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Förord

Riddarholmen kom under stormaktstiden att starkt präglas av de adelspalats som 
då uppfördes här. Till dessa hör Bengt Bengtsson Oxenstiernas, ”Resare-Bengts”, 
palats från omkring 1640. Byggnaden bytte senare namn till Hessensteinska huset 
och har under århundradena genomgått både ägarbyten och stora förändringar 
liksom ändrade funktioner. Från att ha varit ett privatpalats inrymdes Riksgälds- 
kontoret här åren 1835-1906 och efterträddes bland annat av Socialstyrelsen och 
Svea hovrätt. Huset genomgick åren 1983-84 en omfattande upprustning, som 
innebar både ombyggnad och restaurering. Föreliggande publikation är en rapport 
över denna. Här redovisas alla skeden i sammanhanget: dokumentation av byggna
den före åtgärderna, byggnadsarkeologisk undersökning, byggnadshistorisk utred
ning samt redogörelse för vidtagna åtgärder. Husets historia var tidigare känd 
endast i stora drag. De gjorda undersökningarna och iakttagelserna har gjort det 
möjligt att bringa klarhet i tillkomsten av anläggningen och den därpå följande 
forandringsprocessen.

Rapporten är ett exempel på hur dokumentation av en byggnad i samband 
med restaurering kan se ut när den är som mest inträngande och detaljerad.
Genom en sådan nås en kunskap om byggnaden som har stor sanningshalt och är 
av betydande värde för framtiden. Dokumentationen och analysen kan utnyttjas 
såväl vid historisk forskning som i samband med kommande underhålls- och 
restaureringsåtgärder.

Byggherre för totalrenoveringen var husets förvaltare, dåvarande Byggnads
styrelsen. Riksantikvarieämbetet svarade för den antikvariska kontrollen med l:e 
antikvarie, fil. dr Barbro Flodin, som antikvarisk kontrollant. De omfattande upp
mätningarna gjordes i samarbete med kartograf Kerttu Palmgren, Riksantikvarie
ämbetet, som svarat för ritningsarbetet. l:e antikvarie Karin Andersson deltog tid
vis i uppmätningarna och bidrog hela tiden med sin sakkunskap och erfarenhet.

Marianne Lundberg 
Avd.chef
Antikvarisk-tekniska avdelningen
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Rekonstruktion av husets utseende under olika byggnads- 
perioder. Rekonstruktion och ritning av Barbro Flodin 1984.
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Inledning

DOKUMENTATIONSARBETET
Föreliggande publikation grundar sig på den rap
port som gjordes i samband med renoveringen och 
ombyggnaden av Hessensteinska huset på Riddar- 
holmen år 1983-84. Innan intresset riktas på själva 
huset, dess historia och vidtagna åtgärder ska helt 
kort redogöras för huvuddragen i dokumentations
arbetet och uppdraget som antikvarisk kontrollant.

Husets status som byggnadsminnesmärke gör att 
det lyder, eller löd, under 1920 års kungörelse med 
föreskrifter rörande det offentliga byggnadsväsen- 
det. Enligt dessa förskrifter ska medgivande till före
slagna åtgärder inhämtas från den antikvariska 
myndigheten, Riksantikvarieämbetet (RAÄ), och 
fullständig dokumentation göras av byggnaden före 
förändringar ”på det att så vitt möjligt fullständiga 
dokument må föreligga rörande dess utseende, kon
struktion och historia”. Dessa iakttagelser ska 
kompletteras med dokumentation av kulturhisto
riskt intressanta detaljer som framkommer under 
arbetets gång.

Dokumentationen har i detta och liknande fall 
utförts av RAÄ på uppdrag av den förvaltande 
myndigheten, i detta fall Byggnadsstyrelsen, som sva
rade för kostnaderna för den projektanställda anti
kvarien, eller antikvariska kontrollanten som termen 
lyder, vilken har varit undertecknad. Förordnandet 
påbörjades samma dag som byggnadsverksamheten 
satte igång och varade hela byggnadstiden ut samt 
ytterligare ett par månader för rapportskrivning, 
sammanlagt ca 15 månader. Under byggnadstiden 
hade jag ett eget arbetsrum i en av arbetsbodarna på 
byggplatsen.

Beskrivning av byggnaden 
före renovering och restaurering
Den dokumentation som gjorts före igångsättandet 
bestod främst av uppmätningsritningar, gjorda av 
restaureringsarkitekten, samt rapporter från teknis
ka undersökningar. Husets ägarhistoria var klarlagd 
i en uppsats av Lars Sjöberg medan dess byggnads
historia var dunkel, främst på grund av bristen på 
arkivmaterial. Någon byggnadsbeskrivning var ej 
gjord, inte heller fotografering. Första åtgärden på 
platsen blev därför att systematiskt beskriva bygg
naden del för del och samtidigt vara steget före de 
rivningsarbeten som pågick - och som också skulle 
dokumenteras. En genomfotografering av byggna
den gjordes samtidigt av RAÄ:s fotograf.

Byggnadsarkeologisk undersökning
Den klart största arbetsinsatsen på dokumentations- 
sidan lades ned på den byggnadsarkelogiska under
sökningen. Det mest tidskrävande arbetet här var 
uppmätningen av ca 1 200 m2 fasadyta. För ett arbe
te av detta slag krävs två personer, en som mäter och 
en som ritar.

Arbetet med uppmätningarna av fasaderna tog ca 
tre månader med början av den norra fasaden i april 
och som avslutning gårdsfasaderna i början av juli. 
Under denna tid rådde ständig tidspress då arbetet 
och de återkommande murverksstudierna måste 
vara klara innan omputsningen skulle påbörjas.

På samma sätt som exteriören, granskades och 
dokumenterades även interiören vid murgenom
brott och andra ingrepp. Förutom vad som fram
kom genom den planerade byggnadsverksamheten 
gjordes efter jämförelser med äldre ritningar smärre 
putsavknackningar för att konstatera tidigare dörr
öppningar, murskarvar och liknande. Omvänt 
kunde dessa konstateranden, som var viktiga att 
göra i tid, påverka t.ex. planerade nya dörröppning
ar så att dessa förlädes på platsen för tidigare öpp
ningar. Även undersökningarna av husets interiör 
pågick under större delen av byggnadstiden, tills 
återställandet tog vid.

Hela tiden gjordes noggranna och omfattande 
anteckningar över iakttagelser, material och dylikt. 
Jag gjorde även en kontinuerlig fotodokumentation. 
Ett stort antal prover av murbruk, puts, tapetrester 
och liknande togs tillvara, dels för att dokumentera 
dessa och dels för att senare kunna bedriva jämfö
rande studier vid skrivbordet. Även fynd från en 
golvgrävning togs tillvara.

Dokumentation av 
vidtagna åtgärder
De förändringar eller åtgärder som vidtogs doku
menterades efter samma mönster som huset tidigare 
beskrivits. Förändringar i rumsindelningen och för
bindelsevägarna redovisas genom nya planritningar. 
Beskrivning har gjorts av förändringarna och upp
gifter om använda material redovisas. Dessa redovi
sas även genom att informationsblad och etiketter 
från förpackningar av olika slag, t.ex. målarburkar, 
bifogats originalrapporten. Redovisningen av 
använda material är av stor vikt för byggnadsför- 
valtaren i samband med kommande reparationer,
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Figur 1. Riddarhohnen 
från norr. 

Kopparstick (detalj) av 
Franz Hogenberg, 

omkring 1580. Foto SSM.

kompletteringar och dylikt. Byggnadsstyrelsen har 
som förvaltande myndighet därför också tillställts 
detta material. Redovisning görs även när program
met frångicks, varför detta skedde och på vilket sätt. 
Efter fullföljd renovering eller restaurering fotogra
ferades huset på nytt av RAÄ:s fotograf.

Antikvarisk medverkan
Under byggnadstiden har den antikvariska medver
kan bestått av dagliga kontakter med arbetsplatsen 
och en dialog med byggledning och hantverkare. 
Gemensamma lösningar har sökts där det varit möj
ligt att påverka det fastställda programmet, t.ex. 
bevarande eller utbyte av delar och placering av nya 
öppningar. Jag har även deltagit i de ungefär varan
nan vecka återkommande byggmötena.

Rapportskrivning
Det omfattande dokumentationsmaterial som hela 
tiden genererades strukturerades och samlades i ett 
flertal pärmar. Tidspressen under byggnadstiden gav 
inte utrymme för någon nämnvärd bearbetning av 
materialet utan detta gjordes främst månaderna 
efter. Sammanställningar gjordes då av det skrivna 
materialet och uppmätningsritningarna renritades. 
Ett stort och tidskrävande arbete var renritningarna 
och monteringen av fotografierna. Dessa arbeten 
utfördes av Kerttu Palmgren. Kombinationen av 
gjorda iakttagelser, uppmätningar, fotografier och 
kompletterande arkivstudier gjorde det möjligt att 
rekonstruera byggnadshistorien. Försök till detta 
gjordes även under byggnadstiden för att på plats 
kunna pröva teorierna. Som sammanfattande slut
punkt på rapportarbetet gjordes en plansch där 
husets olika utseende under olika perioder redovisas.

HUSETS HISTORIK
Till de inre och äldsta delarna av Stockholm hör 
Riddarholmen. Dess historia går tillbaka till medel
tiden och den äldsta kända benämningen är 
Kidhaskär från 1200-talet (Erikskrönikan). Sedan 
franciskanerna upprättat ett kloster här i slutet av 
1200-talet fick holmen namnet Gråmunkeholmen. 
De delar av holmen som inte upptogs av klostret 
hade sannolikt redan tidigt upplåtits till lekmän och 
uppgifter om bebyggelse finns från senmedeltiden. 
Vid reformationen 1527 drogs holmen och kloster
byggnaderna in till kronan och institutioner som 
hospital och skola förlädes hit (figur 1).

I början av 1600-talet inleddes en ny epok för 
holmen då Kungl. Maj:t sålde eller donerade tomter 
till först ofrälse personer men från 1620-talet främst 
till högadeln. Holmen reglerades på 1630-talet och 
fick en ny tomtindelning. De många tvisterna, som 
står att läsa om i stadens tänkeböcker, visar att osä
kerhet rådde beträffande gränser och äganderätts
förhållanden. Det var under detta skede den forna 
Gråmunkeholmen omdanades till huvudsäte för 
adeln i Stockholm och fick namnet Riddarholmen.

Bland de personer som blev ägare till en tomt här 
var riksrådet Bengt Bengtsson Oxenstierna, kallad 
”Resare-Bengt” redan av sin samtid på grund av 
sina många och långa utlandsresor.1 Tomten ligger 
norr om kyrkan och sträckte sig under lång tid ned 
till vattnet. Oxenstierna uppförde ett palats här men 
byggnadsverksamheten föregicks av ett par decenni
ers processande om äganderätten till tomten.

Tomten omnämns första gången 1603 i 
fastighetshandlingar och kallas då ”Steninge- 
tomten”. En fogde, Peder Larsson, bodde då här i 
ett stenhus, som han nyligen uppfört på en tomt han 
ansåg tillhöra kronan. Hans hustrus förre man, även 
han fogde, hade fått tillstånd till detta och Karl IV 
hade även utlovat hjälp till byggandet vid ett besök
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Figur 2. Bengt Oxenstiernas palats. Kopparstick, 1670-talet. Pl. 1:44 b, Suecia antiqua et bodierna. Foto KB.

på platsen. Rättsprocessen ledde dock till att Bengt 
Bengtsson Oxenstierna 1625 förklarades vara den 
rättmätige ägaren till tomten och fogden Peder 
Larsson fick flytta.2

Oxenstierna lät uppföra ett palats bestående av 
en huvudlänga och två flyglar med en sammanbin
dande mur. Huset hade volutgavlar, brant sadeltak 
och indraget trapptorn med hög spira (figur 2). 
Huvudbyggnaden uppfördes sannolikt under 1630- 
talet och flyglarna några år senare eller i början av 
1640-talet.

Efter Bengt Bengtsson Oxenstiernas död 1643 
ärvdes huset av hans änka Margareta Brahe. Då 
äktenskapet var barnlöst övergick äganderätten 
efter hennes död 1669, efter en segsliten arvspro
cess, till kanslipresidenten Bengt Oxenstierna.3 
Denne gjorde en ombyggnad omkring 1680, som 
främst omgestaltade husets exteriör. Taket gjordes 
om till säteritak och volutgavlarna försvann liksom 
centraltornet ovan trapphuset, som integrerades i 
huvudbyggnaden.

År 1727 sålde Bengt Oxenstiernas arvingar huset 
till friherren och generaladjutanten Carl Wilhelm 
von Krassow, som troligen endast tjänade som mel
lanhand för kungen, Fredrik I. Denne stod som 
hyresgäst 1731 och inköpte 1733 egendomen. 1743 
skänkte kungen huset till sin maitress Hedvig Taube, 
som även fick titeln riksgrevinna von Hessenstein.4 
Då hon avled redan året därpå är det ovisst om hon 
hann flytta in i huset eftersom detta stod under 
ombyggnad vid denna tid. Den största ombyggna
den i husets historia gjordes under 1730- och 1740- 
talen då det moderniserades i tidens smak, sannolikt 
under ledning av hovarkitekten Carl Hårleman.

Huset ärvdes av de båda sönerna, grevarna von 
Hessenstein, och är från 1750-talet känt som 
Hessensteinska huset. Innan det togs i bruk 1760 av 
Friedrich Wilhelm von Hessenstein5 inrymdes här en 
tid bl.a. Casselska kansliet, varifrån kungens ärvda

tyska furstendöme administrerades. Bland hyres
gästerna märks främst Carl Gustaf Tessin, under 
vars tid här huset blev ett centrum för Stockholms 
kulturliv. Under den Hessensteinska tiden gjordes i 
slutet av 1700-talet en del förändringar som gav 
huset en mera representativ prägel, bl.a. tillkom en 
rad franska fönster.

Efter Friedrich Wilhelm von Hessensteins död 
1808 ärvdes huset av släktingar på moderns sida. 
Genom inlösen blev ryttmästaren Gustaf Didrik 
Taube, brorson till Hedvig Taube, 1816 ensam ägare. 
Efter hans död 1822 bodde familjen kvar i huset till 
1831. De sålde då fastigheten till Stockholms stad, 
som genom ett byte överlät den till Rikets ständer, 
vilka inrättade Riksgäldskontoret här.

År 1831 inleddes således kontoriseringen och 
huset fick en ny funktion av offentlig byggnad, som 
det senare kommit att behålla. Riksgäldskontoret 
hade sina lokaler här till 1906, då det efterträddes av 
Socialstyrelsen, som senare efterträddes av bl.a. Svea 
hovrätt, som numera (1984) disponerar huset. Nya 
funktioner och ett ökande behov av kontorsrum 
ändrade främst rumsbildningen genom tillkomsten 
av flera mellanväggar. Husets prägel av representativ 
högreståndsbostad försvann också efter hand.

År 1913 genomgick huset en genomgripande upp
rustning och modernisering. Centralvärme infördes 
liksom elbelysning samt vatten och avlopp drogs in.

År 1935 förklarades huset som byggnadsminnes- 
märke.

Dagens byggnad eller byggnadskomplex sträcker 
sig till tomtgränsen och omges på tre sidor av gatu- 
mark (figur 3 och 8). På den fjärde sidan, mot väster, 
gränsar byggnaden till Stenbockska husets gård och 
Riksarkivets (RA) byggnad. Tomten har dock 
ursprungligen sträckt sig ned till vattnet på sjösidan 
i norr. Här har funnits ekonomibyggnader, vagnshus, 
stallar, bodar och annat som varit nödvändigt för ett 
hushåll, även inom staden, under äldre tid (figur 5).
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Figur 3. Riddarholmen 
från öster med 
Hessensteinska huset i 
förgrunden.
Foto BL 1984.

Figur 4. Exteriör, från sydväst. Före rest. Foto G Fl 1983.

Dessa byggnader har 
efterhand mist sin funk
tion och försvunnit. Från 
1860-talet och framåt 
har det också skett en 
utbyggnad av trafikleder 
av olika slag, som tagit 
hela den yttre tomtmar
ken i anspråk.

Huset befann sig i ett starkt nedslitet skick före 
den omfattande upprustning och ombyggnad 
1983-84 som redogörs för i denna rapport. Fasaden 
var starkt nedsmutsad och fuktskadad (figur 4) och 
statusen låg hos såväl installationer som inredning.

1800-talen ger en god bild av vilka byggnader som 
fanns på tomten (figur 5). Många av dessa kartor 
finns publicerade i olika sammanhang .7

Beskrivningar

KÄLLOR OCH LITTERATUR
Till skillnad från ett flertal andra adelspalats från 
stormaktstiden saknar Hessensteinska huset en 
utförlig behandling i litteraturen utan omnämns 
endast sparsamt. Den enda mera ingående utredning 
som gjorts är från 1966 av Lars Sjöberg.6 Denna 
bygger i huvudsak på skriftliga källor, ritningar och 
avbildningar, de flesta från 1820-talet och framåt. 
Från äldre tid finns endast ett fåtal upplysningar om 
själva byggnaden. Någon byggnadshistorisk under
sökning eller dokumentation av själva huset har ej 
skett i sammanhanget.

Kartmaterial

Den äldsta kända beskrivningen av huset är en 
brandförsäkringshandling från 1762, som talar om 
vilka hus som fanns på tomten samt ger en del mått- 
uppgifter och sporadiska upplysningar.8 Mera utför
liga beskrivningar finns från åren 1832 och 1833, 
utförda som besiktningshandlingar när huset var i 
Stockholms stads ägo. Till den sistnämnda hör sam
tida uppmätningsritningar.9

Ritningar
De äldsta kända ritningarna är uppmätningsritning
ar från 1821.10 Nya sådana gjordes 1833, 1883, 
1906, 1947 och 1974 (Bilaga 1). Förändringarna 
kan främst följas genom dessa då äldre förslags- 
ritningar är sparsamt förekommande. Sådana finns 
till bodarna från 1830-talet (Stockholms stadsarkiv, 
SSA) och fasadutformningen på 1850-talet (Överin- 
tendentsämbetet, ÖIÄ).

I det rika kartmaterial som finns över Stockholm 
kan man följa förändringarna av tomten och bygg
naderna på denna. På den s.k. äldsta Stockholms
kartan från omkring 1620 har regleringen av tomt
erna ännu inte skett utan denna framgår av en karta 
från omkring 1635. Stadskartor från 1700- och

Avbildningar
Från tiden före uppförandet av Oxenstiernas palats 
finns bl.a. en upplysande panoramabild över 
Stockholm från norr av Franz Hogenberg från
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Figur 5. Riddarbolmen, del 
av karta över Stockholm, 
av Jonas Brolin 1771. 
Hessensteinska egendomen 
i n.ö. hörnet. Foto SSM.

omkring 1580 (figur 1). De viktigaste avbildningar
na av Oxenstiernas palats från äldre tid är ett par 
kopparstick i Suecia antiqua et bodierna samt de 
skisser och teckningar som föregått dessa (figur 2, 
141, 145-147). Huset är även synligt på le Pautres 
stick av Karl X Gustafs begravningståg från 1660. 
Under 1700- och 1800-talen förekommer huset eller 
delar av det på ett flertal stockholmsskildringar i 
måleri och grafik. Främst är det de östra och norra 
fasaderna som kommit att återges. Här kan nämnas 
målningar av Johan Sevenbom 1769, Elias Martin 
omkring 1790, J. G. Sandberg 1828 (figur 6) och 
P. W. Palm 1880-talet samt kopparstick av Johan

Snack 1783 och litografi av Otto Mankeli 1871, 
samtliga publicerade i ett flertal sammanhang.11 
Målningarna ger en god bild av husets färgsättning 
medan teckningarna och grafiken är mer upplysan
de rörande detaljerna.

