakvända 

klichén i Berefelts bok (sid. 146). 

At t Miilarkartans vcdutor skulle ha »säväl koncipierats som utförts i en följd 

av en och samma person», vilket Berefelt hävdar, synes mig vara både praktiskt 

och stilistiskt orimligt. T e x t n i n g och mäln ingsmaner varierar betydligt pä de 

olika bi lderna, och jag tror i stället at t vi i Mälarkar tan har ett stort kollektivt 

arbete , 3 till vilket Gr ipenhie lm är »auctor». 

3 Docent Johnson påpekar i tidigare nämnt arbete, att Västmanlandskartan visserligen 
»inlevererats eller presenterats av lantmätaren Johan Åkesson under månaderna april-
juni är 1652, vilket emellertid inte utesluter möjligheten att även andra lantmätare del
tagit i karteringsarbetet och renrilningen* (hans kurs.). 
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Fig. 4. Två figurer invid Mälarkartans explicatio notarum. Efter Gripenhielm. 
figures near the explicatio notaruin on the Mälaren map. After Gripenhielm. 

T w o 

I kapitlet »Upphovsmannen» (obs. singularformen) har Berefelt inte alls dis
kuterat frägan om Gripenhielm kanske kan ha fält nägot material eller någon 
hjälp till sina vedutor från Erik Dahlberg, som ju samtidigt höll pä med sitt 
Sueciaverk och som ocksä avbildat städerna och flertalet gärdar på Mälarkartan. 
Förf. berör frågan i ett senare kapitel, men avfärdar den raskt: »Med kännedom 
om deras helt olika arbetssätt och om resultatet av deras topografiska verksamhet 
vågar vi bestämt förneka, att sä varit fallet — med ett förbehåll.» Pä följande 
sida är förf. inte fullt sä kategorisk. »Det är inte uteslutet att Gripenhielm inför 
sitt kungliga uppdrag även haft tillgång till en och annan Sueciastudie. I fråga 
om Svartsjö är saken klar, Gripenhielms version av Svartsjö stämmer till punkt 
IK h pricka med Dahlbergs renritning.» Men förf. påpekar, att Svartsjöbilden 
skiljer sig frän de (ivriga vedutorna och anser, att Gripenhielm av nägon sorts 
historisk pietet »inkonsekvent nog» avstått frän att sanningsenligt återge detta 
i ruiner lagda slott. Det hade nämligen svart brandhärjals 1687. Det finns en 
annan av bilderna, som i sin utformning skiljer sig från flertalet, nämligen 
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Stafsund. Gärden har avbildats frän samma höga blickpunkt och med samma 
stora trädgårdsanläggningar och terrasser som i Sueclan. Man har svårt att fri
göra sig frän tanken, att Gripenhielm även här fatt låna en av Dahlbergs förlagor. 
(ag har redan nämnt, att en av gouacherna förefaller att ha utförts efter en skiss, 
som bör ha liknat Dahlbergs. Detta kan vara fallet med flera, t. ex. Hässelby och 
Skokloster. Att Dahlberg och Gripenhielm haft kontakt med varandra visar inte-
bara Svartsjöbilden utan även Björkökartan, som Dahlberg fått av Gripenhielm. 
Mig förefaller det mest troligt, att Gripenhielm genom län frän Dahlberg har 
kunnat komplettera det skissmaterial, som gjorts till Mälarkartan av lantmätare 
och andra och kanske av Gripenhielm själv — om han var teckningskunnig. Det 
iir naturligtvis troligt, men det återstår att bevisa. 

Man kan med riksbibliotekarien glädja sig ät att Mälarkartans vyer publicerats 
i en illustrerad och kommenterad volym. Säkerligen kommer kartans bilder att i 
framtiden mera utnyttjas, sä att överbibliotekarie Klemmings förhoppningar vid 
överflyttningen 1884 kan infrias. Men glädjen skulle ha varit mera ogrumlad oeh 
bokens användbarhet större, om förf. i högre grad hade koncentrerat sig pa 
själva bilderna, deras återgivande och presentation, nägot som i en volym av 
denna art dock iir det väsentliga. Fiir Berefelt har kartans auetor varit den allt 
överskuggande huvudpersonen. Han har gripits av Gripenhielm, sä att han an
gripit Erik Dahlberg i en rättegäng, där han samtidigt uppträder som åklagare, 
försvarsadvokat och enväldig domare. Den rättegången hade bättre lämpat sig 
au föra i en facktidskrift än i en materialpublikation, och den borde ha belysts 
med flera detaljbilder av jämförbara objekt ur både Sueciaverket och Mälarkartan. 
Om denna del av Berefelts kommentar hade uteslutits, hade utrymme kunnat vin
nas liir större och bättre bildreproduktioner och flera rent sakliga uppgifter om 
de olika vyerna. Kanske förf. dä också hade kunnat identifiera den av herrgårds-
bilderna, som förlorat sin påskrift och som sannolikt återger Viksberg, nära granne 
till det ocksä avbildade Lina vid Södertäljeviken. 1 varje fall stämmer en karta 
frän i6g4 förbluffande väl med den anonyma gouachen. Viksberg kan ha varit 
siirskilt aktuellt, eftersom en surbrunn upptäckts diir några år före Gripenhielms 
resa. 

