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Between 1984 and 1986, during the restoration of the Wrangel Palace in Stock
holm, detailed records were made of the various facades. The work included the 
construction of a new entrance and a lift for disabled visitors. The walled up door
ways were opened. Behind the left opening there was a vaulted passage towards 
the tower, with steps leading down to another doorway. Behind the right opening 
was a spiral staircase of brick, and a round shaft for a wooden spiral staircase, lea
ding up the tower and a third staircase down to the round tower. They were eon
strueted at three different periods of the 17th century. 

By studying the masonry and the joints and types of mörtar in this part of the 
palace, room 3 in the basement, the history of the building was traced during the 
löthand 17th centuries. The fmdings differ somewhat from those made previous-
iy-

Thomas Billig, Box 14, S-l7011 Drottnmgholm, Sweden. 

Under åren 1984—86 utfördes en ombyggnad 
och renovering av Wrangelska palatset på Rid
darholmen i Stockholm. Arkitekt för arbetet 
var Julianna Farago och författaren var Riksan
tikvarieämbetets byggnadsantikvariska kon
trollant på platsen. Arbetet utfördes i samråd 
med antikvarie Karin Andersson och kartograf 
Kertu Palmgren på ämbetets dokumentations
byrå. 

Wrangelska palatsets äldsta del utgörs av det 
nedre partiet av det sydvästra rundtornet, ett 
försvarstorn från år 1529, påbyggt åren 1589— 
90. Detta torn och omgivande mark erhöll riks
rådet, hovrättsrådet och vice presidenten i Svea 
Hovrätt Lars Sparre i förläning år 1629. Han 
uppförde här sitt hus, en rektangulär länga 
med tornet framspringande i sydväst. Huset 
hade tre våningar och källare och sammanfaller 
med huvudlängan i det nuvarande palatset. 

Drottning Christina inköpte byggnaden år 
1648 för att skänka den till riksamiralen Carl 
Gustaf Wrangel som tack för hans insatser un
der 30-åriga krigets slutskede. Om- och till
byggnadsarbeten, slutförda år 1664, gjordes ef

ter ritningar dels av byggherren själv, dels av ar
kitekterna Jean De la Vallée och Nicodemus 
Tessin d. ä. Är 1693 skadades palatset av en 
brand och stod öde fram till år 1697, då det in
köptes av staten för den efter slottsbranden 
hemlösa kungafamiljen. Nicodemus Tessin 
d. y. ledde ombyggnaden av palatset till kung
ligt residens. På 1750-talet förändrades interiö
ren efter ritningar av Carl Johan Cronstedt för 
att anpassas till de behov, som uppstod, då Svea 
Hovrätt och andra ämbetsverk flyttade in. 

Är 1802 härjades palatset åter av brand. Föl
jande ombyggnadsarbeten utfördes efter Carl 
Christoffer Gjörwells ritningar. Både exteriö
ren och interiören förenklades. Under 1800-ta-
let skedde många förändringar av rumsindel
ningen. Är 1898 putsades fasaderna om och tor
nen erhöll sina nuvarande krön. Redan år 1928 
var det dags för omputsning och omfattande ar
beten i det inre. På 1940-talet utfördes ånyo ge
nomgripande arbeten i det inre, varvid vinds
våningen inreddes. Är 1954 övertog Svea Hov
rätt hela byggnaden. 

De senaste arbetena har omfattat omputs-

Fmnaannen 83 (1988) 



44 Th. Billig 

Fig. 1. Exteriör av Wrangelska palatset efter omputsning. Foto T. Billig 1985. 
lace with new plaster. 

Exteriör of the Wrangel Pa-

ning med kalkputs. Fasader och snickerier har 
erhållit de för Gjörwell tidstypiska kulörerna: 
vit puts, grå socklar och brungrå snickerier, 
(Fig. 1). Den vita putsen fanns redan under 
1600-talets byggnadsperioder enligt påträffade 
fragment. Egentliga ombyggnader har främst 
gällt kallar- och vindsvåningarna samt byggna
dens anpassning lör handikappsbehov. 