Fotografier
Av äldre fotografier kan nämnas exteriörbilder från 
senare delen av 1800-talet (figur 7) och sekelskiftet 
1900 samt några interiörbilder från 1906 i 
Stockholms stadsmusem, SSM) arkiv (figur 
149-152). Hos Byggnadsstyrelsen, I-byråns arkiv,

Figur 6. Riddarhustorget.
I bakgrunden 
Flessensteinska huset. 
Målning av J. G. Sandberg
1828. Foto SSM.
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Figur 7. Riddarbolmen 
från Riddarhustorget. 

Foto från omkring 1870.
SSM.

finns dokumentation från 1913 i samband med 
omputsning av fasaden.

Räkenskaper
De äldsta påträffade räkenskaperna rörande bygg
nadsverksamhet i huset tillhör ombyggnaden 1913.12 
Från tiden dessförinnan finns endast spridda notiser.

Som torde framgå av ovanstående är källorna till 
husets äldre historia ytterst knapphändiga. Den bästa 
källan är huset självt. Den dokumentation och de 
byggnadsarkeologiska undersökningar och iakttagel
ser som görs i samband med den aktuella renove
ringen 1983-84 är därför av största betydelse för att 
ge klarare bild av husets byggnadshistoria.

NOTER
1. Bengt Bengtsson Oxenstierna af Eka och Lindö 
(1591-1643), kallad Resare-Bengt, friherre, riksråd, 
generalguvenör i Augsburg och Riga samt inne
havare av många diplomatiska uppdrag. 1633 g.m. 
grevinnan Margareta Brahe (1603-1669).

2. Utredningar rörande statans mark och tomter i 
Stockholm, del I, s. 2. Stockholm 1910.

3. Bengt Gabrielsson Oxenstierna af Korsholm och 
Wasa (1623-1702), greve, kanslipresident, inne
havare av ett stort antal uppdrag. Brorson till Bengt 
Bengtsson Oxenstierna.

4. Hedvig Taube (1714-1744), av grevliga ätten 
Taube nr 112, hovfröken, 1743 förklarad riks- 
grevinna von Hessenstein.

5. Fredrik Wilhelm von Hessenstein (1735-1808), 
son till Fredrik I och Hedvig Taube (se not 4), 1741 
tillsammans med brodern utnämnd till tysk kejserlig 
riksgreve, fältmarsalk, riksråd.

6. Sjöberg, Lars, Byggnadshistorisk utredning röran
de det Hessensteinska palatset på Riddarbolmen i 
Stockholm. Stencil. 1966; D:e, Resare-Bengt 
Oxenstiernas palats i Stockholm, i: Konsthistoriska 
studier tillägnade Sten Karling. Stockholm 1966.

7. Utredning rörande stadens rätt till Riddarbolmen. 
Stadskollegiets utlåtanden och memorial, bihang nr 
55, 1940. Av H. G. F. Sundberg och C. A. 
Reuterskiöld; Råberg, Marianne, Visioner och verk
lighet. Del II, Stockholmskartor från 1600-talet. 
Stockholm 1987.

8. Stockholms Stads Brandförsäkringskontor, för- 
säkr.handl., hus nr 151, år 1762.

9. SSA, Stadsark. handl, nr 8, beskrivning och 
värderingsinstrument 1833.

10. SSA, gamla ritn.saml. nr 8.

11. Dahlberg, Erik, Suecia antiqua et bodierna; D:e, 
Teckningarna till Suecia antiqua et bodierna, del I, 
Stockholm. Stockholm 1963; Stockholmsbilder från 
fem århundraden 1523-1923 samt även andra sam
lingsverk om Stockholm, t.ex. samfundet S:t Eriks 
årsböcker.

12. RA, ÖIÄ, acta, F I:ab 16.
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Beskrivning före restaurering, 
ombyggnad och renovering

GÅRDEN UPPBYGGNAD AV HUSET
Endast en inre gård finns, omramad av huvudbygg
naden, flyglarna och en murlänga med bodar samt 
infart med stora järngrindar (figur 8). Gården täcks 
av symmetriskt mönstrad stenläggning samt gräs
bevuxna partier. Mittpartiet, motsvarande i stort det 
rusticerade mittpartiet på huvudfasaden, är belagt 
med fyrkantig, grå storgatsten, ca 15 x 15-25 cm, 
med rombiskt mönster längs mittlinjen och omgi
vande linjer av rödaktig sten. Mellan bodarna och 
infarten en åttauddig mönsterbeläggning. Längs går
dens sidor löper ett brett parti med kullersten, inra
mat av ett smalt parti med handhuggen, gråsvart 
smågatsten i kubform med ca 8-10 cm sida. På ömse 
sidor om gårdens mittparti finns fyrkanter med gräs
matta och små rundlar med rosenplantering.

Byggnaden består av en huvudbyggnad samt två 
smala flyglar, förbundna med huvudbyggnaden 
(figur 4). Den västra flygeln är uppförd mot huvud
byggnadens västra mur som en direkt fortsättning på 
norra fasaden, som därigenom blir femton fönster
axlar lång medan gårdssidan upptar tio fönsteraxlar. 
Den fria delen av västra flygeln är avsmalnande och 
sex fönsteraxlar lång. Den östra flygeln ansluter 
direkt mot huvudbyggnadens sydmur och är fem 
fönsteraxlar lång. Hela byggnaden är uppförd till 
samma höjd och indelad i tre våningar. Källare finns 
endast under en begränsad del av huset i nordväst 
och med nedgång utifrån. De båda flyglarna förbinds 
genom en mur med portal. Mot insidan av muren är 
envånig länga, även kallad bodarna, uppförd.

Figur 8. Situationsplan.

ARKIVGATAN

HESSE NSTEINSKA
HUSET

RIDDARHOLMSBRON

BIRGER JARLS TORG
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Figur 9. Norra fasaden, västra delen. Foto GH 1983.

Figur 10. Södra gårdsfasaden, mittpartiet. Före rest.
Foto GH 1983.

EXTERIÖREN

Fasadmaterial och fasadindelning
Runt hela byggnaden löper en sockel av rosafärgad 
roslagssandsten. Den är eller har varit asfalterad 
runt om utom i sydmuren mot torget.

Hela huset utom västfasaden (se nedan) är putsat 
med terrasitputs med grov ytstruktur, som åstad
kommits genom bearbetning med spikbräda. Färgen 
är grå-brun-gul men ytskiktet är så starkt nedsmut
sat att det ej går att avgöra putsens ursprungliga 
kulör.

Fasaden är arkitektoniskt indelad genom 
horisontella lister och vertikala lisener samt rustice- 
rade partier, allt utfört i puts (figur 9).

Bottenvåningen hos ytterfasaderna samt huvud
längans hela mittparti mot gården (figur 10) har 
bandförmig rusticering samt rusticerade omfatt
ningar över fönster och blindnischer.

Andra våningens ytterfasader indelas genom rusti
cerade lisener, som även finns på flyglarnas sydsidor. 
Norra fasaden har lisener mellan varje fönsteraxel, 
av varierande bredd då avståndet mellan fönstren 
varierar. På östra fasaden är fönstren koncentrerade 
mot mitten och lisener saknas mellan de mellersta 
fönstren (figur 11).

Tredje våningen har samma indelning som andra 
våningen men här är lisenerna slätputsade.

Fasaderna mot gården är slätputsade (figur 12) 
utom i huvudlängans mittparti, som redan nämnts. 
Bodarna indelas horisontellt genom mittbandslist i 
puts.

Merparten fönsteromfattningar är utförda i puts. 
Endast några fönster mot gården har omfattningar 
av kalksten eller sandsten.

Mellan våningarna löper profilerade lister av puts, 
på ovansidan täckta med järnplåt, som är starkt

sönderrostad och skadad. Taklisten är kraftigt 
profilerad och målad med grågul oljefärg, troligen 
gulnad genom oljan, starkt krackelerad och till 
största delen avflagnad. Under taklisten löper en rad 
volutformade konsoler av gips, målade med samma 
färg som taklisten. Åtskilliga konsoler är nedfallna 
eller trasiga.

I husets båda fria hörnor i nordöst och sydöst 
finns stötskydd av fyrkantiga, svartmålade smides
järn med upptill volutformig avslutning, h 140 cm.

Den rundbågiga portalen i gårdsmuren har rusti- 
cerad omfattning i ytterfasaden, slätputsad insida, 
kraftigt profilerad taklist och inåt sluttande tak, 
täckt med järnplåt (figur 4). I bågen ovan ingången 
står KONGE: SOCIALSTYRELSEN i tidigare för
gyllda, nu övermålade bokstäver. Grindarna är av 
smidesjärn i form av raka stänger samt med ett seg
mentformat överparti av strålformigt ställda, deko
rativt utformade stänger. Grinden låses med hänglås.

Västfasaden
Hela fasaden är slätputsad med kalkputs och avfär
gad i en gulbrun kulör (figur 13). I bottenvåningen 
finns stora mörka fläckar i putsen påminnande om 
fuktfläckar. De beror dock troligen på för stark 
inblandning av cement i putsen vid tidigare omputs- 
ning (enligt murar basen). Profilerad taklist, i hörn
partiet mot sydgaveln list och konsoler av samma 
utformnig som hos husets övriga fasader. 
Svartmålade ankarslutar, till största delen synliga.

Bottenvåningen har fem fönster, tvådelade med 
mittpost, rakt avslutade utom det nordligaste, som 
är segmentformat. Till samtliga fönster hör fönster
luckor av järn, stängbara inifrån med spagnolett och 
målade i en grågrön färg. Fönsterblecken är av plåt 
och målade i samma kulör som luckorna. Andra 
våningen har fyra små och tredje våningen ett litet 
och ett större fönster.
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Figur 11. Östra fasaden. 
Före rest. Foto GH 1983.

Figur 12. Västra gårds- 
fasaden. Före rest.
Foto GH 1983.

Figur 13. Västra fasaden. 
Efter rest. Foto BL 1984.

Skador i fasaden
Sockeln uppvisar stora skador. Längs yttermurarna är 
stora partier av stenen frilagd medan asfalten sitter 
kvar till stora delar på gårdssidan.

Förutom generell nedsmutsning finns stora skador 
i putsen, både fuktskador och partier med nedfallen 
puts där en provisorisk lagning gjorts med gråvit puts.

Gårdsmuren har stora partier av nedfallen puts lik
som östra fasaden, främst i andra och tredje våningen 
under och vid sidan av fönstren, i synnerhet de 
yttersta (figur 11).

Gårdsfasaden har stora fuktfläckar i botten
våningen på samtliga sidor och fläckar efter nedfallen 
puts, i synnerhet på västra flygeln (figur 12). Trasiga 
eller nedfallna konsoler under taklisten har tidigare 
påpekats.

Ingångar
Huset har fyra ingångar samt nedgång till källaren. 
Samtliga dörrar är målade mörkgröna på utsidan 
och grå på insidan. Stora skador finns i målning 
samt listverk och övrigt trävirke.

1. Huvudbyggnaden, ingång från söder. Dubbel
dörr med rundbågig avslutning upptill, inåtgående. 
Vardera dörren indelad i tre spegelfält med hel
franska lister på utsidan och halvfranskt ramverk på 
insidan. Spolformigt dörrvred av mässing. Sekundär 
fyrkantig plåtbricka, rund skylt för nyckelhål, 
sekundärt utanpåligggande cylinderlås. Gångjärn 
1900-tal. Slätt dörrfoder. Sidoposter av gulbrun, 
svartnad sandsten, pikhuggen.

2. Huvudbyggnaden, ingång från norr. Dubbel
dörr, inåtgående. Vardera dörren indelad i tre lika 
stora speglar med helfranska lister på utsidan och 
halvfranskt ramverk på insidan. I västra dörren 
brevlådeinkast samt på utsidan portklapp i form av 
lejonhuvud med ring. Dörrvred borttaget. Gångjärn 
1900-tal. Halvcirkelformat överfönster med mitt
post, ej öppningsbart. Ingången igensatt med grå 
träskiva fram till renoveringen. Sidoposter av gul 
sandsten, pikhuggen.
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3. Östra flygeln. Dubbeldörr, utåtgående, med tre 
speglar i vardera dörren. Inifrån: de två nedersta 
speglarna kvadratiska med halvfranska ramverk, 
den översta rektangulär och glasad. Utifrån: neder
sta spegeln slät, utanpåliggande, de två översta 
med helfranska lister. Slätt, förnicklat dörrvred, 
sekundärt. Gångjärn 1800-1900-tal. Segmentformat 
överfönster med smal mittpost. Innanfönster 
öppningsbart nedåt. Spolformiga vred av mässing. 
Sidoposter av rosa och gulbrun sandsten, 
pikhuggen.

4. Västra flygeln. Dubbeldörr, inåtgående, med tre 
speglar i vardera dörren (figur 14). Nedersta spegeln 
slät, utanpåliggande. De översta speglarna med hel
franska listverk, den översta spegeln glasad. På in
sidan breda plattgångjärn med kraftiga tappar, 
1700-tal. Spolformiga dörrvred av mässing. I 
exteriören segmentformat blindfönster ovan dörren. 
Sidoposter av rosa och gul sandsten, pikhuggen.

5. Källardörr i nordvästra hörnet. Dubbeldörr, 
utåtgående, med tre nästan kvadratiska speglar i 
vardera dörren, helfranska lister på utsidan och 
halvfranskt ramverk på insidan. Dörrvred saknas. 
Hänglås. På insidan rester av kammarlås. Gångjärn 
1900-tal.

Segmentformat överfönster med bred mittpost. 
Sidoposter av grå, gotländsk kalksandsten, låger- 
huggen. Skador i hörnen och på insidan av västra 
smygen.

6-12. Bodarna. Sex ingångar med dörrar av 
samma typ, målade mörkt grågröna. Utåtgående 
dubbeldörrar med rundbågig avslutning. På utsidan 
slätt nederparti och överparti med profilerad, liggan
de brädpanel. Insidan klädd med stående plank. 
Kraftiga gångjärn med bandjärn över hela dörren.

Fönster
Byggnaden har totalt 130 fönster, frånsett tak
fönstren. Utformningen är i huvudsak densamma 
inom varje våning och fönstren kan grupperas i ett 
par olika typer:
• Typ 1 a. Utåtgående, kopplade dörrar med fönster 
i den övre delen och panel med slät fyllning i den 
nedre. Rundbågigt överfönster med mittpost.
• Typ 1 b. Kvadratiska, tvådelade fönster med mitt
post.
• Typ 2. Tredelat fönster med mittpost och tvärpost 
i övre delen. Mittpost saknas i några fall.
• Typ 3. Franska fönster, inåtgående. Fyrdelade med 
tvärpost i övre delen. Gångjärn och beslag saknas i 
exteriören. Utanför dessa fönster finns dekorativt 
utformade räcken av smidesjärn, h 76 cm, fastsatta i 
fönsterkarmen. Räckena har mönster i form av en 
stående oval med omgivande korslagda S-former 
inom en dubbel rektangel (figur 15). Järnen har 
kvadratisk genomskärning, ca 2 x 2 cm, det yttre 
ramverket något kraftigare.

Bottenvåningen. Samtliga fönster i östra fasaden 
samt de fem östligaste fönstren i norra fasaden till
hör typ 1 a. Övriga fönster i norra fasaden, gavlarna 
och gårdsfasaderna tillhör typ 1 b. Av dessa har 
fönstren på norra sidan och de tre mellersta på 
huvudlängans gårdssida även rundbågiga över
fönster i exteriören.

Andra våningen. Samtliga fönster här tillhör typ 2.
Tredje våningen. Samtliga fönster i norra fasaden 

och de fem mellersta fönstren på huvudlängans 
gårdssida tillhör typ 3, övriga fönster typ 2. Fönstren 
i denna våning är högre än de i andra våningen.

Ett antal blindfönster finns i samtliga fasader

Figur 14. Västra flygeln, ingång. Före rest. Foto BF 1983.
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Figur 15. Norra fasaden, 3 vån., räcke till franskt 
fönster. Foto GFl 1983.

utom gavlarna och i synnerhet i östra gårdsfasaden 
(figur 17).

Samtliga fönster är målade med en grå-brun-grön 
oljefärg, som är starkt krackelerad och till stora 
delar avflagnad.

Fönsterblecken är av järnplåt, i mycket dåligt 
skick, starkt sönderrostade, bitvis borta och med 
endast små rester av färg bevarad.

En del fönster i bottenvåningen har omfattningar 
eller sidoposter av natursten. I norra fasaden har 
fönster nr 3 från n.v. hörnet sidoposter av grå, got
ländsk kalksandsten och gulbrun, pikhuggen sand

sten samt fönster nr 5 sidoposter av grå, lågerhuggen 
kalksandsten med gulnade partier av tidigare olje
målning. Båda fönstren är indragna i en nisch till 
sockeln, som täcks av kopparplåt (figur 9). På gårds- 
sidan har fönster nr 1 och 3 i östra flygeln och föns
ter nr 1, 3 och 4 i västra flygeln, från söder räknat, 
samt de tre fönstren i huvudlängans mittparti 
omfattningar av grå, lågerhuggen kalksandsten. De 
tre sistnämnda fönstren är indragna i nischer. 
Samtliga omfattningar eller sidoposter uppvisar ska
dor genom vittring eller kantstötning.

Gångjärn och beslag. Fyra olika typer av gångjärn 
och beslag finns representerade (figur 16). Dessa kan 
jämföras med avbildningar av likartade hos 
Sandor Rosén, Hjälpreda vid kulturhistorisk inven
tering. 1979.
• Typ I. Beslag och gångjärn utförda i ett stycke. 
Beslagens storlek uppvisar variationer genom olika 
förekommande längder hos vinkeljärnen. Enligt 
Rosén (s. 53, nr 3) hör typen till 1600-talet. Den är 
dock vanlig under 1700-talet.
• Typ II. Gångjärn och beslag sammansatt av två 
delar. Enligt Rosén (s. 54, nr 12) är det ett av de van
ligaste beslagen under 1700-talets senare del och 
fram till 1850-talet. Finns i form av typritning före 
1690.
• Typ III. Endast beslag. Gångjärnens fäste i 
fönsterkarmen har samma utformning som hos typ 2 
och är troligen återanvända. Enligt Rosén (s. 54, nr 
13) ett fabrikstillverkat beslag från 1860-70-talen.
• Typ IV. Gångjärn och beslag (hörnjärn) fristående 
från varandra. Smärre variationer av gångjärnen 
genom olika rund eller spetsig avslutning. Vanlig 
1900-talstyp.

Placeringen av de olika typerna gångjärn och

Figur 16. Fönsterbeslag, olika typer.

II
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Figur 17. Gångjärn och beslag, 
placering av olika typer.

typ II, gångjärn och 
beslag

typ III, beslag

typ IV, gångjärn och 
beslag

blindfönster
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beslag framgår av färgmarkering på fasad- 
ritningarna (figur 17). Av dessa framgår en markant 
gruppering av fönster med samma typ av beslag. 
Typerna IV och I är de vanligast förekommande. 
Hos några fönster finns ett par typer representerade.

Tak
Huvudbyggnaden har säteritak med valmade gavlar 
och flyglarna sadeltak med valmade gavlar. Nedre 
takfallet på huvudbyggnaden och gavlarnas tak har 
samma höjd och löper samman. Takfallen är täckta 
med enkupat, rött tegel, nu starkt svartnat. 
Mezzaninen, takfoten och noekarna är klädda med 
svartmålad plåt i skivor, till största delen i dåligt 
skick.