Man kan lära sig mycket av docenten Berefelts bok, som dragit fram i ljuset 
ett topografiskt och arkitekturhistoriskt värdefullt källmaterial. Det mest på
tagliga resultatet iir väl dock, att Mälarkartans gouacher hiir behandlas lika 
kritiskt som Dahlbergs teckningar och förlagor till Sueciaverket. 

Gösta Selling 

Summary 

By royal conimand, in the summer of 1688 Carl Gripenhielm, comptroller of the 
National Survey Office, prepared a map of Lake Mälaren with the assistance of 
surveyors and cartographers. In the autumn of the following year the gigantic 
map, colourcel and framed by 96 views of the towns, castles, mansions, manor 
houses and fairways lying around the great lake, was ready. Today, faded and 
worn, it is preserved in the Royal Library, Stockholm. 

In 1966 Dr. Gunnar Berefelt published a book, Bilder från en Mälarfärd 1688, 
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based on an intensive study of the many views surrounding the map. The work, 
which is not concemed with the map itself, appraises the documentary value of 
the pictures and inciuires into their origin. With the aid of the extensive source 
material which is available, the author analyses the pictures and in so doing adels 
greatly to our knowledge of the appearance of the various buildings at the period 
in cpicstion. The author considers that the views were executed by Gripenhielm 
himself and maintains that they are much more faithful as renclerings of the build
ings and places concemed than are the drawings and engravings in Dahlberg's 
Suecia Antiqua. 

In contrast to the author, the reviewer maintains that Gripenhielm would not, 
in the short period at his disposal, have been able both to direct the cartographica] 
work and to sketch and colour the many views by himself. Iu the reviewer's 
opinion, the pictures, like the map, are more likely to be the result of teamwork. 
Furthermore, they are probably based 011 other representations of the buildings 
and places depicted. Although the pictures are ol great documentary value they 
should be judged no less critically than the drawings and engravings in Dahlberg's 
work. 

En ny engelsk lag för skydd av 

kulturhistoriska miljöer 
Det engelska parlamentet antog den 27 juli 1967 en lag, som kan komma att 

få en stor betydelse för den engelska kulturminnesvården. Lagen, the Civic 
Aiuenities Act 1967, är uppdelad i tre sektioner vilka alla, som namnet antyder, 
har till syfte att öka den allmänna trivseln. Del 2 och 3 i förordningen ger den 
lokala planeringsmyndigheten (närmast att jämföra med svensk byggnadsnämnd) 
möjlighet; dels att utfärda skyddsbestämmelser fiir planterade träd och befogen
het att föreskriva trädplantering säsom villkor för byggnadslov m. 111., dels att 
bortföra övergivna fordon, bråte och skräp från gator och vissa andra områden 
och — om sä är möjligt — att utmäta straff för förseelser mot denna förord
ning. 

Den största betydelsen kommer lagen emellertid att fä för byggnadsminnes
vården genom den första delen av lagen, som avser skyddet av områden med 
arkitektoniskt eller historiskt intressanta byggnader. Dä bestämmelserna berör 
ett problem, som behandlas med allt större intresse i hela Europa, finns det an
ledning att närmare granska de engelska bestämmelserna. 

Fiirst och främst stadgas att det åvilar byggnadsnämnder eller motsvarigheten 
härtill, att »allt emellanåt» bestämma vilka delar av dess omräde, som det är 
önskvärt att bevara och förbättra samt att med utnyttjande av lagen utmärka 
sådana områden som »Conservation Areas». Det statliga organet (the Minister 
of Housing and Local Government) kan emellertid ocksä i samråd med kom
munala myndigheter utfärda sådana föreskrifter för planeringsarbetet som sedan 

10—684367 Fornvännen H. 2, 1968 