Byggnadsarkeologiska undersökningar har 
skett i samband med dels exteriörens omputs
ning, dels de arbeten, som fordrades för att er
hålla en handikappvänlig ingång och en ny hiss 
i källarvåningen. I rum 3 framkom på västra 
väggen igenmurade öppningar av olika slag 
(Fig. 2), vilka öppnades. Murverket undersök
tes, (Fig. 3). Med utgångspunkt framför allt 
från murbrukstyper, dels från denna vägg, dels 
från fasaddokumentationen, har en rekon
struktion av palatsets byggnadshistoria utförts 
vilken delvis skiljer sig från den som Tord Oison 
Nordberg gjorde på 1940-talet. 

Vid fasaddokumentationen kunde åtta 
murbrukstyper konstateras. 

Bruk Nr 1. Gulaktigt hårt bruk med avstrukna 
fogar. 1529. 
Bruk Nr 2. Gulaktigt hårt bruk utan särskilt be
handlade fogar. 1589-90. 
Bruk Nr 3. Grått bruk, troligen lerblandat, med 
stora kalkklumpar. 1629, 1630-tal. 
Bruk Nr 4. Gråaktigt bruk med små kalkklum
par, rik variation i den grå färgen, finns även 
med gula klumpar, krossat gultegel. 1650—60-
tal. 
Bruk Nr 5. Välblandat, brunvitaktigt bruk med 
dåligt islag, små kalkklumpar. 1698—99. 
Bruk Nr 6. Vitt och kalkrikt bruk, ibland stora 
kalkklumpar, i allmänhet hårt, små svarta fläc
kar. 1803. 
Bruk Nr 7. Brunaktigt välblandat bruk, som är 
mycket löst, linns i mindre lagade partier, oftast 
tillsammans med maskinslaget tegel. 1898. 
Bruk Nr 8. Hårt, välblandat bruk, troligen med 
cement, samma typ som den nedknackade put
sen. 1928. 

Av dessa typer förekommer Nr 1,2,3,4 och 6 på 
västra väggen i rum 3, Fig. 4. 
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Fig. 2. Källarvåningen, rum 
3, västra väggen med igen
sattaöppningar. Foto T. Bil
lig 1984. — The basement, 
room 3, showing the west 
wall with blocked doorways. 

Västra väggens nedre del, som ej var täckt 
med sentida puts, hade mittpå en något utskju
tande kalkstenshäll och därunder ett tegelmur
verk, som ej låg i liv med övrig mur. Till höger 
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Fig, 3. Rum 3, västra väggen, sidopost till höger på 
port, detalj med två murbrukstyper. Foto T. Billig 
1984. — Room 3, the west wall showing the right 
hand side of the doorway, with two kinds of mörtar. 

om hällen sågs tydliga spår av en igenmurning, 
(Fig. 5), och till vänster spår aven igenmurning 
med oregelbundet murat tegel. Över hällen 
fanns ett putsat murhörn, som antydde en smyg 
till en portöppning. Invid hörnet i nordväst sågs 
nederdelen av en oregelbunden igenmurning 
med ett vitt kalkrikt bruk. Upptäckten medför
de, att putsen knackades bort på stora ytor av 
angränsande partier, så att murverket kunde 
studeras. Större delen av en igensatt port på
träffades, vars vänstra del var skadad både i om
fattning och igenmurning. Den senare avlägs
nades och högra sidoposten var helt bevarad 
med två gångjämsstaplar, Fig. 6. Porten förde 
till en välvd gång mot sydvästra rundtornet, en 
tegeltrappa med påmurning i höjd med kalk
stenshällen samt en igenmurad port till rund
tornet. 

Inne i trappan uppdagades anledningen till 
lagningen i ytterlivet. Valvet hade vid något till
fälle rasat och lagats med ett stödvalv med trä
konstruktionen för valvslagningen bevarad, 
Fig. 7. 

Den vänstra putsgränsen markerade någon 
slags igenmurning, vilken avlägsnades. Innan
för fanns en snedställd sidopost till en öppning, 
som hade direkt samband med trappvalvct. 
Yttre delen uppvisade avbilat tegel, vilket fort
satte ned bakom tegelmurverket under kalk-
stenshällen och till 65 cm under denna. Avbilat 
tegel påträffades också till höger om hällen. 
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Fig, 4. 