På huvudbyggnadens norra sida finns två tak
kupor och på flyglarnas gavelpartier vardera en tak
kupa, klädda med svart plåt. Segmentformade föns
ter med mittpost, öppningsbara, gångjärn och beslag 
från 1900-talet. På huvudbyggnadens södra sida 
finns fyra takfönster och på vardera flygelns gårds- 
sida två takfönster, plåtbeslagna och liggande i tak
planet.

Sammanlagt åtta skorstenar reser sig på tak- 
nocken, fyra på huvudbyggnaden och två på varde
ra flygeln, med profilerade krön och putsade i en gul
grå färg. Putsen är delvis avflagnad. I nordöstra hör
net av huset finns ytterligare en skorsten i nedre tak
fallet, beslagen med svart plåt.

Bodarna har sluttande tak in mot gården, täckta 
med svartmålad plåt, som är falsad och lagd i skift. 
På vardera längan finns ett takfönster liggande 
parallellt med taket, 24 cm ovan detta. Fönstrens 
sidopartier är av trä, klädda med en järnram.

INTERIÖREN

Rumsbeskrivningar, 
några läsanvisningar.
Rumsbeskrivningarna görs efter ett bestämt schema 
gående från golv till tak. För att slippa upprepningar 
av återkommande gemensamma drag och utföranden 
är dörrar, paneler, taklister och fönster i stor utsträck
ning ordnade typologiskt. Förutom hänvisning till 
typer sker en sammanfattande redovisning genom 
färgmarkering på planritningarna samt tabeller.

I stort sett samtliga snickerier som dörrar, paneler 
och fönsterfoder är målade i grått med kulörer som 
varierar från nästan vitt till mellangrått. 
Terminologin i beskrivningen av dessa anknyter till 
den visuella upplevelsen. I de fall där olika färglager 
varit möjliga att konstatera på väggar och snickerier 
har de angivits inifrån och utåt. Samma förhållande 
gäller för de tapetlager som varit möjliga att doku
mentera. En viss framskrapning har skett men då det 
ofta rör sig om många lager och de har varit svåra att 
preparera fram är dokumentationen inte fullständig 
på denna punkt. Vid renoveringen avses att göras 
endast en om- eller påmålning av ytskikten och de 
undre färglagren kommer därför att finnas kvar även 
i fortsättningen.

Installationer som redovisas består av radiatorer, 
sanitetsporslin och dylikt.

Där ej annat sägs är måtten angivna i centimeter.

Dörrar
Dörrarna beskrivs i regel i samband med det rum de 
öppnas mot, med angivande av till vilket rum 
öppningen leder. Samtliga dörrar som är synliga i ett 
rum finns med i rumsbeskrivningen, antingen genom 
beskrivning eller genom hänvisning till annan rums- 
beskrivning. Dörrarna anges i rumsbeskrivningen 
enligt följande schema: Läge (till rum X), typ, mått 
(bredd x höjd), eventuellt färglager (inifrån och utåt). 
Lås eller handtag. Gångjärn. Eventuellt övrigt.

De olika dörrtyperna framgår av figur 18, där 
antalet fyllningar och deras placering redovisas. 
Även här har Rosén a.a. använts som jämförelse
material och hjälpreda och jämförbara illustrationer 
och kommentarer hos denne noteras. En del dörrar 
framstår som tillverkade senare än originaltypen och 
kan ha tillkommit genom nytillverkning under olika 
tider. I förekommande fall anges de som kopia i 
rumsbeskrivningarna.

I stort sett samtliga profiler av dörrar och dörr
foder har ritats av med hjälp av mall. De många 
färglagren har dock i många fall mer eller mindre 
utplånat profilerna och en generell rekonstruktion 
har ej varit möjlig att göra (figur 19, s. 26-29).

Endast smygpaneler med fältindelning anges i 
rumsbeskrivningarna, ej de vanligast förkommande 
släta.
• Typ 1. Slät.
• Typ 2. Tre fyllningar. Fyra varianter särskiljs: 
a. - helfransk med avplanad list. b.- helfransk med 
rundad list. c. - halvfransk, d. - helfransk deuxbat- 
tangdörr. De helfranska dörrarna har halvfransk 
kälning i mellersta fyllningen. Den helfranska vari
anten är en typisk rokokodörr, jfr Rosén, s. 37, nr 7.
• Typ 3. Fyra fyllningar. Ofta utanpåliggande, vanlig 
under 1600-1800-talen, jfr Rosén, s. 37, nr 8.
• Typ 4. Två fyllningar.
• Typ 5. Tre fyllningar.
• Typ 6. Fyra fyllningar. Ofta utanpåliggande, vanlig 
under 1600-1800-talen, jfr Rosén, s. 37, nr 9.
• Typ 7. Deuxbattangdörrar, tre fyllningar. Två vari
anter: a. - helfransk, b. - halvfransk. Typ 7 a vanlig 
under 1800-talets första hälft, jfr Rosén, s. 38, nr 3.
• Typ 8. Fem fyllningar.

Väggpaneler
• Typ 1. Golvsockel profilerad. Mellanparti slätt. 
Mittbandslist slät eller något profilerad.
• Typ 2. Golvsockel profilerad. Mellanparti med 
fyllningar, halvfranskt ramverk. Mittbandslist profil
erad, ibland även med rundstav.
• Typ 3. Golvsockel profilerad. Mellanparti med 
fyllningar, omväxlande helfranskt och halvfranskt 
ramverk. Mittbandslist profilerad, oftast med rund
stav. Jfr Rosén, s. 31.
• Typ 4. Golvsockel profilerad. Mellanparti med 
släta fyllningar och slätt ramverk. Mittbandslist slät.
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Figur 18. Dörrtyper.
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Figur 20. Taklister, typer.

Taklister
Ett par olika typer av taklister finns representerade, 
enligt principskiss (figur 20).
• Typ A. Två profilerade vulster på väggen, hålkäl, 
slätt tak.
• Typ B. Profilerad vulst på väggen, hålkäl, profil
erad vulst i taket.
• Typ C. Hålkäl, avtrappat på väggen.

Fönster
I beskrivningen av exteriören har fönstren indelats 
typologiskt. Samma typbeteckning används i rums- 
beskrivningarna. I interiören finns ytterligare gemen
samma särdrag som sammanfattas nedan.
• Typ 1 a. Utåtgående, kopplade dörrar med fönster 
i den övre delen och panel med slät fyllning i den 
nedre (figur 21). Handtag av vanlig, förnicklad 
balkongtyp, 1900-tal, öppningsbart endast inifrån. 
Fönsterbänk av trä, i regel belagd med masonitskiva, 
med profilerad list i framkanten. Öppningens mått: 
126,5x148.
• Typ 1 b. Kvadratiska, tvådelade fönster med mitt
post. Rak avslutning, med några undantag. 
Fönsterbänk av trä, i regel belagd med masonitskiva, 
med profilerad list i framkanten. Dokumentationen 
av fönster tillhörande denna typ redovisas i tabell 1.

Figur 21. Rum 11 a, från söder. Fönster typ 1 a. Före 
rest. Foto GFF 1983.
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Tabell 1. Fönster, typ 1 b, sammanfattning.
I-fönster Y-fönster-

hasp
Vädrings-

rutor

rundb.övfönster

rundb.smyg

kopplat

kopplat rundb.övfönster 
rundb.övfönster_______

Förkortningar h helfransk se segmentbåge y yngre
hf halvfransk sp spagnolett ä äldre
k korgbåge st stickbåge ö överstycke
s sidostycke V vred öb öppningsbart s

• Typ 2. Tredelat fönster med profilerad mittpost, 
som saknas i ett par fall, och tvärpost i övre delen 
(figur 22). Ytter- och innerfönster ej kopplade. 
Inåtgående fönster har i regel ovala vred av mässing 
eller förnickling eller spagnolett av smidesjärn. 
Utåtgående fönster har haspar av äldre eller 
modernare typ. Hasparna och vreden uppvisar stora 
variationer i utformningen, härrörande från olika 
tider. I samtliga mittposter utom en finns märke efter 
tidigare tvärpost, som flyttats uppåt. I andra våning
en har den ursprungliga tvärposten legat mitt på 
fönstret, ca 10-12 cm lägre än nuvarande tvärpost 
och i tredje våningen något ovanför mitten, ca 25 cm 
nedanför nuvarande (figur 23). Fönstersmygarna är 
stickbågiga eller korgbågiga, i de flesta fall klädda 
med hel- eller halvfransk panel på sidorna och med 
överstycke i puts med markerade lister av hel- eller 
halvfransk karaktär. Runt fönstersmygarna, utom i 
trapphuset, profilerat foder, som går till golvet. 
Fönsterbänk av trä, ibland belagd med masonit
skiva, med profilerad framkant anslutande till mitt- 
bandslisten på väggpanelen där sådan finns. 
Dokumentationen av fönster tillhörande denna typ 
redovisas i tabell 2.
• Typ 3. Franska fönster (figur 24). Fyrdelade med 
tvärpost i övre delen, inåtgående, ej kopplade. 
Fönstren stängs med spagnolett, som i några fall 
bytts ut mot vred i överfönstret, om detta inte satts 
igen. De flesta ytterfönster har tärning i kryssen 
(spröjskorsen) och knoppgångjärn från 1700-talet, 
jfr Rosén, s. 62, nr 39. Övriga fönster har moderna

Figur 22. Rum 32 a, från s.v. Fönster typ 2. 
Foto GH 1983.
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Tabell 2. Fönster, typ 2, sammanfattning.
Märke

tvärpost
I-fönster Y-fönster

hasp
Mitt-

Förkortningar, se tabell 1.
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Figur 25. Planer. 
Före restaurering 
och ombyggnad 
1983-84. Ritning 
av Kerttu Palmgren.

X A Y
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Tabell 3. Fönster, typ 3, sammanfattning.
Rum Båge Panel Knopp- Vädr.- Tärning

k St se ö s öb
gångjärn rutor

35 a • h • •
35:1 • h h • • •
35:2 • h h • • • •
36:1 • h h • • • •
36:2 • h h • • •
37:1, 3, 5 • h h • • •
37:2, 4, 6 • h h • •
Tr A:5, 6 • • •
Tr A: 7, 8 rak • •
38:1 • • •
38:2, 3 •
39 • h
41 •

Förkortningar, se tabell 1.

gångjärn. Innanfönstren har gångjärn av senare 
datum, en del spetsiga, andra med spetsig, något 
karnissvängd knopp. Några fönster har vädrings- 
rutor. De är då placerade i högra halvan i andra 
rutan nedifrån och finns i både inner- och ytter- 
fönster. I flera fall är den igenmålad. En del av fönst
ren är blindfönster i nedre delen (figur 17), övriga 
öppningsbara i sin helhet. Fönstersmygarna har 
segmentbågig avslutning, utom ett par i trapphuset 
som avslutas rakt. Flertalet smygar är klädda med 
helfransk panel i sidopartierna och har överstycke i 
puts med listverk av helfransk typ. En del sidopartier 
har varit öppningsbara men är numera övermålade. 
Profilerade foder, utom i trapphuset rum 38. 
Fönsterbänkar av trä med rundad eller profilerad 
framkant. Dokumentationen av fönster tillhörande 
denna typ redovisas i tabell 3.

RUMSBESKRIVNINGAR
Rummen beskrivs med hänvisning till de rumsnum- 
mer som återfinns på planritningarna (figur 25). 
Dessa återger husets plan före ombyggnaden 
1983-84.

Rum 1
Golv. Linoleummatta, brunmarmorerad. Trappa. Två steg 
mot trappa B. Väggar. Putsade, gråvita. Tak. S.k. bremer- 
valv, dvs. vågformig välvning och järnbalkar, putsat, grå
vitt. Snickerier. Ljusgrå. Sockel. Profilerad, h 14, mot 
tvättrum slät, h 5. Dörrar: - 1. Till trappa B (innerdörr), 
typ 2 a, kopia, 95 x 188. Förnicklat vred, handtag av trä. 
Gångjärn 1900-tal. - 2. Till tvättrum, typ 1, 62 x 201. 
Handtag förnicklat. Gångjärn 1900-tal. Dörrfoder slätt, 
6x1. Fönster: -1. Mot öster. Typ 1 b. - 2. Mot söder. Typ 
1 b. Överfönster öppningsbart inåt, vred och gångjärn 
1900-tal. - 3. Mot väster. Tvådelat, kopplat, inåtgående. 
Spagnolett och gångjärn 1900-tal. Fönsterbänk med maso
nitskiva. Inst. Radiatorer i s.v. hörnet och under västra 
fönstret.

Tvättrum i n.v. delen. Golv. Linoleummatta, brunmar

morerad. Väggar. Putsade, ljusgula. Tak. Del av bremer- 
valv, putsat, ljusgult. Inst. På västra väggen tvättho av vit 
emaljerad plåt med tappkran. På norra väggen handfat av 
vitt porslin med kallvattenkran, tre hyllor av trä.

Rum 1 a (toalett)
Golv. Plastmatta, grön. Väggar. Putsade, grå. Tak. 
Sluttande, putsat, grått. Dörr. Mot trappa B (se denna). På 
insidan kvarsittande tapp till plattgångjärn, 1600-1700- 
talstyp. Inst. Sanitetsporslin från 1940-50-talen.

Rum 2
Golv. Linoleummatta, brunmarmorerad. Trappa. Ett steg 
och vilplan mot trappa B, nivåskillnad 24. Väggar. 
Putsade, vitgrå, under ockragula. Tak. Välvt med tryckta 
stickkappor vid fönstren, hålkäl vid långväggarna. En stor, 
stickbågig öppning delar rummet. Putsat, vitgrått. 
Snickerier. Vitgrå. Sockel. Profilerad, h 13,5. Dörrar: - 1. 
Mot trappa B (se denna). I smygen kvarsittande gångjärn 
till dörr mot rum 2, borttagen. - 2. Mot rum 3 (se detta). 
Fönster: - 1. Mot öster. Typ 1 b. - 2. Mot väster. Tvådelat, 
kopplat, inåtgående. Spagnolett 1900-tal. Fönsterbänk av 
trä med masonitskiva. Inst. Radiatorer under fönstren. 
Övrigt. Genomgående dragjärn, delvis friliggande, längs 
södra väggen.

Rum 3
Golv. Linoleummatta, brunmarmorerad (figur 26). 
Väggar. Putsade, vitgrå, under ockragula. Tak. Välvt, två 
tryckta kryssvalv. Putsat, vitgrått. Snickerier. Vitgrå. 
Sockel. Profilerad, h 13,5. Dörrar: - 1. Till rum 2, typ 2 a, 
kopia, 94 x 188. Mellangrå-vitgrå. Dörrvred förnicklat, 
handtag av trä. Gångjärn sen typ. - 2. Till rum 4, typ 2 a, 
kopia, 95 x 191. Dörrvred förnicklat, handtag av trä. 
Gångjärn sen typ. Fönster: -1-2. Mot öster. Typ 1 b. - 3-4. 
Mot väster. Tvådelat, kopplat, inåtgående. Spagnolett 
1900-tal. Fönsterbänkar av trä med masonitskiva. Inst. 
Radiatorer under fönstren på östra väggen. Övrigt. Två 
genomgående, friliggande dragjärn strax under valvet. 
Rundad utbyggnad i n.v. hörnet.

Rum 4
Oregelbundet rum, utbyggnader i s.v. och n.v. hörnorna 
med mellanliggande valvbåge (figur 27). Golv.
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Figur 26. Rum 3, från norr. Före rest. Foto GH 1983.

Linoleummatta, brunmarmorerad. Sockel. Profilerad, 
varierande höjder. Trappa. Till rum 3. Två steg, nivåskill
nad 45. Väggar. Putsade, målade i två färger: sockel i ljus- 
brunt, h 132, brun rand, b 1,5, överparti ljusgrått, under 
gul puts. Stickformig avlastningsbåge i västväggen. Tak. 
Välvt, stickkappor i hörnen, i centrum ringförmig vulst i 
puts. Putsat, gråmålat. Snickerier. Grå. Dörrar. - 1. Till 
rum 3. Slät branddörr av järn, 95,5 x 191. - 2. Mot rum 6 
(se detta), i öppningen mot rum 4 enbart profilerat foder 
av samma typ som i rum 6. Fönster: - 1. Mot väster. 
Tvådelat, kopplat, inåtgående. Stickbågig avslutning. 
Fönsterbänk av trä med masonitskiva. - 2. Mot norr. 
Typ 2 b. Inst. Radiator vid norra väggen.

Rum 5
Golv. Linoleummatta, brunmarmorerad (figur 28). Trappa. 
Till rum 8. Ett steg med vilplan, nivåskillnad 41. Väggar. 
Putsade, gråvita. Tak. Planktak med dekorationsmålning. 
Langsgående plankor av varierande bredder med ytfyllan- 
de målning. Stor mittrundel, två mindre rundlar i östra 
delen. Samtliga plankor avkapade strax väster om mitt- 
rundeln. Uppsättning med handsmidda spikar med oregel
bundna huvuden. Många märken efter spikhål. Runt taket 
löper som taklist en snedställd bräda, laserad i gråbrunt. 
Takmålningen beskrivs närmare nedan. Snickerier. 
Mellangrå. Väggpanel. Typ 1, h 36. Ljusgrå-mellangrå. På 
västväggen är mellanpartiet av puts. Dörrar: - 1. Mot rum 
6 a (se detta). - 2. Till rum 8, typ 3, 90 x 204, 
ljusgrå-mellangrå. Vred av mässing handtag av trä. 
Gångjärn 1900-tal. Fönster: - 1-2. Typ 2 b. Fönsternisch 
avtrappad nedtill. Inst. Radiatorer under fönstren.

Takmålning. I den stora mittrundeln (figur 29) finns en 
figurframställning där den dominerande gestalten är en 
springande eller flygande kvinnogestalt med ett människo
ben och ett hårbeklätt, bockfotsliknande ben, långt hår

Figur 27. Rum 4, från söder. Före rest. Foto GH 1983.

och krona med fladdrande slöja. Gestalten håller upp ett 
barn, som lyfter höger arm. Bakom dessa skymtar en 
betydligt mindre, människoliknande gestalt, där endast en 
arm och ett ben går att urskilja. Delar av en text finns i 
mellanrummen: IOUS— C- SEMELE GNE S. Motivet är 
hämtat från grekiska mytologin och föreställer guden 
Zeus och jordgudinnan Semele samt deras son Dionysos. 
Kring rundeln är målat koncentriska ringar samt kartusch 
med beslagsornamentik.

Även de båda mindre rundlarna i öster framställer figu
rer. I den norra finns en kvinna i urringad klänning med 
fruktkorg (figur 30). Ramen har innehållit en text där bara 
bokstaven S återstår. Motivet är en allegorisk framställ
ning av hösten. I den södra rundeln (figur 31) framställs en 
man i röd pälsbrämad kappa, värmande händerna framför 
en brasa. I ramen texten: WINTER. Motivet är en allego
risk framställning av vintern. Båda omges av kartuscher 
med rullverk. Det felande partiet i väster har sannolikt 
innehållit rundlar med allegoriska framställningar av 
våren och sommaren. Partierna mellan rundlarna utfylls 
av bladrankor med blommor, druvklasar och fåglar. 
Färgsättningen i takmålningen består av ljus botten med 
grå, gulbruna, rödbruna och bruna kulörer i figurer och 
ramverk, dock utan klarhet i färgerna men med en över
gripande brungrå patina.

Vissa delar av taket är uppenbarligen sekundära. Den 
västligaste delen, b 95, består av nya plankor, som målats 
med antydande rankmönster. Tredje plankan från fönstret 
skiljer sig från de övriga och har rekonstruerad målning i 
klarare och ljusare färg än det övriga taket. Takmålningen 
är troligen svårt skadad genom tidigare ingrepp och delvis 
retuscherad. Stilmässigt hör takmålningen hemma i sen
renässansen.

Rum 6
Golv. Linoleummatta, brunmarmorerad. Väggar. Putsade, 
ljusgula. I västra vägen en bred, korgbågig nisch. Tak. 
Putsat, ljusgult. Hålkäl. Snickerier. Grå. Sockel. Profilerad, 
h 14. Dörrar: - I. Till rum 4, typ 6, 77 x 198. Handtag av 
mässing. Gångjärn 1900-tal. - 2. Till rum 6 a, typ 6, 
76 x 179, gulbeige-grå. Enkelt kammarlås, 1800-1900-tal. 
Märken efter större kammarlås. Gångjärn sen typ. 
Fönster. Typ 2 b. Inst. Radiator under fönstret.
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Figur 28. Rum 5, från väster. Före rest. Foto GH 1983. Figur 29. Rum 5, tak, detalj, mittrundel. Mytologiskt 
motiv med guden Zeus, jordgudinnan Semele och deras 
son Dionysos. Foto BL 1984.

Figur 30. Rum 5, tak, detalj, rundel, motiv ”Hösten”. 
Foto BL 1984.

Figur 31. Rum 5, tak, detalj, rundel, motiv ”Vintern”. 
Foto BL 1984.

Rum 6 a
Golv. Linoleummatta, brunmarmorerad (figur 32-33). 
Trappa. Ett steg till rum 5, nivåskillnad 16. Väggar. 
Putsade, ljusgula. Framför östra väggen sekundär trävägg 
med bakomliggande garderob och tvättrum. Tak. Välvt, 
två tryckta kryssvalv, putsat, ljusgul målning. Två nedfäll- 
bara luckor av järn, 50 x 58. Närmare beskrivning nedan. 
Snickerier. Grå. Sockel. Profilerad, h 14. Dörrar: - 1. Till 
rum 5, typ 6, 92 x 183, mörkgrå-mellangrå. Kammarlås. 
Stora plattgångjärn, S-formiga, dekorativt utformade (jfr 
Rosén, s. 59, nr 15). Dörren sekundärt avdelad och ledad 
med gångjärn för att inte stöta mot taket. Dörromfattning 
slät. - 2. Mot rum 6 (se detta). I dörrposten mot rum 6 a 
kvarsittande gångjärn, 1900-tal. - 3. Till vindfång i norr 
(döljer fönstret), typ 5, 80 x 171-197. Översta fyllningen

består av fyra rutor stjärnmönstrat råglas. Vred av mäs
sing. Gångjärn 1900-tal. - 4-5. Till garderob och kapp
rum, typ 2 c, 62 x 183. Nyckellås. Gångjärn 1900-tal. 
Dörrfoder släta. - 6. Mot rum 7 (se detta). Fönster. Typ 
1 b. Smyg rundbågig, snedställd med urholkat parti i 
västra delen. Inst. Radiator under fönstret. Övrigt. Vid 
östra väggen garderob med hylla av trä samt tvättrum med 
tvättställ, tidigt 1900-tal.

Valv. De två kryssvalven är uppförda av tegel av en halv
stens tjocklek med mycket hårt, rikt cementhaltigt bruk, 
som även täcker ovansidan av valven. Dessa valv är 
sekundära. Ovan dessa valv finns rester av äldre valv, som 
tydligen hade samma form som de nuvarande men låg 
något högre. Vid västra väggen syns anslutningsbågar. På 
sydväggen finns rester av murbruk utanpå väggens ytputs,
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Figur 32. Rum 6 a, från söder. Före rest. Foto GH 1983.

som visar att valvet slutade ca 15 cm högre än nuvarande 
valv samt att även detta valv var sekundärt. Vid nordmu
ren höjer sig den resterande murmassan kontinuerligt mot 
taklisten. Väggarna ovan valven har på södra, östra och 
norra sidan slät, vitkalkad ytputs. Västra väggen består av 
oregelbundet, oputsat murverk. Sammanfattningsvis kan 
sägas att de resterande delarna av de äldre valven är i för
band med väggen mellan rum 6 och 6 a men sekundära i 
förhållande till övriga väggar. Här har således uppförts en 
välvd passage, som sedan fått nya valv, de nuvarande.

Takmålning ovan valven. Taket ovan valven består av 
ospontade plankor av varierande bredder, ca 20-30, tj 5, 
som fortsätter in i rum 6, där taket är putsat. Taket har 
dekorativ målning i klara färger (figur 34). Två mindre 
rundlar med figurmotiv är synliga samt ramverket till en 
stor mittrundel, som fortsätter in i rum 6. I den norra 
rundeln framställs en kvinnogestalt med strålgloria, i vit 
klänning och med en pilbåge i handen. I ramen texten: 
IGNIS. Motivet är en allegorisk framställning av elden. I 
södra rundeln en kvinna i röd, fladdrande klänning med

Figur 33. Rum 6 a, från norr, dörr mot rum 5. 
Foto GH 1983.

ett blåsinstrument i vänstra handen, omgiven av texten: 
AIR. Motivet är en allegorisk framställning av luften. 
Rundlarna omges av ramverk med beslagsornamentik. 
Svicklarna fylls av knippen med vindruvor, äpplen, päron 
och apelsiner. Vit bottenfärg med gröna blad, grönbruna 
druvor och orange frukter. Taket som helhet har av allt att 
döma varit dekorerat med en stor mittrundel med okänt 
motiv samt fyra hörnrundlar med allegoriska framställ
ningar av de fyra elementen.

Taklisten består av en snedställd bräda med ojämn 
nederkant. Även denna har dekorativ målning. Vit botten
färg med rött mönster bestående av tre prickar omväxlan
de med en ca 25 cm lång rand samt i nederkanten en grå 
rand, som fortsätter ned på den putsade väggen där tak
listen inte täcker denna. Målningen på väggen samt de 
målade spikhuvudena i takplankorna visar att taket 
målats på platsen.

Rum 6 och 6 a har således ursprungligen utgjort ett 
enda rum med målat planktak av samma karaktär och 
från samma tid som taket i rum 5. Under putsen i rum 6
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Figur 34. Rum 6 a, målat tak (detalj) ovan valvet. 
Foto BL 1984.



finns därför sannolikt en takmålning. Taket ovan valven i 
rum 6 a har aldrig varit överputsat och den ursprungliga, 
klara färgsättningen finns bevarad här. Den representerar 
säkert även den ursprungliga färgsättningen i rum 5.

Rum 7
Golv. Linoleummatta, brunmarmorerad. Väggar. Putsade, 
gulvita. Vägg mot rum 7 a av trä. Tak. Putsat, gulvitt. 
Hålkäl. Snickerier. Vitgrå. Sockel. Profilerad, h 14,5. 
Väggpanel. Endast på norra väggen med fortsättning in i 
rum 7 a. Profilerad sockel, mellanparti med släta speglar 
och slätt ramverk, profilerad mittbandlist, som löper förbi 
fönstren och fortsätter 37 cm på västra väggen, vilket visar 
att panel troligen funnits även på övriga väggar (figur 35). 
Dörrar: - 1. Till rum 6 a, typ 6, 77 x 181, gulbeige-vitgrå. 
Vred av mässing, handtag av trä. Gångjärn 1900-tal. 
- 2. Till rum 7 a, skjutdörr, typ 8, halvfransk. Beslag av 
mässing. Fönster. Typ 1 b. Inre fönsterluckor av trä, ut
sidan (mot fönstret) av samma typ som väggpanelen, 
insidan slät. Knoppgångjärn, 1700-talet. Inst. Radiator 
under västra fönstret.

Rum 7 a
Golv. Linoleummatta, brunmarmorerad. Trappa. Fyra 
steg till rum 8, nivåskillnad 60. På trappans sidor pärl- 
spont. Handledare av mässing. Väggar. Putsade, ljusgula. 
Vägg mot rum 7 av trä. Tak. Putsat, ljusgult. Hålkäl. 
Snickerier. Vitgrå. Sockel. Västra väggen, profilerad, h 11. 
Väggpanel. På norra (forts, från rum 7), östra och södra 
väggen. Samma typ som i rum 7 (se detta). Ej mönster
passning på östra väggen talar för sekundära förändring
ar. Dörrar: - 1. Till rum 7 (se detta). - 2. Till rum 8 (se 
detta). Fönster. Typ 1 b. Inre fönsterluckor (se rum 7). 
Gångjärn 1900-tal. Inst. Radiator under fönstret. Övrigt. 
I s.ö. hörnet sned utkragning, ca 80 x 99, med dragjärn i 
nederkanten.

Rum 8
Genom sekundära mellanväggar uppdelat på korridordel 
samt två mindre rum.
Golv. I korridordelen linoleummatta, brunmarmorerad. I 
de två rummen grön heltäckningsmatta. Väggar. Putsade, 
gråvita. Tak. Putsat, gråvitt. Hålkäl. Snickerier. Vitgrå. 
Sockel. Profilerad, h 15. Längs de sekundära mellan
väggarna slät, h 9. I trappan profilerad, h 9. Dörrar: -1. 
Mot rum 5 (se detta). - 2. Till rum 7 a, typ 2 c, 91,5 x 189. 
Vred av mässing. Gångjärn 1900-tal. - 3-4. Till de 
sekundära rummen, typ 1, 72,5 x 192. Dörrfoder släta. 
Handtag förnicklade. Gångjärn 1900-tal. - 5. Mot trappa 
A (se denna). - 6. Öppning i korridordelen, 88 x 190, dörr 
borttagen. Fönster. Typ 1 b. I fönsterbrädornas framkant 
profilerad list, som löper längs hela sydväggen, avkapad 
vid mellanväggarna. Inst. Radiatorer under fönstren.

Rum 8 a (toalett)
Golv. Klinkerplattor, grå. Väggar. Putsade, grå, under gul
beige. Tak. Tryckt tunnvalv, putsat, grått. Snickerier. 
Ljusgrå. Dörrar: - 1. Mot trappa A (se denna). - 2-3. Till 
toalettutrymmen, typ 2 c, 82 x 211. Dörrfoder släta. 
Gångjärn 1900-tal. Fönster. Typ 1 b. Inst. Handfat vid 
västra väggen, 1940-50-talstyp. Vid södra väggen två 
toalettutrymmen med vitt sanitetsporslin, 1940-50-tal.

Rum 9
Golv. Heltäckningsmatta, nålfilt, grön. Under denna lino
leummatta, brunmarmorerad. Väggar. Putsade, ljusgula. 
Tak. Putsat, ljusgult. Hålkäl. Snickerier. Ljusgrå. Sockel. 
Profilerad, h 14. Dörr. Till rum 10, typ 5, halvfransk, 
89 x 182-210. Oval nyckelskylt, vred av mässing. Gångjärn 
1900-tal. Fönster. Typ 2 b. Inst. Radiatorer under fönstren.

Figur 35. Rum 7, från söder. Före rest. Foto G Fl 1983.

Rum 9 a (toalett)
Golv. Klinkerplattor, grå. Trappa. Två steg mot trappa A, 
nivåskillnad 30. Väggar. Putsade, grå. Östra väggen delvis 
klädd med kakel. Tak. Putsat, grått. Snickerier. Grå. 
Dörrar: - 1. Mot trappa A (se denna). - 2-4. Till toalett
utrymmen, typ 2 c, 82 x 211. Dörrfoder släta. Gångjärn 
1900-tal. Fönster. Typ 1 b. Inst. Radiator under fönstret. 
Vid norra väggen tre toalettutrymmen med vitt sanitets- 
porslin.

Rum 10
Golv. Linoleummatta, brunmarmorerad. Trappa. Ett steg 
mot rum 9, nivåskillnad 25. Väggar. Putsade, ljusgula. 
Tak. Putsat, ljusgult. Närmast trappa A ett parti tryckt 
tunnvalv, 1 ca 90. Snickerier. Ljusgrå. Sockel. Profilerad, h 
15. Dörrar: - 1. Mot trappa A (se denna). - 2. Mot rum 9 
(se detta). - 3. Öppning mot rum 11 a, 97 x 206, dörren 
borttagen. Gångjärn 1900-tal. Fönster. Typ 1 a. Inst. 
Radiator under fönstret.

Rum 11
Golv. Linoleummatta, brunmarmorerad. Väggar. Norra, 
östra och södra putsade, västra av trä, ljusgula. I södra 
väggen ursparing i form av tryckt rundbåge, dj 6, som 
fortsätter in i rum 11a. Tak. Välvt, tredelat, putsat, ljus
gult. Snickerier. Ljusgrå. Sockel. Profilerad, h 14. Dörr. 
Till rum 11a, typ 1, 82,5 x 204. Nyckelskylt och vred för
nicklade. Gångjärn 1900-tal. Dörrfoder slätt. Fönster. 
Typ 1 a. Inst. Radiator under fönstret och i n.v. hörnet.

Rum 11a
Golv. Linoleummatta, brunmarmorerad. Väggar. Norra, 
södra och västra putsade, östra av trä, ljusgula. Ursparing 
i södra väggen (se rum 11). Tak. Välvt, stickkappa över 
fönstret, putsat, ljusgult. Snickerier. Ljusgrå. Sockel. 
Profilerad, h 14. Dörrar: - 1. Mot rum 11 (se detta), dörr
foder slätt. - 2. Mot rum 13 (se detta), dörrfoder slätt. 
Fönster. Typ 1 a. Inst. Radiator under fönstret.

Rum 12
Golv. Linoleummatta, brunmarmorerad. Väggar. Norra,
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Figur 36. Rum 13 d-11 a, frän söder. Före rest.
Foto GH 1983.

östra och södra putsade, västra av trä, ljusgula. I norra 
väggen ursparing i form av tryckt rundbåge, dj 16. Tak. 
Välvt, putsat, ljusgult. Snickerier. Ljusgrå. Sockel. 
Profilerad, h 14. Dörr. Till rum 13, typ 1, 82,5 x 204. 
Nyckelskylt och vred förnicklade. Gångjärn 1900-tal. 
Dörrfoder slätt. Fönster. Typ 1 a. Inst. Radiator under 
fönstret.

Rum 12 a
Golv. Betong. Väggar. Putsade, ljusgula. Tak. Välvt, stråle 
i s.v. hörnan, putsat, ljusgult. Dörr. Mot rum 13 (se detta). 
Dörromfattning av sandsten. På ömse sidor av öppningen 
kraftiga fästen och tappar för gångjärn till dubbla inåt- 
gående dörrar, borttagna. Inre tröskel av sandsten. Yttre, 
högre tröskel av järn.

Rum 13
Golv. Linoleummatta, brunmarmorerad (figur 36). Trap
pa. Ett steg mitt i rummet (gräns mellan huvudbyggnad 
och lägre liggande flygel), nivåskillnad 17. Väggar. Västra 
putsad, östra av trä, ljusgula. Tak. Välvt, oregelbundet, 
delar av kryssvalv, putsat, ljusgult. Snickerier. Grå. Sockel. 
Profilerad, h 14. Dörrar: - 1. Till rum 11 a, typ 1,
82,5 x 204. Nyckelskylt och vred förnicklade. Gångjärn 
1900-tal. Dörrfoder slätt. - 2. Mot rum 12 (se detta). - 3. 
Till rum 12 a, slät, kraftig järndörr, 79 x 193,5, gråmålad. 
Slätt dörrfoder av järn. Tröskel av järn. - 4. Mot rum 13 a 
(se detta). - 5. Mot rum 13 b (se detta). - 6. Dörröppning 
till rum 13 d, dörren borttagen. Fönster: - 1-2. Typ 1 b. 
Det södra fönstret har snedställda sidosmygar, rak avslut
ning. Inst. Radiator under södra fönstret.

Rum 13 a
Golv. Heltäckande matta, nålfilt, gulbrun, under linoleum
matta, brunmarmorerad. Väggar. Norra och östra putsade, 
södra och västra av trä, ljusgula. Tak. Välvt, del av kryss
valv, putsat, ljusgult. Snickerier. Grå. Sockel. Profilerad, 
h 14. Dörr. Till rum 13, typ 1, 82,5 x 201. Nyckelskylt och 
vred förnicklade. Gångjärn 1900-tal. Dörrfoder slätt. 
Fönster. Typ 1 a. Inst. Radiator under fönstret.

Rum 13 b
Golv. Heltäckande matta, nålfilt, gulbrun, under linoleum
matta, brunmarmorerad. Väggar. Södra och östra putsade,

Figur 37. Rum 13 e, från norr, dörr mot rum 14. 
Före rest. Foto GH 1983.

Figur 38. Rum 13 f (kök), från väster. Före rest. 
Foto GH 1983.

norra och västra av trä, ljusgula. Tak. Välvt, del av kryss
valv, putsat, ljusgult. Snickerier. Grå. Sockel. Profilerad, 
h 14. Dörr. Till rum 13, typ 1, 82,5 x 201. Nyckelskylt och 
vred förnicklade. Gångjärn 1900-tal. Dörrfoder slätt. 
Fönster. Typ 1 a. Inst. Radiator under fönstret.

Rum 13 c
Golv. Heltäckande matta, nålfilt, gulbrun, under linoleum
matta, brunmarmorerad. Väggar. Putsade, ljusgula. Tak. 
Putsat, ljusgult. Snickerier. Grå. Sockel. Profilerad, h 14. 
Dörr. Mot rum 13 d (se detta). Dörrfoder slätt. Fönster. 
Typ 1 a. Inst. Radiator under fönstret.

Rum 13 d
Golv. Linoleummatta, brunmarmorerad. Trappa. Två steg 
upp till ytterdörren, nivåskillnad 37. Väggar. Putsade, ljus-
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gula. Tak. Välvt, kryssvalv, putsat, ljusgult. Snickerier. 
Grå. Sockel. Profilerad, h 14. Dörrar: - 1. Dörröppning till 
rum 13 (se detta). - 2. Till 13 c, typ 4, halvfransk,
61,5 x 192,5. Nyckelskylt och vred förnicklade. Gångjärn 
1900-tal. - 3. Till rum 13 e, dörren borttagen, 89 x 132. 
Kvarsittande tapp till knoppgångjärn, 1700-tal. Foder 
profilerat och anpassat till välvningen och väggens avfas- 
ning. - 4. Mot rum 13 e (se detta). - 5. Ytterdörr. Dubbla 
dörrar, inåtgående inre och utåtgående yttre. Innerdörrar i 
det närmaste släta, svagt markerad spegel i den nedre 
delen, fönster i den övre. Förnicklad, rund nyckelskylt, 
vred borttaget. Gångjärn 1900-tal. Segmentformat över
fönster med smal mittspröjs, öppningsbart nedåt. Vred av 
mässing. Gångjärn 1900-tal. Ytterdörrar, se Exteriören. 
Ingångar. Inst. Radiator vid västra väggen.