1529 Bruk n r i kJ iJ 1629-30 I Bruk nr 3 ILLU 1650-60 Tal Bruknrd 

1589-90 Bruk nr 2 [ Z l 1529-30 II Bruk nr 3 Q 1803 Bruk nr6 

Båda dessa partier antydde, att murverk hade 
funnits åt öster i form av en tunn mur samt att 
ingången i bottenplan legat cirka 75 cm under 
den nuvarande ingången till porten. 

Till vänster om portsystemet uppvisade 
murverket oregelbundenheter i form av plan
lagt tegel i ytan innan ett mer enhetligt murverk 
kom längre mot söder. Detta tegel täckte rund
tornets landmur, som sågs i nivån under kalk
stenshällen cirka 20 cm bakom murlivet. Land
muren bestod av gråsten och var delvis putsad. 

Vidare kunde iakttas, att västra väggen och 
väggpelaren låg i förband med varandra och 
hade samma gråa murbruk, som har identifie
rats som Bruk Nr 3. Detta murbruk finns också 
i de två valvpelarna och hela östra väggen i rum 
3. Nordvästra hörnet i det utanförliggande 
rummet är invid väggpelaren förskjutet mot 
väster och saknar förband. Murbruket har 

identifierats som Nr 4. Därav kan man dra slut
satsen, att väggpartierna på ömse sidor om 
väggpelaren ej har tillkommit samtidigt. 

Murverket i hörnet mot Sparreska källaren 
frilades helt. Invid hörnet fanns en oregelbun
den igenmurning med en remsa av äldre mur-
verk i själva hörnet. På Sparreska källaren sågs 
en liten igenmurad öppning. Den öppnades 
och visade en järngallerförsedd glugg med djup 
smyg, som ledde till ett tidigare okänt utrymme 
(Fig. 8 och 9). 

I den Sparreska källarens västra rum finns en 
senare tillkommen vägg mot söder. Denna visar 
en oslammad muryta och skiljer sig markant 
från övriga väggytor i rummet. Det nyupptäck
ta rummet är en direkt fortsättning på Sparre
ska källarens västra rum. Mot söder finns en 
rektangulär dörröppning, som för in i en tunn-
välvd gång. Två trappsteg leder till ett vilplan, 
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Fig. 5. Rum 3, västra väggen, högra sidan av igen
murad port med puts- och murbruksskarvar. Foto T. 
Billig 1984. — Room 3, the west wall, the right hand 
side of a bricked up doorway with joints of plaster 
and mörtar. 

Fig. 6. Rum 3, västra väggen, murverk mellan port 
och öppning till spiraltrappa. Foto T. Billig 1984. — 
Room 3, the west wall showing masonry between the 
doorway and the opening to the spiral staircase. 

Fig. 7. Äteröppnad port, gammal träkonstruktion for 
valvslagning. Foto T. Billig 1984. — Re-opened door
way. Old wood construction for the vaulting. 

från vilket utgår en spiraltrappa av tegel, som 
ursprungligen mynnade i Sparreska husets bot
tenvåning, (Fig. 10). Till höger på vilplanet ses 
en trappa med fem steg ned till rundtornet, vars 
murverk är synligt och delvis bilat. Det framgår 
också tydligt, att murverk här ligger stumt mot 
varandra. I rundtornets mur finns ett rektangu
lärt dörrhål med karm och plankdörr. Igen-
murningen har skett från rundtornet direkt mot 
dörren. 

Vid något tillfälle har tegelspiraltrappan slo
pats, de översta stegen tagits bort och ett golv 
med plantegel lagts in. Från detta plan finns ett 
cirkelrunt schakt, som ursprungligen har 
sträckt sig invid rundtornet i hela dess höjd, 
(Fig. 11). I detta har funnits en spiraltrappa av 
trä, vars steg är synliga på den putsade vägg
ytan. 