Rum 13 e
Golv. Linoleummatta, brunmarmorerad. Trappa. Ett steg 
till rum 13 d, nivåskillnad 17. Väggar. Putsade, ljusgula. 
Tak. Välvt, stickkappa över fönstret, putsat, ljusgult. 
Snickerier. Grå. Sockel. Profilerad, h 15. Dörrar: - 1. Till 
rum 13 d, typ 3, 89 x 191, mörkgrå-mellangrå. Vred av 
mässing. Gångjärn 1800-1900-tal. - 2. Till rum 13 f, 
skjutdörr, slät, av masonite, 80 x 205. - 3. Till rum 14 
(figur 37), typ 6, 99 x 201, gulbrun-grå. Rund nyckelskylt, 
vred förnicklat, handtag av bakelit. Märken efter utbyte 
av lås. Plattgångjärn av närmast rund form, fem nitar, tap
pen inbilad i dörrfodret, 1700-tal (jfr Rosén, s, 61, nr 36). 
Fönster. Typ 1 b. Inst. Radiator vid västra väggen.

Rum 13 f
Golv. Vinylplattor, gråmarmorerade. Väggar. Putsade, 
ljusgula, rester av tidigare turkos och ljusgrön målning. 
Vitt kakel ovan spis och diskbänk. Tak. Välvt, oregelbun
det, med rester av äldre spiskåpa vid södra väggen (figur 
38). Snickerier. Grå med blå inslag. Sockel. Profilerad, 
h 13. Dörr. Till rum 13 e (se detta). Inredning. Köksbänk 
vid södra väggen, av trä med perstorpsplatta, tre skåp och 
lådor, målade i klarblått, beslag förnicklade. Diskbänk vid 
norra väggen, rostfri ho och diskbalja, tre skåp och lådor, 
fronter i klarblått, beslag förnicklade. Fönster. Typ 1 a. 
Smyg delvis ursparad i murverket, rak avslutning. Inst. 
Gasspis i s.v. hörnet, Bolinders, fyra plattor. Radiator i s.ö. 
hörnan under valvet.

Rum 14
Golv. Linoleummatta, brunmarmorerad. Väggar. Putsade, 
ljusgula. Tak. Välvt, tryckt kryssvalv, putsat, ljusgult. 
Snickerier. Grå. Sockel. Profilerad, h 14. Dörr. Mot rum 
13 e (se detta). Fönster: - 1. Mot öster. Typ 1 a. - 2. Mot 
söder. Typ 1 b. Överfönster öppningsbart inåt, vred och 
gångjärn 1900-tal. Inst. Radiatorer under fönstren. 
Övrigt. Nisch i västra väggen, 127 x 75 x 34, bänk av trä 
med profilerad list i framkanten. Igenmurat fönster?

Rum 15
Golv. Linoleummatta, brunmarmorerad (figur 39). 
Väggar. Putsade, vita. Tak. Putsat, vitt. Taklist. Typ C. 
Snickerier. Gråvita. Väggpanel. Typ 1, h 35. Dörr. Till 
trappa B, typ 2 a, 89 x 200. Kammarlås med spetsovala 
järnvred. Gångjärn äldre typ. Brevinkast av mässing. 
Fönster. Typ 2. Inst. Handfat i vitt porslin med kakel över 
i n.v. hörnet. Radiatorer i s.ö. och n. ö. hörnen.

Rum 16
Golv. Linoleummatta, brunmarmorerad. Väggar. Tapeter, 
gråblå. Tak. Putsat, vitt. Taklist. Typ B. Snickerier. 
Gråvita. Väggpanel. Typ 1, h 33. Dörrar: - 1. Till trappa 
B, typ 2 a, 99 x 198. Vred av mässing, handtag av trä. 
Rundade gångjärn. - 2. Till rum 16 a, typ 2 b, kopia, 
75 x 203. - 3. Till rum 17, typ 2 a, ev. kopia, 98 x 200. 
Vred av mässing, handtag av trä. Gångjärn sen typ. 
Fönster. Typ 2. Inst. Radiator i s.ö. hörnet.

Rum 16 a
Golv. Linoleummatta, brunmarmorerad. Väggar. Norra 
och södra putsade, västra klädd med träfiberplatta, östra 
av trä, gråmålade. Tak. Putsat, vitt. Taklist. Typ B, ej vid 
östra väggen. Snickerier. Gråvita. Sockel. Slät, vid östra 
och västra väggen. Väggpanel. Typ 1 vid norra och södra 
väggen, h 33. Dörr. Mot rum 16 (se detta). Löder slätt.

Rum 17
Rummet är uppdelat på tre rum, a, b och c, genom sekun
dära mellanväggar av trä. Längs dessa saknas såväl taklist 
som panel.
Golv. Linoleummatta, brunmarmorerad. Väggar. Tapeter, 
vit botten, småmönstrade, i rum a grått, i rum b brunt, i

Figur 39. Rum 15, från söder. Före rest. Foto GH 1983. Figur 40. Rum 17 b, från s.ö. Före rest. Foto GH 1983.
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rum c blågrått mönster. Tak. Putsat, vitt. Taklist. Typ B. 
Snickerier. Vita. Väggpanel. Typ 1, h 33. Dörrar: - 1. Till 
rum 16, typ 2 a, 98 x 200, grågrön-vitgrå-vit. Vred av gul
metall, handtag av trä. Gångjärn sen typ. - 2-3. I mellan
väggar, mot rum a och c, typ 3, halvfransk, 84 x 210. Vred 
förnicklade. Gångjärn 1900-tal. - 4. Mot rum 20 (se 
detta). - 5. Mot rum 20, öppning igensatt med träskiva, 
123 x 238. Fönster: - 1-2. Mot öster. Typ 2. - 3-4. Mot 
väster. Dubbla, med vertikala, vitmålade järnstänger emel
lan. Inåtgående, vred förnicklade. Utåtgående, haspar av 
bandjärn, sen typ. Invändiga järnluckor, vitmålade. Inst. 
Radiatorer under fönstren. Kakelugn. Vid norra väggen i 
rum b. Rektangulär, vitglaserad (figur 40). Fotsims med 
palmettbård. Mittrundel med reliefornament, i centrum 
lejonhuvud, omgivet av nygotiskt masverk. Krönsims med 
växtornamentik, frodigt blomverk. Luckor av mässing 
med inre järnluckor. Nygotik, 1800-talets senare hälft.

Rum 18-19
Ett rum, på planritningen kallad 18-19 på grund av kom
mande uppdelning.
Golv. Kalkstensplattor, slipade, röd-grå, varierande stor
lekar, ca 32 x 32 och 19 x 19 de vanligaste. Väggar. 
Putsade, vitgula med grått sockelparti. I södra väggen 
skråställd, segmentformad ursparing, b 125, (tidigare 
genomgång?). Tak. Putsat, gulvitt. Snickerier. Vitgrå. 
Dörr. Mot rum 20 (se detta). Fönster. Två gluggar i västra 
väggen, fönster av samma typ som i rum 17 (se detta). 
Inst. Vid norra väggen två handfat, ett av vitt porslin, ett 
av rostfri plåt. Radiator under fönstren. Övrigt. Fristående 
spiraltrappa mitt i rummet, 25 steg (figur 41). Spiralvriden 
spindel, svarvat räcke i form av rundstav, smäckra, svarv
ade pinnar. Stegens vågplan klädda med linoleum, lodplan 
målade olivgröna, under blågrå. Trappans utsida klädd 
med plywood i rektangulära fyllningar, undersidan med 
vävspänd, vitmålad papp. Svarvade delar fernissade, övri
ga brunmålade. Ingen öppning i taket.

Rum 20
Golv. Linoleummatta, brunmarmorerad. I södra delen 
sekundär, estradliknande uppbyggnad, klädd med gråmar- 
morerad linoleummatta. Trappa. Tre steg mot rum 17, nivå
skillnad 50. Väggar. Putsade, ljusgula. Tak. Putsat, vitt. 
Taklist. Typ A. Snickerier. Vitgrå, under mörkare grå. 
Väggpanel. Typ 2, h 88.1 panelen på södra väggen finns två 
pilastrar, som motsvarar dörrposten till den från motsatta 
hållet igensatta dörröppningen. Pilastrarna är perspektiviskt 
ställda och detta talar för att smygen kan ha varit skrånande 
på samma sätt som fönstersmygarna. Dörrar: - 1. Till rum 
17, typ 2 c, 85 x 212. Vred av vitmetall, handtag av trä, 
moderna. Gångjärn av handjärn. Stickformig, snedställd 
smyg, klädd med panel, indelad i tre fält. - 2. Till rum 18-19, 
typ 2 c, 84 x 184. Översta fyllningen består av vertikala, 
snedställda spjälor. Rund nyckelskylt och spolformigt hand
tag av mässing. Gångjärn sen typ. Tröskel av grå kalksten. 

- 3. Till rum 21, typ 7 b, 120 x 235. Vred av mässing. 
Empiregångjärn. - 4. Till rum 22, borttagna deuxbattang- 
dörrar, öppningen delvis igensatt med slät skiva, dörr typ 1, 
92 x 205. Vred av plast. Gångjärn moderna. Smygpanel med 
fältindelning. - 5. Till rum 23, typ 7 a, 120 x 240. Spol- 
formade handtag av mässing. Gångjärn rundade. Smygpanel 
med fältindelning. Fönster. Typ 2, utan mittpost. Inst. 
Radiatorer under fönstren. Kakelugn. Vid östra väggen. 
Rektangulär, vitglaserad. Refflad fotsims. Krönsims med 
rankverk och snäckor. Luckor av mässing med inre järn
luckor. 1800-talets senare del.

Rum 21
Golv. Linoleummatta, brunmarmorerad. Väggar. Putsade, 
ljusgula. Tak. Putsat, vitt. Taklist. Typ A. Snickerier.

Figur 41. Rum 18, spiraltrappa. Borttagen vid rest. 
Foto GH 1983.

Ljusgrå. Väggpanel. Typ 2, h 91. Dörr. Mot rum 20 (se 
detta). Fönster. Typ 2, utan mittpost. Inst. Radiator i n.ö. 
hörnet.

Rum 22
Golv. Linoleummatta, brunmarmorerad. Väggar. Putsade, 
ljusgula. Tak. Putsat, vitt. Taklist. Typ B, ej på södra väg
gen. Snickerier. Ljusgrå. Väggpanel. Typ 2, h 92. Dörrar: 
-1. Till rum 20, typ 7 b, 120 x 235. Rund nyckelskylt, spol- 
formiga handtag av mässing. Gångjärn spetsiga, sen typ. 
En 22 cm bred utfyllnad mellan foder och dörrar tyder på 
att här tidigare suttit bredare dörrar. - 2. Till rum 23, typ 
7 a, 121 x 236. Rund nyckelskylt, spolformiga handtag av 
mässing. Gångjärn spetsiga, sen typ. - 3. Till rum 24, typ 
7 a, 121 x 236. Rund nyckelskylt, spolformiga handtag av 
mässing. Gångjärn spetsiga, sen typ. - 4. Mot rum 25 d (se 
detta). Dörrarna mot rum 22 borttagna. Fönster. Typ 2, 
utan mittpost. Inst. Radiatorer under fönstren.

Rum 23
Golv. Heltäckande matta, blågrön. Väggar. Tapeter, brun- 
mönstrade. Tak. Putsat, vitt. Taklist. Typ C. Snickerier. 
Ljusgrå. Väggpanel. Typ 2, h 93. Dörrar: - 1. Till rum 20, 
typ 7 a, 121 x 240. Rund nyckelskylt, äggformiga vred av 
mässing. Gångjärn spetsiga. - 2. Till rum 22, typ 7 a, 
121 x 236. Rund nyckelskylt, vred av vitmetall, handtag 
av trä. Gångjärn spetsiga. - 3. Till rum 24, typ 3, 89 x 210. 
Dörren igensatt. Nyckelskylt av vitmetall. Gångjärn 
runda, sen typ. Fönster. Typ 2. Inst. Radiator under fönst
ret. Kakelugn. Vid västra väggen. Rektangulär, gråvit gla
syr, finmaskig krackelering. Fotsims med stiliserat blad
mönster. Krönsims med palmettbård. Luckor av mässing, 
inre järnluckor. 1800-talets senare del.

Rum 24
Golv. Heltäckande matta, blågrön. Väggar. Tapeter, brun- 
mönstrade. Tak. Putsat, vitt. Taklist. Typ C. Snickerier. 
Ljusgrå. Väggpanel. Typ 2, h 93. Dörrar: - 1. Till rum 22, 
typ 7 a, 121 x 237. Kammarlås med vred av mässing. 
Gångjärn spetsiga. - 2. Mot rum 23, igensatt öppning.
- 3. Till rum 25 a, typ 2 a, 98 x 198,5. Rund nyckelskylt 
och äggformat vred av mässing. Gångjärn spetsiga. 
Fönster. Typ 2. Inst. Radiator under fönstret.
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Figur 42. Rum 25 d, från väster. Före rest. 
Foto GH 1983.

Rum 25 a
Golv. Heltäckande matta, blå. Väggar. Tapeter, brunbeige 
träimitation. Tak. Putsat, vitt. Taklist. Typ A. Snickerier. 
Ljusgrå. Sockel. Slät golvlist, h 10. Dörrar: - 1. Till rum 
24, typ 2 a, 98 x 198. Kammarlås med spetsovala järn
vred. Gångjärn sen typ. - 2. Till rum 25 d, typ 2 a, kopia, 
98 x 198. Vred av mässing, handtag av trä. Gångjärn sen 
typ. Fönster. Typ 2. Inst. Radiator under fönstret.

Rum 25 b
Golv. Linoleummatta, brunmarmorerad. Väggar. Tapeter, 
brunbeige träimitation. Tak. Putsat, vitt. Taklist. Typ A, ej 
vid östra väggen. Snickerier. Ljusgrå. Sockel. Slät golvlist, 
h 10. Väggpanel. Vid södra väggen, typ 3, h 90. Dörrar: 
- 1. Mot rum 25 c (se detta). - 2. Mot rum 25 d (se detta). 
Dörren mot 25 b borttagen. Fönster. Typ 2. Inst. Radiator 
under fönstret.

Rum 25 c
Golv. Korkmatta, parkettmönstrad. Väggar. Tapeter, brun
beige träimitation. Tak. Putsat, vitt. Taklist. Typ A, ej vid 
västra väggen. Snickerier. Ljusgrå. Sockel. På norra och 
östra väggen profilerad, på västra slät golvlist. Väggpanel. 
Vid södra väggen, typ 3, h 90. Dörrar: - 1. Till rum 25 b, 
typ 3, 89 x 209. Moderna lås, handtag och gångjärn. Slätt 
foder. - 2. Mot rum 25 d (se detta). Dörren mot 25 c bort
tagen. - 3. Till trapphus (nisch), typ 2 a, 96 x 200. Blågrå- 
ljusgrå. Kammarlås. Franska knoppgångjärn, 1700-tal. 
Fönster. Typ 2. Inst. Radiator under fönstret. Övrigt. I s.ö. 
hörnet nisch, klädd med enkel panel. På östra väggen tvätt
ställ av vitt porslin med vitt kakel över.

Rum 25 d
Golv. Linoleummatta, brunmarmorerad (figur 42). 
Väggar. Putsade, gråvita. Tak. Putsat, vitt. Taklist. Typ A. 
Snickerier. Ljusgrå. Väggpanel. På norra, östra och västra 
väggen, typ 3, h 90. Blågrå-träådring-mellangrå-ljusgrå. 
På södra väggen något avvikande typ med stående, halv
franska speglar, närmast liknande typ 2. Dörrar: - 1. Till 
rum 22, typ 7 a, 110 x 236. Rund nyckelskylt, spol- 
formade handtag av mässing. Franska gångjärn. - 2. Till 
rum 25 a, typ 2 a, kopia, 98 x 198. Vred av mässing, hand
tag av trä. Gångjärn sen typ. - 3. Till rum 25 b, typ 2 a,

98 x 198. Blågrå-träådring-mellangrå-ljusgrå. Kammarlås, 
flyttat från dörrens andra sida av märken att döma. 
Spolformigt handtag av mässing. Spetsiga gångjärn.
- 4. Till rum 25 c, typ 2 b, 97 x 198. Träådring-mellangrå- 
ljusgrå. Kammarlås. Mot rum c rund mässingsring, mot 
rum d spolformigt handtag av mässing. Spetsiga gångjärn.
- 5. Mot trappa A (se denna). Inre dörr mot rum 25 d bort
tagen. Fönster. Typ 2. Inst. Radiatorer under fönstren.

Rum 26
Golv. Heltäckande matta, gråbrun. Väggar. Putsade, vit
grå, under ockrafärgad puts. Gråmålat sockelparti, h 10. 
Tak. Putsat, vitt. Taklist. Typ C. Snickerier. Ljusgrå. 
Dörrar: - 1. Till trappa A, typ 2 a, 100 x 196. Mörkgrå- 
träådring-ljusgrå. Kammarlås, spetsovalt järnvred. 
Spetsiga gångjärn. - 2. Till rum 27, typ 2 a, 88 x 198. 
Mörkgrå-träådring-ljusgrå. Kammarlås, spetsovalt järn
vred. Franska knoppgångjärn, 1700-tal. - 3. Till rum 28, 
typ 2 a, 89 x 200. Mörkgrå-träådring-ljusgrå. Kammarlås, 
spetsovalt järnvred. Franska knoppgångjärn, 1700-tal.
- 4. Till rum 29, dörr borttagen. Spetsiga gångjärn. 
Profilerat foder. Mellan dörrfodret och norra väggen kvar- 
sittande fästen för kraftiga gångjärn, troligen till en tidiga
re branddörr. Fönster. Typ 2. Inst. Radiatorer under fönst
ren. i s.ö. hörnet handfat av rostfri plåt.

Rum 27
Golv. Linoleummatta, brunmarmorerad. Väggar. Tapeter, 
brunbeige träimitation. Tak. Putsat, vitt. Taklist. Typ A. 
Snickerier. Ljusgrå, under mörkgrå. Väggpanel. Typ 2, 
h 56. Dörrar: - 1. Till rum 26, typ 2 a, kopia, 87 x 194. 
Nyckelskylt och vred av mässing, handtag av trä. Spetsiga 
gångjärn. - 2. Till rum 28, typ 2 a, kopia, 90 x 200. Rund 
skylt, vred av mässing, handtag av trä. Spetsiga gångjärn.
- 3. Mot rum 28 (se detta). Fönster. Typ 2. Inst. Radiator 
under fönstret.

Rum 28
Golv. Linoleummatta, brunmarmorerad. Väggar. Tapeter, 
brunbeige träimitation. Tak. Putsat, vitt. Taklist. Typ B. 
Snickerier. Ljusgrå, under mörkgrå. Väggpanel. Typ 2, 
h 56. Dörrar: - 1. Mot rum 26 (se detta). Inre dörr bort
tagen, kvarsittande franska knoppgångjärn. - 2. Till rum 
27, typ 2 a, 89 x 200. Rund nyckelskylt, vred borttaget. 
Rundade gångjärn, sen typ. - 3. Mot rum 27 (se detta). 
Inre dörr borttagen. - 4. Mot rum 30 (se detta). Inre dörr 
borttagen. Fönster. Typ 2. Inst. Radiatorer under fönstren.

Rum 29
Golv. Heltäckande matta, gråbrun (fortsättning från rum 
26). Väggar. Putsade, grå. Tak. Putsat, vitt. Taklist. Typ A, 
ej vid östra väggen. Snickerier. Ljusgrå. Väggpanel. Typ 2, 
h 58, ej vid östra väggen. Dörrar: - 1. Till rum 26, dörr 
borttagen. Kvarsittande spetsiga gångjärn. - 2. Till rum 
29 a, typ 2 a, 90 x 199. Kammarlås. Spetsovala järnvred. 
Franska knoppgångjärn. - 3. Till rum 30, dörr borttagen. 
Övrigt. I nisch (blindfönster) i norra väggen inbyggt skåp 
i två våningar med hyllinredning. Halvfranska dubbel
dörrar. Nyckellås med dekorativa skyltar av smidesjärn.

Rum 29 a
Golv. Linoleummatta, brunmarmorerad. Väggar. Putsade, 
vita. Tak. Putsat, vitt. Taklist. Typ A, ej vid västra väggen. 
Snickerier. Ljusgrå. Väggpanel. Typ 2, h 58, ej vid västra 
väggen. Dörr. Mot rum 29 (se detta). Fönster. Typ 2. Inst. 
Radiatorer under fönstren.

Rum 30
Golv. Linoleummatta, brunmarmorerad. Trappa. Ett steg 
till rum 31 a, nivåskillnad 16. Väggar. Tapeter, små- 
mönstrade, beige-vita. Tak. Putsat, vitt. Taklist. Typ A, ej
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Figur 43. Rum 30-27, frän öster. Före rest. 
Foto GH 1983.

vid östra väggen. Snickerier. Gråvita. Väggpanel. Typ 2, h 
58, på östra väggen typ 1. Dörrar: - 1. Till rum 28 (figur 
43), typ 2 a, 90 x 199. Kammarlås. Vred av mässing, 
handtag av trä. Franska knoppgångjärn, 1700-tal. - 2. Till 
rum 29, dörr borttagen. - 3. Till rum 30 a, typ 2 a, kopia,
90,5 x 200. Rund nyckelskylt och vred av mässing, hand
tag av trä. Spetsiga gångjärn. - 4. Till rum 31 a, dörr bort
tagen. Kakelugn. I n.v. hörnet (figur 44). Rund, vitglase- 
rad, obetydligt krackelerad. Fotsims med palmettbård. 
Krönsims med palmettbård och utsvängt krön med snäck
or och voluter. Förnicklade luckor från C. W. Dahlgren, 
inre luckor av järn. 1800-tal.

Rum 30 a
Golv. Linoleummatta, brunmarmorerad. Väggar. Tapeter, 
småmönstrade, brun-beige. Tak. Putsat, vitt. Taklist. Typ 
A, ej vid västra väggen. Snickerier. Gråvita. Väggpanel. 
Typ 2, h 61, vid västra väggen typ 1. Dörr. Mot rum 30 (se 
detta). Fönster. Typ 2. Inst. Radiator under fönstret.

Rum 31
Golv. Linoleummatta, brunmarmorerad. Väggar. Tapeter, 
småmönstrade, beige-vita. Tak. Putsat, vitt. Taklist. Typ B, 
ej vid västra väggen. Snickerier. Vitgrå. Väggpanel. Typ 1, 
h 43. Dörr. Mot rum 31 a (se detta). Fönster. Typ 2. Inst. 
Radiatorer under fönstren.

Rum 31 a
Golv. Linoleummatta, brunmarmorerad. Väggar. Trä
fiberskivor, gråmålade. Tak. Putsat, vitt. Taklist. Typ B, ej 
vid östra väggen. Snickerier. Vitgrå. Väggpanel. Typ 1, h 
43, ej vid östra väggen. Sockel. På östra väggen, profilerad, 
h 14. Dörrar: - 1. Till rum 30, dörren borttagen. 
Kvarsittande tapp till franska knoppgångjärn. - 2. Till rum 
31, typ 2 a, 90 x 197. Blågrå-vitgrå. Kammarlås. Spets
ovala järnvred. Franska knoppgångjärn, 1700-tal. Denna 
dörr kan ha suttit i föregående dörröppning. - 3. Mot rum 
32 a (se detta). Dörr mot rum 31 a borttagen. Fönster. Typ 
2. Inst. Radiator vid västra väggen.

Rum 32 a
Golv. Linoleummatta, brunmarmorerad. Väggar. Putsade, 
gula. Rummet avdelas på mitten genom en kort vägg från 
östra väggen, följt av en stickformig valvbåge över cent
rum av rummet. Tak. Putsat, vitt. Taklist. Typ C. 
Snickerier. Gråvita. Dörrar: - 1. Till rum 31 a, typ 2 a, 
90 x 198. Blågrå-gråvit. Kammarlås. Spetsovala järnvred. 
Franska knoppgångjärn, 1700-tal. - 2. Till trappa, typ 2 a, 
84 x 198. Blågrå-gråvit. Lås borttaget, märke efter kam
marlås. Franska knoppgångjärn, 1700-tal. Slätt dörrfoder. 
- 3. Till rum 32, typ 2 a, 91 x 198. Vit, nymålad. Kammar
lås. Spetsovala järnvred. Franska knoppgångjärn, 1700-tal. 
Fönster. Typ 2. Inst. Radiatorer under fönstren. Övrigt. Vid 
södra väggen ett utskjutande murparti. På östra sidan av 
detta en väggfast, murad bänk med rundat hörn, täckt av 
en grå, övermålad kalkstensskiva. Vid västra väggen ett 
utbyggt parti, avslutat med en halv stickbåge i n.v. hörnan, 
innehållande en trappa (figur 45).

Trappa. En svängd trappa av refflade, grå kalkstens- 
plattor leder till den övre våningen. Fem trappsteg är synli
ga, resten av trappan avstängd genom en sekundär vägg av 
trä. Även mot rum 32 en sekundär vägg av trä. Väggar. 
Putsade, grågröna. Tak. Putsat, grågrönt. Taklist. Typ C, ej 
vid träväggarna.

F.d. privet. I murverket vid trappans södra sida finns ett 
litet utrymme till vilket leder ett trappsteg och en dörr.

Figur 44. Rum 30, från s.ö. 
Före rest. Foto GH 1983.

Figur 45. Rum 32 a, från n.ö. 
Före rest. Foto GH 1983.
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Figur 46. Rum 34 b, kakelugn. Foto GH 1984.

Detta utrymme har troligen ursprungligen tjänat som pri
vet. Golv. Kalkstensplattor, ca 30 x 30. Väggar. Putsade, 
gula. Tak. Putsat, gult. Hålkäl, ej mot trappan. Dörr. Mot 
trappan, slät, 76,5 x 192. Kammarlås. Spetsovalt järnvred. 
Spetsiga gångjärn. Fönster. Enkelt, inåtgående, en över
målad ruta. Ringformiga haspar. Spetsiga gångjärn.

Rum 32
Golv. Linoleummatta, brunmarmorerad. Väggar. Putsade, 
gulvita. Tak. Putsat, vitt. Taklist. Typ A. Snickerier. Vitgrå. 
Väggpanel. Typ 1, h 44. Dörr. Till rum 32 a, typ 2 a, 
91 x 199. Vit, nymålad. Kammarlås. Små, sirligt utforma
de vred av mässing. Franska knoppgångjärn, 1700-tal. 
Fönster. Typ 2. Inst. Radiatorer under fönstren och vid 
norra väggen.

Rum 33
Golv. Linoleummatta, brunmarmorerad. Väggar. Tapeter, 
gulrandiga. Tak. Putsat, vitt. Taklist. Typ A. Snickerier. 
Vitgrå. Väggpanel. Typ 1, h 50. Dörrar: - 1. Till trappa B, 
typ 2 b, 100 x 198. Brun-vitgrå. Kammarlås. Spetsovala 
järnvred. Franska knoppgångjärn, 1700-tal. - 2. Till tvätt
rum i n.v. hörnet, typ 2 c, 71 x 200. Nyckellås. Gångjärn 
sen typ. Fönster. Typ 2. Inst. Radiatorer under fönstren 
och i n.ö. hörnet. Övrigt. I en nisch i muren i n.v. 
hörnet har inretts ett tvättrum med handfat av vitt porslin 
och kakel över. I n.ö. hörnet, mot trappan, har inretts ett 
kapprum genom uppsättandet av en mindre mellanvägg 
ocb utflyttning av dörren från sin ursprungliga plats.

Rum 34
Golv. Linoleummatta, brunmarmorerad. Väggar. Tapeter, 
vitmålade. Tak. Putsat, vitt. Taklist. Närmast typ B men 
med endast en vulst på väggen, profilerad, med växtorna- 
mentik, starkt övermålad. Snickerier. Gråvita. Väggpanel. 
Typ 1, h 52. Dörrar: - 1. Mot trappa B (se denna). Inre 
dörr borttagen. - 2. Till rum 34 a, typ 2 c, 91 x 208,5. 
Brun-gråvit. Kammarlås. Spetsovala järnvred. Empire- 
gångjärn. - 3. Till rum 34 c, typ 2 c, 97,5 x 199. Dörren 
låst, nyckelskylt och vred borta. Franska gångjärn. 
Fönster. Typ 2. Inst. Radiatorer borttagna före invente
ringen.

Rum 34 a
Golv. Kalksten, röda och grå plattor, ca 30 x 30. Väggar.

Putsade, vita. I s.v. hörnet gul färg på platsen för ett bort
taget skåp. Målad sockel, grågrön, h 15. Tak. Putsat, vitt. 
Hålkäl. Dörrar: - 1. Mot rum 34 (se detta). - 2. Till 
rum 34 d, dörr borttagen. Kvarsittande franska knopp
gångjärn.

Rum 34 b, c och d
Ursprungligen ett rum, uppdelat på två rum och korridor 
genom sekundära mellanvägar av trä.
Golv. Linoleummatta, brunmarmorerad. Väggar. I rum b 
och c tapeter, småmönstrade, gråvita. I rum c putsade, gul
vita. Tak. Putsat, vitt. Taklist. Typ B, ej längs mellanväg
garna. Snickerier. Ljusgrå-vita. Väggpanel. Typ 1, ej längs 
mellanväggarna, här slät golvlist, h 10. Dörrar: - 1. Mot 
rum 34 (se detta), öppningen igensatt med vitmålad trä
skiva. - 2. Mot rum 34 a, dörr borttagen. - 3-4. Mot rum 
b och c, typ 1, 90 x 210. Moderna lås och gångjärn. Släta 
dörrfoder. -5. Mot rum 35 b, dörr saknas. - 6. Till skrubb 
i norra väggen, typ 4, halvfransk, 62,5 x 196. Nyckellås. 
Gångjärn sen typ. Fönster: - 1-2. Typ 2. - 3. Tvådelat med 
mittpost. Innerfönster av småmönstrat råglas. Förnicklade 
vred. Gångjärn sen typ. Ytterfönster av kraftigt råglas i 
bikakeliknande mönster. Inst. Radiatorer borttagna före 
inventeringen. Kakelugn. Vid norra muren (i rum b). 
Rektangulär, gråvit glasyr, rikt krackelerad. Fotsims med 
palmettbård. Krönsims med palmetter inom nygotiskt 
masverk, äggstav och krön med palmetter (figur 46). Yttre 
mässingsluckor borta, inre luckor av järn. 1800-talets 
senare hälft. Övrigt. Tidigare har funnits en genomgång i 
norra väggen till rum 35. Denna är igensatt från norr och 
utrymmet används som skrubb till rum 34 a.

Rum 35
Golv. Stavparkett av ek, fiskbensmönstrad (figur 47). Fris 
av kalksten. Väggar. Större delen av väggarna täcks av 
vä vspända fält inom förgyllda baguettelister. Väv- 
spänningen består av grov juteväv, som makulerats och 
målats med gulbeige färg. Listerna, b 7,5, är skurna i trä 
med profilerad ytterkant, centralparti med löpande cirkel
bård, innerkant med pärlstav. Förgyllningen till stor del 
bortnött så att den röda bolusgrunden framträder, i syn
nerhet i nederkanten. Ovan dörrarna till rum 35 a och 36 
finns dörröverstycken. På norra väggen, mellan fönstren, 
sitter en spegel samt överstycke. Nedre delen av väggarna

Figur 47. Rum 35, från n.ö. Före rest. Foto GF1 1983.
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klädda med panel. Tak. Putsat, vitt. Taklist. Typ B, med 
kraftiga, ornamentalt utformade vulster. Den övre med 
bladmönster i relief, den nedre i form av en äggstav. 
Takvulsten svängd i s.ö. och s.v. hörnorna. Vulsterna för
gyllda och bronserade. Skadade och svartnade partier på 
ett flertal ställen. Snickerier. Gulgråbeige. Väggpanel. Typ 
3, på norra, södra och östra väggarna mittparti med runda 
fält inom helfranska lister, h 73. (Jfr Rosén, s. 31.) 
Omfattning till kakelugnsnisch. Nisch med rundade hörn 
i västra muren, flankerad av refflade pilastrar med förgyll
ning i kannelurerna. Socklar med slät spegel, kapital med 
förgyllda empirornament. Rakt överstycke med förgyllt 
empirornament. Dörrar: - 1. Till rum 35 a, typ 2 d, 
112 x 241. Ljusgrå-gulgråbeige. Kammarlås. Spetsovalt 
järnvred. Franska knoppgångjärn, 1700-tal. - 2. Till rum 
35 b, typ 2 b, 96 x 197,5. Övre delen mot rum 35 klädd 
med papp ovan kantram av metall, målad med samma 
färg som väggfälten. Nedtill baguettelist. Kammarlås (mot 
rum 35 a). Rund nyckelskylt och sirligt, ögleformat vred 
av mässing. Ovan detta modernt nyckellås av vitmetall. 
Franska knoppgångjärn, 1700-tal. Inga foder. - 3. Till rum 
36, typ 2 d, 109 x 236. Svängdörrar, kanterna klädda med 
röd, mycket nött sammet. Blågrå-ljusgrå-gulgråbeige. 
Vertikala handtag, mot rum 35 av vitmetall med 
Berainornamentik i relief, på motstående sida av vitt pors
lin med fästen i mässing. Runda gångjärn. Smygpanel med 
fältindelning. Fönster. Typ 3. Inst. Radiator i s.ö. hörnet. 
Kakelugn. Vid västra väggen. Rektangulär, gråvit glasyr, 
finmaskig krackelering. Fotsims med palmettbård. 
Krönsims med bred, frodig bladranka. Utsvängt krön med

stiliserade blad. Yttre mässingsluckor borta, inre luckor av 
järn. 1800-tal.

Dekorativ utsmyckning. På norra sidan, i taklistens hål- 
käl, en kartusch i rokokostil av förgylld gips. Skadad av en 
elledning, som huggits rakt över kartuschen (figur 48). 
Dörröverstycken. Mittfält i form av liggande rektangel 
inom förgylld, profilerad ram (figur 49). Flankerande 
pilastrar, nedåt avsmalnande, med slät ram och snedrefflat 
mittparti, förgyllda. Kapital i form av hundhuvuden med 
långa öron (tax?). Nedtill tassar med fyra klor, vilande på 
en låg sockel med förgylld kant. I mittfälten runda gips
medaljonger, d 36, med kvinnohuvuden i hög relief, sedda 
i profil mot färgad bakgrund (figur 50). Medaljongerna 
sitter ”upphängda” i rosetter och girlander i snidat och 
förgyllt trä. En stor del av förgyllningen, i synnerhet på 
ovansidorna, borta. Hos medaljongen på västra sidan är 
figuren och en del av botten övermålad med grå oljefärg. 
Medaljongen på östra sidan har figuren övermålad med 
gulvit oljefärg, krackelerad och bitvis bortfallen, starkt 
nedsmutsad. Bottnarna har tidigare varit målade med en 
blågrå limfärg och under denna en ljusare, klarblå färg, 
synlig i skadade eller avtvättade partier. Spegel. Glas i två 
delar. Gustaviansk ram av förgyllt trä. Överstycke ovan 
spegeln. Rektangulärt fält inom profilerad, förgylld list 
(figur 182). I fältet blomstergirland med bl.a. rosor, upp
hängd över två rosetter, allt i snidat och förgyllt trä. 
Spegeln och överstycket flankeras av halvfranska lisener 
med övermålad förgyllning i kälningen. Den dekorativa 
utsmyckningen hör, med undantag av rokokokartuschen, 
hemma i slutet av 1700-talet.

Rum 35 a
Golv. Linoleummatta, brunmarmorerad. Väggar. Tapeter, 
småmönstrade, grå, på papp och väv, som är bucklig och 
ojämn. Tak. Putsat, vitt. Taklist. Typ B, samma utform
ning som i rum 35 men utan förgyllning. Tjocka lager av

Figur 48. Rum 35, norra väggen. Kartuscb, före rest. 
Foto BF 1984.

Figur 49. Rum 35, västra väggen, dörröverstycke. 
Efter rest. Foto GH 1984.

Figur 50. Rum 35, östra väggen, medaljong, detalj av 
dörröverstycke. Efter rest. Foto G Fl 1984.
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Figur 51. Rum 35 a, från norr. Före rest. Foto GH 1983.

målarfärg har i stor utsträckning utjämnat profilerna. I s.v. 
och s.ö. hörnorna finns skarvar i taklisterna som talar för 
att de snedställda hörnen är sekundära. Mitt på sydväg
gen, i taklistens hålkäl, finns en rokokokartusch i gips 
(figur 51). Snickerier. Ljusgrå. Väggpanel. Typ 3, h 73. 
Dörr. Mot rum 35 (se detta). Inre dörr borttagen. Fönster. 
Typ 3. Ursprungligen har smygarna troligen haft paneler 
men dessa har tagits bort. Ett stycke av det avkapade 
fodret kvar upptill och nedtill. Inst. Ev. radiator borttagen 
före inventeringen. Kakelugn. På södra väggen (figur 51). 
Rund, gråvit glasyr med dragning åt grönt, finmaskig 
krackelering. Fotsims med stiliserad bladfris och lindad 
repstav. Krönsims med palmettbård, utsvängt krön med 
stiliserade blad. Mässingsluckor, inre järnluckor. 1800-tal. 
Kakelugnen fyller inte upp hela nischens höjd. Ovanpå 
den kan därför ha stått en skulptur, urna eller dylikt.

Rum 35 b
Indelat i två rum genom sekundär mellanvägg så att tvätt
rum bildas i norra delen, i övrigt passage.
Golv. Linoleummatta, brunmarmorerad. Trappa. Ett steg 
till rum 34 d, nivåskillnad 26. Snedställda, djupa smygar. 
Väggar. Putsade, gula. Målad sockel, grågrön, h 14. Tak. 
Välvt i nord-sydlig riktning, putsat, gult. Snickerier. 
Gråvita. Dörrar: - 1. Till rum 35, typ 2 b, 94,5 x 198. 
Kammarlås. Spetsovala järnvred. Franska knoppgångjärn, 
1700-tal. - 2. Till tvättrum, typ 1, 62,5 x 201. Vred av vit
metall, handtag av trä, moderna. Gångjärn sen typ. 
Fönster. Kvadratisk nisch i västra muren. Enkla fönster 
med vertikala, vitmålade järnstänger emellan. Utåtgående: 
haspar, äldre typ. Inåtgående: spetsovala järnvred, gång
järn sen typ. Inre luckor av järn borttagna, kvarsittande 
kraftiga gångjärn. Inst. I tvättrummet handfat av vitt pors
lin och tvättho av rostfri plåt.