Byggnadens utveckling i den nu aktuella de-
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Fig. 8. Rum 3, återöppnad källarglugg i nordvästra 
hörnet. Foto T. Billig 1984. — Room 3, re-opened 
basement opening, in the north-west corner. 

len av palatset åskådliggörs i Fig. 12. Fig. 4 visar 
västra väggen i rum 3 och utgör en sammanfatt
ning av murverkets utseende, där byggnadspe
rioderna har markerats med utgångspunkt från 
murskarvar och murbrukstyper. Tillsammans 
med äldre uppgifter om Wrangelska palatset 
kan en rekonstruktion av byggnadshistorien ut
föras i den nu aktuella delen. 

Är 1529 lät Gustaf Vasa uppföra ett försvars
torn, som är bevarat till två våningars höjd med 
stora kanonportar. Tornets utseende mot land
sidan är okänt, kanske var det öppet. (Fig. 
12 A). 

Tornet (Fig. 12 B) byggdes på under Johan 
IILs regering åren 1589—90 till den höjd, som 
markeras av sandstenslisten i exteriören. Mot 
landsidan uppfördes en välvd gång med en 
rundbågig öppning. Gången låg snett i förhål
lande till den nuvarande väggen. Tunna tegel
murar har omgett valvöppningen. Ät norr till-

Fig. 9. Återupptäckt rum i 
källarvåningen, interiör mot 
väster. Foto T. Billig 1984. 
— Rediscovered room in 
the basement. Interiör look-
ing west. 
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kom en mur, som kan ha ingått i en förbindelse-
mur med det andra av Gustaf Vasa uppförda 
försvarstornet på Riddarholmen. 

År 1629 lät Sparre uppföra ett hus (Fig. 12 C) 
invid försvarstornet i N—S riktning. Källarvå
ningen, som utgjordes av ett stort rektangulärt 
rum med husets bredd som längd, kan ha an
vänts som borgstuga. Ingångsporten ligger mitt 
på väggen inifrån sett. I rummets västra del 
fanns en dörr, som ledde till en spiraltrappa, be
lägen i det utrymme, som bildades mellan 
rundtornet och Johan IILs förbindelsemur. 
Trappan förde upp till bottenvåningen i huset 
och kan ursprungligen ha fortsatt till samtliga 
våningar, eftersom rundschaktet har funnits 
från början. I bottenvåningen fanns två tegel-
välvda rum med stora fönster mot söder, försed
da med skulpterade träkarmar, av vilka en har 
påträffats. 

Ingången till rundtornet förminskades. 
Marknivån höjdes och i öppningen murades en 
trappa, vars första steg utgjordes av en kalk
stenshäll. Den yttre porten stängdes med en 
dörr, som gick utåt. Den mot rundtornet vet
tande porten, numera igenmurad, hade troli
gen ett likartat utseende. 

I början av 1630-talet har förändringar skett 
med palatset (Fig. 12 D). Tvärväggar byggdes i 
borgstugan och utanför källaren och bottenvå-

Fig. 10. Nyupptäckta utrymmen i källarvåningen, 
spiraltrappa av tegel mot övre källarvåningen, till hö
ger trappa ned mot rundtornet. Foto T. Billig 1984. 
— Rediscovered rooms in the basement. To the left a 
spiral staircase of brick to the upper basement, to the 
right a staircase to the round tower. 

Fig. 11. Nyupptäekta utrym
men i källarvåningen, frag
ment av övre spiraltrappa 
med steg av trä, mot husets 
bottenvåning. Foto T. Billig 
1984. — Rediscovered rooms 
in the basement. Fragment 
of a spiral staircase with 
wooden treads. View look-
ing upwards towards the 
ground floor of the palace. 
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AiGustav Vasa,1529 BiJohan 111,1589-90 

C:Lars Sparre,1629 DiLars Sparre,16J0-tal 

EtCarl Gustav Wrangel,1650-60-tal 

Fig. 12. Källarvåningen, byggnadshistorisk utveckling. Ritning T. Billig 1984. — The basement, plan show
ing the development of the palace. 
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ningen uppfördes en hög välvd förhall, varvid 
två fönster murades igen, då valven täckte dem. 
Mot söder fanns tre arkadbågar, av vilka de läg
re troligen har varit försedda med en balustrad 
enligt oregelbundenheter i murverket. Förhal
len var överbyggd med åtminstone två våningar 
framför den ursprungliga sydfasaden, ty på hu
vudlängans södra fasad finns enligt fasaddoku
mentationen två höga murverkspelare, som har 
identifierats tillhöra den Sparreska byggnads
perioden med Bruk Nr 3. 

Både Nordberg (1964 sid. 363-66) och 
Hansson (1956 sid. 261—63) anser, att denna 
del av palatset har tillkommit under den 
Wrangelska ombyggnaden på 1650—60-talen, 
och menar, att Herman Vogel i sin gravyr år 
1646 med utsikt över Stockholm har låtit det 
Sparreska palatset gå för långt åt söder. I stället 
kanske det är så, att just denna tillbyggnad mar
keras på detta sätt. De rester av fönster, som 
finns i fasaden, har samma uppbyggnad som 
övriga Sparreska fönster åt väster och öster. 
Under renoveringen har knackningsprov ut
förts i de åt söder liggande övre rummen för att 
fastställa murbrukstypen. Både i fönstersmygar 
och N—S gående ytterväggar finns ett grått ler
haltigt murbruk, det vill säga bruk Nr 3, som 
har identifierats tillhöra den Sparreska om
byggnaden. 

Wrangel låter efter tillträdet år 1648 genast 
påbörja en omfattande om- och tillbyggnad av 
det Sparreska huset, vilken stod färdig år 1664 
(Fig. 12 E). För den nu aktuella delen av källar
våningen kom ombyggnaden att medföra en del 
förändringar. Porten till rundtornet murades 
igen. 1500-talsdelen av rundtornet delades upp 
i två våningar, vilka försågs med ringtunnvalv 
på en mittpelare. 

Både Nordberg (1964 sid. 371) och Hansson 
(1956 sid. 261—63) anser, att dessa valv tillkom 
redan under den Sparreska tiden liksom igen-
murningen av kanonportarna. Murbruksstu
dier i ringvalv och igenmurning visar emellertid 
ett bruk med den för den Wrangelska ombygg
naden typiska strukturen, bruk Nr 4. En borr
ning utfördes genom den nedre portens igen
murning strax under valvbågen för att ta reda på 
dess läge i rundtornets nedre källarvåning. Det 
framkom, att ringvalvets nedre parti övertäckte 
stora delar av portens förmodade läge. 

Framför förhallen murades ett rum, vars 
murverk saknar förband med arkadbågsväg-
gen. Två kryssvalv täcker rummet. Ankarjärn 
med dragband, som insattes troligen under 
1800-talet, har sitt ursprung i detta förhållande. 

Sedan den Sparreska porten till rundtornet 
murats igen, behövdes en ny inre ingång till tor
net. Det är nu den trappa med valv och öppning 
kommer till vid foten av den befintliga spiral
trappan. I den Sparreska källaren uppfördes en 
tegelvägg i det västra av rummen. Källaren i öv
rigt degraderades till förvaringsutrymme för 
köksregionerna. Porten till rum 3 förändrades 
genom att nya gångjärnsstaplar höggs in i den 
yttre sidoposten. Öppningen i västra väggen in
vid hörnet togs upp. 

I samband med ombyggnaden till kungligt 
palats åren 1698—99 slopades nedre delen av 
spiraltrappan och den övre kan ha förstörts i 
samband med branden år 1693. En ny spiral
trappa med trästeg byggdes, vilken utgick från 
övre källarvåningen och ett där nytillkommet 
vilplan. Murbrukstypen Nr 5 finns i golvplan 
och i spåren efter trappstegen. Schaktets puts är 
samtida. 

Efter branden år 1802 skedde stora föränd
ringar i källarvåningen. Källargluggar mura
des igen liksom dörrhålet till den nedre spiral
trappan och nedre förbindelsen med rundtor
net. Spiraltrappan av trä försvann helt och 
schaktet fylldes med byggnadsavfall och annat 
material efter branden. Golvnivån höjdes. Är 
1928 erhöll källarvåningen en ny golvbekläd
nad i form av slipade kalkstensplattor lagda på 
betong, den golvbeklädnad, som fanns då de 
omfattande ombyggnadsarbetena påbörjades 
år 1984. 
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