Rum 36
Golv. Stavparkett av ek, lagd i rombiska rutor, ca 45 x 45. 
Fris av kalksten (figur 52). Väggar. Större delen av väg
garna täcks av vävspända fält inom förgyllda baguette-

Figur 52. Rum 36, från s.ö. Före rest. Dörröverstyckena 
övertäckta. Foto GFl 1983.

lister. Vävspänningen består av tät linneväv, målad med 
ljusgrå färg. Listerna, b 7,5, är skurna i trä med profilerad 
ytterkant, centralparti med löpande cirkelbård, innerkant 
med pärlstav (figur 53). Förgyllningen till stor del bortnött 
så att den röda bolusgrunden framträder, i synnerhet i 
nederkanten. Smärre skador genom bl.a. elmontage. Ovan 
dörrarna till rum 35 och 37 finns dörröverstycken. På 
norra väggen, mellan fönstren, sitter en spegel samt över
stycke. S.ö. och s.v. hörnorna helt klädda med svängd 
panel, dekorerade med gipsmedaljonger. Nedre delen av 
väggarna klädda med panel. Tak. Putsat, vitt. Taklist. Typ 
B, med kraftiga, ornamentalt utformade vulster. Den övre 
med bladmönster i relief, den nedre i form av en äggstav. 
Takvulsten svängd i s.ö. och s.v. hörnorna. Vulsterna för
gyllda och bronserade. Skadade och svartnade partier på 
ett flertal ställen. Snickerier. Ljusgrå. Väggpanel. Typ 3, på 
norra, södra och östra väggarna mittparti med runda fält 
inom helfranska lister, h 73. (Jfr Rosén, s. 31). Omfattning 
till kakelugnsnisch. Nisch med rundade hörn i västra 
muren, flankerad av refflade pilastrar med förgyllning i 
kannelurerna. Socklar med slät spegel, kapital med för
gyllda empirornament. Rakt överstycke med förgyllt 
empirornament. Dörrar: - 1. Till rum 35, typ 2 d, 
112 x 238. Ljust blågrå-ljusgrå. Kammarlås. Spetsovalt 
järn vred. Franska knoppgångjärn, 1700-tal. Smygpanel 
med fältindelning. - 2. Till rum 37, typ 2d, 112 x 240. 
Moderna handtag av vitmetall. Franska knoppgångjärn, 
1700-tal. Fönster. Mot söder, typ 2. Mot norr, typ 3. Inst. 
Radiator under fönstren i söder. Kakelugn. Vid västra väg
gen (figur 52). Rektangulär, gråvit glasyr, finmaskig kracke
lering. Fotsims med stiliserade blad och lindad repstav. 
Krönsims med palmettbård. Utsvängt krön med stiliserade 
blad. Yttre mässingsluckor, inre luckor av järn. 1800-tal.

Dekorativ utsmyckning. Dörröverstycken. Mittfält i 
form av liggande rektangel inom förgylld, profilerad ram 
(figur 54). Flankerande pilastrar, nedåt avsmalnande, med 
slät ram och snedrefflat mittparti, förgyllda. Kapital i form 
av krönta ibishuvuden. Nedtill fågelfötter med tre klor, 
vilande på en låg sockel med förgylld kant. I mittfälten
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Figur 53. Rum 36, västra väggen, detalj av pilaster och 
baguettelist. Foto BL 1984.

runda gipsmedaljonger, d 36, med kvinnohuvuden i hög 
relief, sedda i profil mot färgad bakgrund. Medaljongerna 
sitter ”upphängda” i rosetter och girlander i snidat och 
förgyllt trä. Medaljongerna är starkt nedsmutsade. 
Bottnarna målade med turkos färg. Färgrester på medal
jongernas ytterkanter visar att en påmålning skett i sen tid, 
i samband med eller efter senaste ommålningen av pane
len. Hörnpaneler. De konkava fälten inramas av förgyllda 
lister och flankeras av halvfranska lisener, som upptill 
övergår i pilastrar av samma utformning som hos dörr- 
överstyckena. Lisenerna har övermålad förgyllning i käl- 
ningen. Upptill i vardera hörnan en oval medaljong av 
gips, 35 x 50, med olika puttoframställningar i hög relief 
(figur 55). Medaljongerna sitter ”upphängda” i rosett med 
ring och rosengirlander av samma karaktär som hos dörr- 
överstyckena. Målning, färgrester och nedsmutsning är 
densamma som hos dörröverstyckenas medaljonger.

Figur 54. Rum 36, västra väggen. Dörröverstycke. Efter 
rest. Foto BL 1984.

Figur 56. Rum 37 b, från norr. Före rest. Foto GH 1983.

Figur 55. Rum 36, s.ö. hörnet, del av panel. Efter rest. 
Foto BL 1984.

Spegel. Glas i två delar. Gustaviansk ram av förgyllt trä. 
Overstycke ovan spegeln. Rektangulärt fält inom profile
rad, förgylld list. I fältet blomstergirland med bl.a. rosor, 
upphängd över tre rosetter, allt i snidat och förgyllt trä. 
Spegeln och överstycket flankeras av halvfranska lisener 
med övermålad förgyllning i kälningen. Den dekorativa 
utsmyckningen, som är samtida med den i rum 35, hör 
hemma i slutet av 1700-talet.

Rum 37 a
Golv. Stavparkett av ek, fiskbensmönstrad. Fris av ek. 
Väggar. Tapeter, ljusgrå, småmönstrade. Tak. Putsat, vitt. 
Taklist. Typ B, med äggstavsformade lister. Mot väggen 
påspikad, smal list av trä, svagt profilerad, bronserad. 
Snickerier. Ljusgrå. Väggpanel. Typ 1, h 45, utom i s.ö. 
hörnan, som har typ 3, h 73, samt slät panel till taklisten. 
Dörrar: - 1. Till rum 37 b, typ 2 b, kopia, 95 x 205. Rund, 
förnicklad nyckelskylt, dörrvred borttaget. - 2. Till rum 
37 c, typ 2 b, kopia, 102,5 x 219. Kammarlås. Sekundärt 
vred av mässing, handtag av trä. Knoppgångjärn. - 3. Till 
nisch i muren i s.ö. hörnet, typ 2 b, 107 x 220. Kammar
lås. Spolformigt vred av mässing. Franska knoppgångjärn.
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Figur 57. Rum 37 c, från öster. Före rest. 
Foto BF 1983.

Figur 58. Rum 37 c, från väster. Före rest. 
Kakelugnen under demontering.
Foto BF 1983.

Figur 59. Rum 37, detalj av kakelugn. 
Foto BL 1984.

1700-tal. Fönster. Typ 3. Dörröverstycke. Ovan dörren i 
s.ö. hörnet, beskrivs senare. Inst. Radiator i s.v. hörnet. 
Övrigt. I nischen i s.ö. hörnet har inretts tvättrum med 
panelklädda väggar och handfat av vitt porslin.

Rum 37 b
Golv. Linoleummatta, brunmarmorerad. Väggar. Tapeter, 
brunbeige träimitation (figur 56). Tak. Putsat, vitt. Taklist. 
Samma som rum 37 a, endast södra och västra väggen. 
Snickerier. Vitgrå. Väggpanel. Typ 3, h 73, endast i s.ö. 
och s.v. hörnorna, samt panel till taklisten, slät i s.v. hör
nan och helfransk i s.ö. hörnan, avkapad vid mellanväg
gen. Dörrar: - 1. Till rum 36 (ej genomgång), typ 2 b, 
108 x 222. Kammarlås. Vred av mässing. Franska knopp
gångjärn, 1700-tal. Innanför dörren nisch med hyllor. 
- 2. Till rum 37 a, typ 2 b, kopia, 95 x 205. Dörrvred bort
taget. Gångjärn sen typ. - 3. Mot rum 37 c (se detta). 
Fönster. Typ 3. Dörröverstycke. Ovan dörren i s.v. hörnet, 
beskrivs senare. Inst. Radiator i s.ö. hörnet.

Rum 37 c
Golv. Linoleummatta, brunmarmorerad. Väggar. Södra 
och östra väggarna gråblå målning, norra och västra väg
garna helt klädda med panel. Tak. Putsat, vitt. Taklist.

Samma som rum 37 a. Längs sydsidan mer markerad 
profilering än i övriga partier. Snickerier. Ljusgrå. Vägg
panel. Typ 3, h 73. På norra väggen panel till taklisten, 
mellan fönstren rektangulära speglar med helfranska lister, 
i hörnorna slät panel. På västra väggen, uppstickande 
ovan skåpparti (figur 57) samt som fondvägg i detta, hel 
väggpanel med speglar av varierande utformning och for
mat (beskrivs närmare senare i samband med rivningen). 
Dörrar: - 1. Till rum 36, typ 2 b, 107 x 222. Kammarlås. 
Vred av mässing, handtag av trä. Franska knoppgångjärn, 
1700-tal. - 2. Till rum 37 a, typ 2 b, kopia, 102 x 222. 
Rund nyckelskylt och spolformat handtag av mässing. 
Gångjärn sen typ. - 3. Till rum 37 b, typ 2 b, kopia, 
103 x 219. Kammarlås. Sekundärt vred av mässing, hand
tag av trä. Knoppgångjärn. - 4. Till trappa A, typ 2 b, 
107 x 222, dörren pålagd upptill ca 2 cm. På utsidan 
underliggande ljusgrön målning, starkt krackelerad. 
Kammarlås. Äggformigt vred av mässing. Franska knopp
gångjärn, 1700-tal. Fönster. Typ 3. Dörröverstycken. 
Ovan dörrarna i v. och ö., beskrivs senare. Inst. Radiator 
på norra väggen. Kakelugn. I s.ö. hörnet, ställd diagonalt 
(figur 58). Blå-vit, vitgrå glasyr med blom- och rankmöns
ter i klart koboltblått, obetydlig krackelering. Sockel grå- 
målad. Fotsims med bård av marmorering, hålkäl och
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Figur 60. Rum 37, dörr- 
överstycke nr 1. Efter rest.

Foto BL 1984.

Figur 61. Rum 37, dörr- 
överstycke nr 2. Efter rest.

Foto BL 1984.

vulst. Jämntjock uppbyggnad med åtta skift mönstrade 
kakel. Varje kakel har ett avslutat mönster, runt kanten en 
dubbel ram med nedtill hjärtformat mittparti med rom- 
biskt mönster, i mitten en blomsteruppsats med fjäril (figur 
59). Avfasade hörn med avvikande mönster. Krönsims 
med blomranka. Krön med friskakel och hålkälat krön
kakel, olika typer av rankmönster. Luckor av mässing. 
Övrigt. Vid västra väggen ett skåpparti, som genom en 
mellanvägg uppdelas på två utrymmen, det södra innehål
lande tvättrum, det norra garderob (figur 57). I fonden 
rummets väggpanel (figur 137). I hörnorna kannelerade 
pilastrar med raka kapital. Halvfranska dörrar med två 
fyllningar, de övre glasade och målade gråblå. Handtag av 
mässing. Gångjärn sen typ. I tvättrummet tvättställ av vitt 
porslin, äldre typ. I garderoben hatthylla av trästänger.

Dörröverstycken i rum 37 a-c. Samtliga fyra dörröver- 
stycken är av likartad karaktär med samma typ av ram, 
innehållande målningar med likartat schema för motiv

uppbyggnaden, stilleben på rödmarmorerade socklar. 
Ramarna är släta, svagt vulstformiga. Upptill rokoko- 
kartusch med asymmetrisk snäcka, omgiven av rankverk, 
allt förgyllt. Förgyllningen skadad eller lossnad på smärre 
partier. Målningarna är utförda med olja på duk. De är 
mer eller mindre krackelerade och starkt nedsmutsade. 
Dörröverstyckena är infattade i släta panelstycken, som 
satts upp direkt mot väggen. Den nedre vulsten i taklisten 
är skarvad ovanför dessa panelstyckens sidor, vilket tyder 
på att dörröverstyckena kan vara sekundärt uppsatta eller 
efter det att taklisten färdigställts.

Motiv: - 1.1 s.ö. hörnet (figur 60). Tekanna med rykan
de ånga ur pipen, tenn- eller silverskål med druvor, blom
mor och spegel under draperat tygstycke, placerade på 
marmorerad sockel. I bakgrunden Pegasus (vit bevingad 
häst), buskage och himmel med moln. - 2. I s.v. hörnet 
(figur 61). Guldfärgad terrin på fat, persikor, druvor och 
draperade tygstycken i blått och rosa på marmorerad
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Figur 62. Rum 37, dörr- 
överstycke nr 3. Efter rest. 
Foto BL 1984.

Figur 63. Rum 37, dörr- 
överstycke nr 4. Efter rest. 
Foto BL 1984.

sockel. I bakgrunden ruin med inskriften XII, övervuxen 
med lövverk samt buskage och himmel med lätta moln
skyar. - 3. I n.ö. hörnet (figur 62). Silkesapa hållande fiol 
och stråke, ljusstake med tänt ljus, vitt tygstycke och blå- 
grönt draperi på marmorerad sockel. I bakgrunden kolonn 
och himmel med ovädersmoln. - 4.1 n.v. hörnet (figur 63). 
Lodbössa, två skjutna fåglar (troligen fasaner) och eklövs- 
kvist på marmorerad sockel. I bakgrunden högt buskage 
och himmel med svepande molnpartier.

Flera skäl talar för att rum 37 a-c ursprungligen utgjort 
ett stort rum och att mellanväggarna är sekundära. 
Fönstren har samma utformning, resterande delar av 
bröst- och väggpaneler av samma typ finns i samtliga rum, 
taklisterna längs mellanväggarna skiljer sig något från de 
längs mellanväggarna, dörröverstyckena utgör en enhetlig 
dekorativ utsmyckning ovan de symmetriskt placerade 
dörrarna. Den planerade rivningen av mellanväggarna 
kommer att återge rummet dess ursprungliga volym och

göra det möjligt att bättre rekonstruera bilden av den 
ursprungliga utformningen, som beskrivs senare.

Rum 38
Golv. Linoleummatta, brunmarmorerad. Väggar. Putsade, 
gråvita. Tak. Putsat, vitt. Taklist. Typ C. Snickerier. Vitgrå. 
Sockel. Profilerad, h 15. Dörrar: -1. Mot trappa A (se denna). 
Inre dörr borttagen, kvarsittande gångjärn sen typ. - 2. Till 
rum 39, typ 2 b, 87 x 198. Träådring-vitgrå. Rund nyckel
skylt av mässing, vred av gulmetall, handtag av trä. - 3. Till 
rum 40, typ 2 b, 95,5 x 204. Blågrå-vitgrå. Handtag av trä 
och mässing, moderna. Gångjärn sen typ. Dörren utökad 
både på bredden och höjden, vilket tyder på en sekundär pla
cering, märken efter kammarlås. - 4. Till rum 40 b, typ 2 b, 
kopia, 94 x 203. Handtag av trä och gulmetall, moderna. 
Gångjärn sen typ. - 5. Mot rum 41 (se detta). Inre dörr bort
tagen. Fönster. Typ 3, nedtill blindfönster. Inst. Radiator i 
n.v. hörnet. Tvättställ i s.v. hörnet med vitt kakel över.
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Rum 39
Golv. Linoleummatta, brunmarmorerad. Väggar. Putsade, 
gulvita. Tak. Putsat, vitt. Taklist. Typ B. Snickerier. 
Gråvita. Sockel. Profilerad, h 17. Dörrar: - 1. Till rum 38, 
typ 2 b, kopia, 90 x 198. Ljusgrå-gråvit. Spolformade 
handtag av mässing. Gångjärn sen typ. - 2. Till rum 40 (ej 
genomgång), typ 2 b, kopia, 95 x 204. Ljusgrå-gråvit. 
Spolformade handtag av mässing. Fönster. Typ 3, nedtill 
blindfönster, ombyggt från typ 2. Smygpanel borttagen, 
endast helfransk list av puts kvar i överstycket. Inst. 
Radiator under fönstret.

Rum 40
Golv. Linoleummatta, brunmarmorerad. Väggar. Tapeter, 
småmönstrade, grå. Tak. Putsat, vitt. Taklist. Typ B. 
Snickerier. Gråvita. Väggpanel. Typ 3, h 50, ej i n.v. hör
net. Dörrar: - 1. Till rum 38, typ 2 a, troligen kopia, 
95 x 205. Handtag av trä och mässing. Gångjärn sen typ.
- 2. Till rum 39. Dörr borttagen. Ej genomgång. Fönster. 
Typ 2. Inst. Radiator under fönstret. Övrigt. I n.v. hörnet 
avbalkning med tvättställ av vitt porslin med kakel över. 
Taklist. Typ C.

Rum 40 a
Golv. Linoleummatta, brunmarmorerad. Väggar. Tapeter, 
småmönstrade, grå. Tak. Putsat, vitt. Taklist. Typ B. 
Snickerier. Gråvita. Väggpanel. Typ 3, h 52. Dörrar: - 1. 
Till rum 38, typ 2 a, 94 x 203. Ljust blågrå-gråvit. 
Kammarlås. Äggformade vred av mässing. Gångjärn sen 
typ. - 2. Mot rum 41 a (se detta). Inre dörr borttagen. 
Fönster. Typ 2. Inst. Radiator under fönstret.

Rum 41
Golv. Linoleummatta, brunmarmorerad. Väggar. Tapeter, 
grågulrandiga. Tak. Putsat, vitt. Taklist. Typ B. Snickerier. 
Vitgrå. Väggpanel. Typ 3, h 55, på norra, östra och en del 
av västra väggen. Typ 1 på södra och en del av västra väg
gen. Dörrar: - 1. Till rum 38, typ 2 b, 95 x 204. Gulrosa- 
ljust blågrå-vitgrå-ljusgrå-vitgrå. Kammarlås. Äggformade 
vred av mässing. Spetsiga gångjärn. - 2. Mot rum 41 a (se 
detta). Fönster. Mot norr typ 3, nedtill blindfönster. Mot 
öster typ 2. Inst. Radiatorer under fönstren. Övrigt. Skåp 
vid västra väggen, av trä, i tre våningar, med enkel- och 
dubbelluckor, halvfranska, flyttbar hyllinredning, krönet 
utformat som nedre vulsten av taklisten och direkt anslu
tande till denna (figur 64-65).

Rum 41 a
Golv. Heltäckande matta, grön. Väggar. Tapeter, grågul
randiga (figur 66). Tak. Putsat, vitt. Taklist. Typ B. 
Snickerier. Vitgrå. Väggpanel. Typ 3, h 55, på norra väg
gen typ 1. Dörrar: - 1. Till rum 40 a, typ 2 b, 97 x 208. 
Gulrosa-ljusblå-vitgrå. Dörren igensatt, lås borttaget. 
Gångjärn sen typ. - 2. Till rum 41, typ 2 b, kopia,
94 x 205. Vred av gulmetall, handtag av trä. Gångjärn sen 
typ. - 3. Till rum 42, typ 2 b, 95 x 204. Gulrosa-ljust blå- 
grå-ljusgrå-vitgrå. Kammarlås. Äggformade vred av mäs
sing. Gångjärn sen typ. Märken efter flyttade gångjärn och 
lås. Fönster. Typ 2. Inst. Radiator under fönstret.

Rum 42
Golv. Linoleummatta, brunmarmorerad. Väggar. Tapeter, 
grågulrandiga. Tak. Putsat, vitt. Taklist. Typ A. 
Snickerier. Vitgrå. Väggpanel. Typ 3, h 55. Dörrar:
- 1. Mot rum 41 a (se detta). Inre dörr borttagen, kvarsit- 
tande spetsiga gångjärn. - 2. Till rum 43, typ 2 a, kopia,
95 x 206. Ljust blågrå-vitgrå. Åttkantig nyckelskylt av 
mässing, modernt handtag av trä och metall. Spetsiga 
gångjärn. Fönster. Typ 2. Inst. Radiator i s.v. hörnet.

Figur 64. Rum 41, västra väggen. Väggfast skåp 
(jfr figur 65). Före rest. Foto GH 1983.

Figur 65. Rum 41, västra väggen. Väggfast skåp 
(jfr figur 64). Före rest. Foto GH 1983.

Figur 66. Rum 41 a, från s.ö. Före rest. Foto GH 1983.
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Figur 67. Rum 44, dörr till 
rum 43. Nyckelskylt, i 
form av katthuvud, till 
kammarlås. Foto BL 1984.

Figur 68. Trappa A, vån. I tr. vilplan, golv, detalj. 
Foto BL 1984.

Rum 43
Golv. Linoleummatta, brunmarmorerad. Väggar. Tapeter, 
grårandiga. Tak. Putsat, vitt. Taklist. Typ A. Snickerier. 
Gråvita. Väggpanel. Typ 3, h 55, i n.v. hörnet typ 1. 
Dörrar: - 1. Till rum 42, typ 2 b, 95 x 207. Brun-gulrosa- 
vitgrå-gråvit. Kammarlås. Spolformiga handtag av mäs
sing. Spetsiga gångjärn. Foder ljust blågrå-vitgrå-gråvit. 
- 2. Till rum 44, typ 2 b, kopia, 95 x 206. Modernt hand
tag av trä och metall. Spetsiga gångjärn. Fönster. Typ 2. 
Inst. Radiator i s.v. hörnet.

Rum 44
Golv. Linoleummatta, brunmarmorerad. Väggar. Tapeter, 
grågulrandiga. Tak. Putsat, vitt. Taklist. Typ B. Snickerier. 
Gråvita. Väggpanel. Typ 3, h 55, på norra väggen typ 1. 
Dörrar: -1. Till rum 43, typ 2 b, 95 x 206. Gulrosa-vitgrå- 
gråvit. Kammarlås, originellt med bricka av smidesjärn i 
form av katthuvud (figur 67). Äggformiga vred av mäs
sing. Sirligt utformad nyckel. Franska knoppgångjärn, 
1700-tal. - 2. Till skrubb i n.v. hörnet, typ 2 b, 99 x 207. 
Mellangrå-gulrosa-ljusgrå-gråvit foder (samma). Kammar
lås. Järnnyckel. Franska knoppgångjärn, 1700-tal. 
Fönster. Typ 2. Inst. Radiator i s.v. hörnet. Inst. Radiatorer 
under fönstren och i n.ö. hörnet. Övrigt. Nisch i muren i 
n.v. hörnet, inredd till tvättrum med tvättställ av vitt pors
lin med kakel ovanför.

Trappa A
Trapphus i huvudbyggnaden, något förskjutet från cent
rum, upptagande hela husets bredd. Raka trapplopp mel
lan rektangulära vilplan vid yttermurarna.
Golv. Kalksten, grå och röda plattor, varierande storlekar. 
Trappsteg med langsgående refflor och äldre tvärgående 
refflor vid sidorna, rundad framkant. Steghöjd 14, i 
bottenvåningen från norra ingången h 18. Lodplan måla
de mörkgrå. Vilplan, bv. norra sidan. Grå kalkstensplattor. 
Något lägre än gatunivån, ett trappsteg till rum 10, i nivå 
med rum 8 a, tre trappsteg till vilplan vid södra sidan. 
Vilplan, bv. södra sidan. Grå kalkstensplattor. I nivå med 
gården. Vilplan, vån. 1 tr. Mönsterläggning, två åttauddi
ga stjärnor inom kvadrat, i grå och röd kalksten (figur 68). 
I nivå med rum 25, två steg till rum 26, nivåskillnad 38. 
Vilplan, vån. 1-2 tr. Geometrisk mönsterläggning, inskriv
na kvadrater, i röd och grå kalksten. Hela vilplanet mönst-

Figur 69. Trappa A, vån. 1-2 tr., vilplan, golv, diagonalt 
rutmönster i nedsänkt relief. Foto BL 1984.
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rat genom nedsänkt relief i rombiska rutor (figur 69). 
Vilplan, vån. 2 tr. Omväxlande grå och röda kalkstens- 
plattor, större längs kanterna, mindre i centrum. I nivå 
med rum 37, ett steg till rum 38, nivåskillnad 25. Vilplan, 
vån. 2 tr- vinden. Golv av breda plankor. Väggar. Putsade, 
vitmålade, under gulfärgad puts. Sockelparti målat, mörk
grått, h 14. Murverket ojämnt, men jämnare i de nedre 
partierna. Märke efter rand ca 195 cm ovan golv eller 
trappa, troligen tidigare begränsning för avvikande sockel
parti. I trappan handledare av järn, rund med ändknoppar, 
svartmålad. Tak. Välvt, putsat, vitt. Ovan trapploppen 
tryckt tunnvalv utom mellan vån. 2 tr.- vinden, här plant 
tak med profilerad list utom på södra sidan. Ovan vilpla- 
nen kryssvalv (figur 70) utom i vån. 2 tr., här plant tak, 
uppdelat på två kvadratiska fält inom profilerad ram i 
puts, i fältens centrum cirkelformade vulster i puts. Tak 
saknas ovan vilplanet till vinden. Snickerier. Ljusgrå. 
Dörrar: - 1. Ytterdörr i norr (se Exteriören. Ingångar). - 2. 
Till rum 8 a, typ 2 c, 82 x 211. Vred och lås förnicklade. 
Gångjärn 1900-tal. Dörrfoder slätt. - 3. Till rum 10, typ 
2 c, 101 x 212. Oval nyckelskylt, vred av mässing. 
Gångjärn 1900-tal. Dörromfattning slät. - 4. Till nedre 
förstuga, typ 7 b, lika stora fyllningar, 115x211. Handtag 
av trä. Gångjärn sen typ. Slät dörromfattning. Korgbågigt 
överfönster. - 5. Till utrymme under trappan, typ 5, 
84,5 x 133. Nyckellås. Gångjärn sen typ. Slätt dörrfoder.
- 6. Till rum 9 a, typ 2 b, 95 x 199. Vred av mässing, hand
tag av trä. Gångjärn 1800-1900-tal. - 7. Ytterdörr i söder, 
huvudingång (se Exteriören. Ingångar). - 8. Till rum 8, typ 
2 c, 84,5 x 182. Brun-mörkgrå-vitgrå. Kammarlås samt 
modernt patentlås. Gångjärn 1900-tal. Dörromfattning 
slät. - 9. Till rum 25, typ 2 a, 96 x 198. Översta spegeln 
klädd med spånskiva. Blågrå-träådring-mellangrå-ljusgrå. 
Kammarlås. Spolformiga vred av mässing. Franska knopp
gångjärn, 1700-tal. -10. Mot rum 26 (se detta). Korgbågig 
nisch. - 11. Till rum 37, typ 2 b, 107 x 222. Träådring- 
mörkgrå-ljusgrå. Kammarlås. Äggformigt vred av mäs
sing. Knoppgångjärn. - 12. Till rum 38, typ 2 b, 
106 x 206. Brun-gul-ljusgrå-vitgrå. Kammarlås. Ovala 
vred av mässing. Ovala gångjärn. Korgbågig nisch. - 13. 
Till vinden, branddörr av järn, slät. Fönster: - Bv. Typ 1 b.
- 2 vån. Typ 2. - 3 vån. Typ 3. Vilplanen avdelar fönstren 
på södra sidan, ursparing i murverket för ljusintag. Inst. 
Radiatorer i västra väggen i bv. samt under fönstren i bv. 
och på norra sidan i vån. 2 och 3. Övrigt. Vindfång i bv. 
vid södra sidan. Av trä, gråmålat. Slätt dörrfoder, dörr 
borttagen, gångjärn sen typ.

Trappa B
Trapphus i den västra flygeln, gående genom hela husets 
bredd. Vilplan i den främre delen, upptagande något mer 
än halva ytan, svängd trappa i den bakre delen av trapp
huset (figur 71).
Golv. Kalksten, grå och röda plattor, ca 40 x 40. Trappsteg 
av grå kalksten, refflade, h ca 18. Väggar. Putsade, vita, 
under gulfärgad puts. Väggen mellan vilplan 2 tr.-vinden 
har grönmarmorerat sockelparti, föreställande kolmårds- 
marmor, en smal, brun rand och grågrönvitt överparti. 
Märken efter samma typ av rand är synlig i den övriga 
delen av trapphuset, vilket tyder på att detta varit marmo- 
rerat på samma sätt. I trappan handledare av trä, rund, 
svarvad, naturfärgad. Sockel. Delvis av trä, profilerad, h 
14-15, till största delen målad direkt på väggen, grågrön. 
Tak. Plant ovan vilplanen, välvt ovan trapploppen, stick- 
bågiga öppningar mot vilplanen. Putsat, vitt. Hålkäl. 
Snickerier. Ljusgrå. Dörrar: - 1. Ytterdörr (se Exteriören. 
Ingångar). - 2. Till rum 1, typ 2 a, kopia, 96,5 x 191. Vred 
förnicklat, trähandtag. Gångjärn sen typ. - 3. Till rum 1 a, 
typ 6. Enkelt kammarlås. Gångjärn sen typ. Slätt dörr
foder. På insidan kvarsittande tapp till plattgångjärn, 
1600-1700-talstyp. - 4. Till rum 2, typ 2 a, kopia,

Figur 70. Trappa A, vån., 1 tr., vilplan tak. 
Foto BL 1984.

Figur 71. Trappa B, vån., 2 tr., vilplan, från öster. Efter 
rest. Foto GH 1984.

94 x 189. Träådring- mörkgrå-vitgrå. Vred förnicklat, 
handtag av trä. Gångjärn sen typ. - 5. Mellan trappa-vil- 
plan vån. 1 tr., typ 7 b, 98 x 196. Litet kammarlås med 
knopp. Sirligt utformad nyckelskylt, övermålad, med litet, 
svängt trycke av mässing (jfr Rosén, s. 66, nr 23). 
Gångjärn sen typ. Stickbågigt fönster ovan dörren. - 6. Till 
rum 15, typ 2 b, 98 x 200. Handtag av plast och vitmetall. 
Patentlås. Gångjärn sen typ. - 7. Till rum 16, typ 2 a, 
99 x 200, sidan mot trapphuset klädd med spånskiva. 
Handtag av trä och mässing. Patentlås. - 8. Till rum 33, 
typ 2 c, 102 x 200. Kammarlås. Spetsovala järnvred. 
Rundade gångjärn. - 9. Till rum 34, typ 2 c, 95,5 x 196. 
Rund nyckelskylt och spolformade handtag av mässing. 
Patentlås. Gångjärn sen typ. - 10. Till vindstrappa, typ 2 c,
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Tabell 4. Fördelningen av antalet dörrar efter dörrtyper.
Vån 1 2 a 

kop
2 a 2 b 

kop
2 b 2 c 2 d 3 4 5 6 7a 7 b 8 S:a

bv. 10 - 6 1 2 8 - 2 1 3 6 - 1 1 41
1 tr. 1 19 7 1 2 2 - 4 - - - 7 3 - 46
2 tr. 4 2 2 15 11 6 4 - - - - - - - 44
S:a 15 21 15 17 15 16 4 6 1 3 6 7 4 1 131

Summa: typ 2 a 36 st.
typ 2 b 32 st.
typ 2 a och 2 b 68 st.

86,5 x 242,5, stickbågig. Rund nyckelskylt och spolfor- 
migt handtag av mässing. Gångjärn sen typ. - 11. Till vin
den, branddörr av järn, 94 x 236, stickbågig. Utsidan med 
fastnitade band, marmoreringsmålad på samma sätt som 
väggarna. Insidan med fastnitade plåtar, svart. Kammarlås. 
Nyckelhål. Rundade gångjärn, inmurade i väggen. Fönster. 
Typ 2. I vån. 1 tr. förhöjd, korgbågig fönstersmyg och 
utfyllt, sluttande parti mellan fönsterbänk och golv. Inst. 
Radiatorer i bv. vid södra väggen, i vån. 1 och 2 tr. i s.ö. 
hörnet. Övrigt. Vid vilplanen på vån. 1 och 2 tr. ursparade 
nischer för brandredskap med rundbågiga dörrar av järn.

Sammanfattning
Golv. Som framgår av rumsbeskrivningarna är de fles
ta golven täckta med brunmarmorerade linoleum- 
mattor. De tillhör 1900-talet och har således tillkom
mit under sen tid. Tre rum, nr 35, 36 och 37 a, har par
kettgolv. Kalkstensgolv finns i de båda trapphusen 
samt i en passage.

Dörrar. Förutom i rumsbeskrivningarna redovisas 
förekomsten och fördelningen av antalet dörrar uppde
lat på dörrtyper i tabell 4 och genom färgmarkering på 
planritningarna (figur 72). Som framgår av tabellen är 
typerna 2 a och 2 b de klart dominerande. Tillsammans 
med typ 2 d är de typiska rokokodörrar och tillhör 
således 1700-talets mitt. Dessa dörrar utgör mer än 
hälften av det totala antalet dörrar. Det har ibland varit 
svårt att avgöra om typ 2 a och 2 b är original från 
1700-talet eller senare kopior, tillkomna under olika 
perioder. Någon osäkerhet råder därför i uppdelningen. 
En viss skillnad i fördelningen mellan de olika våning
arna kan märkas. Typ 2 a dominerar i vån. 1 tr. och typ 
2 b i vån. 2 tr. medan de förekommer endast sparsamt 
i bv. och då nästan uteslutande som kopior.

De enda dörrar som kan vara från 1600-talet är två 
stycken tillhörande typ 6 (rum 6 a, nr 1 och rum 13 e, 
nr 3). Övriga dörrar av samma typ är från senare tid. 
Deuxbattangdörrarna av typ 7 torde vara både från 
empiren och från senare tid. Någon uppdelning har ej 
varit möjlig att göra. En stor grupp är typ 2 c. Den är 
svår att datera men kan vara från relativt sen tid lik
som typerna 3-5 och 8. Den enkla, släta dörren, typ 1, 
förekommer i sekundära mellanväggar från sen tid och 
tillhör 1900-talet.

Den tidsepok som dominerar bland dörrarna är 
således 1700-talets mitt. Senare tiders förändringar 
eller tillägg har antingen anpassat sig till denna tid 
genom kopior eller bidragit med sin tids typiska dörr
typer.

Väggpaneler. De flesta rum i de båda övre våning
arna samt ett par rum i bv. har paneler. Placeringen 
redovisas genom färgmarkering på planritningarna 
(figur 72). Typ 3, den helfranska typen från 1700- 
talets mitt är den dominerande, främst i vån. 2 tr. 
samt i delar av rum 25. Typ 2, likartad typ 3 men 
enklare, finns endast i vån. 1 tr. i huvudbyggnaden. 
Typ 1, den enklaste, förekommer främst i flyglarna 
samt på en del sekundära mellanväggar. Typ 4 finns 
endast i två (ursprungligen ett) rum i bv. och är av 
enkelt utförande. De varierande panelhöjderna är en 
följd av olika fönsterhöjder, då mittbandslisterna an
knyter till fönsterbrädans framkant. Fönster
höjderna varierar både mellan våningarna och inom 
våningarna på grund av olika golvnivåer. Även när 
det gäller väggpanelerna är det utformningen under 
1700-talets mitt som dominerar.

Taklister. I stort sett samtliga rum i de båda övre 
våningarna har profilerade taklister. Taklisterna är 
gjorda av stuck på platsen. Helt saknas de endast i 
ett par passager samt vid en del sekundära mellan
väggar. Typ B dominerar och förekommer främst i 
vån. 2 tr. medan typ A till stor del återfinns i vån. 
1 tr. Den enklaste varianten med avtrappat hålkäl, 
typ C, finns i ett par rum samt i korridorer och pas
sager. Färgmarkeringen på planritningarna visar 
spridningen av de olika taklisterna (figur 73). 
Förekomsten av taklister efter sekundära mellanväg
gar visar att komplettering eller nytill verkning gjorts 
efter sannolikt äldre förebild.

Fönster. Hos de flesta fönstren är ytter- och inner- 
fönster fristående från varandra. I mycket stor 
utsträckning kan konstateras att innanfönstren satts 
in sekundärt mot påspikade lister. Kopplade fönster 
av sen typ finns endast på en del ställen i bv. Den 
stora variationen av profiler hos spröjsarna samt 
haspar och vred visar att förändringar skett under 
årens lopp. Äldre material har återanvänts. 
Nytillkomna delar har ibland tillverkats efter äldre 
mönster, ibland fått utgöra tillskott från en senare 
tid.

Kakelugnar. Nio kakelugnar finns bevarade. Av 
dessa är en blåvit från 1700-talet, övriga tillhör 
1800-talet. Dessa är samtliga enfärgade vita eller vit
grå. Sex har rektangulär form, två rund. Samtliga 
kakelugnar, utom en rund (i rum 30), finns i husets 
västra del i de båda övre våningarna.
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Figur 73. Taklister, 
typer.
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KÄLLAREN
Trappa
Svängd trappa, steg av kalksten, svagt refflade med rund
ad framkant, h 19. De översta stegen av trä. Väggar. 
Putsade, nedre halvan rödbrun, övre vit. S.v. hörnet utfyllt 
i höjd med ledstången. Putsen till största delen nedfallen. 
Handledare av rundjärn. Tak. Svagt tunnvälvt, putsat, 
vitt. Dörr. Ytterdörr mot norr (se Exteriören. Ingångar). 
Korgbågig öppning.

Rum 01
Golv. Betong, i n.v. hörnet berg i dagen. Väggar. Putsade, 
rödbruna, under ockragula. Dörröppning. Till rum 02 (se 
detta). Tak. Välvt, del av större kryssvalv. Putsat, röd
brunt, under ockragult. Övrigt. Nisch i norra muren med 
igenmurad öppning med kvarsittande galler.

Rum 02
Golv. Betong. Väggar. Putsade, grå, under ockragula.

Starkt nedsmutsade (figur 74). Tak. Välvt, del av större 
kryssvalv. Putsat, starkt nedsotat. Dörröppningar: - 1. Till 
rum 01, 90 x 170, stickbågig. - 2. Till rum 03, stickbågig, 
avtrappad. Kvarsittande kraftiga tappar till gångjärn. 
- 3. Till rum 04, svagt tunnvälvd, skråställd passage. Rester 
av slät dörrkarm av trä. - 4. Till rum 05, korgbågig, b 124, 
h 170-180. Golvet sluttande mot rum 05. Kvarsittande 
profilerad dörrkarm, ögla efter hasp och hake efter ett lyft
lås. Tillkommen efter väggen mot rum 03.

Rum 03
Golv. Betong. Väggar. Östra väggen till största delen av 
marksten, berg i dagen i s.ö. hörnet, något tegel i n.ö. hör
net. Längs hela väggen väggfast bänk av betong, b 80, 
h 60. Dörröppning. Till rum 02 (se detta). Tak. Välvt, del 
av kryssvalv. Inst. Värmepanna på fundament, rummet 
tjänstgör som pannrum. Intag för olja i n.v. hörnet.

Rum 04
Golv. Betong. Väggar. Marksten och tegel. Östra väggen i 
huvudsak marksten till ca 100 cm höjd, där valvet vidtar.

Figur 74. Källaren rum 
02-03, från norr. 

Före rest. Foto BF 1983.

Figur 75. Källaren rum 05, 
från norr. Berg i dagen i 

s.ö. hörnet. Före rest. 
Foto BF 1983.
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Figur 76. Källaren rum 06, östra muren, igensatt öpp
ning i s.ö. hörnet. Före rest. Foto BF 1983.

Västra väggen tegel, troligen sekundär påmurning. Norra 
väggen tegel, sekundär påmurning. Nedsläppstrumma (för 
kol), öppning av betong. Södra väggen marksten till ca 90 
cm höjd, resten tegel. Dörröppning. Till rum 02 (se detta). 
Tak. Tunnvalv av tegel, sekundär påmurning. Rikligt med 
saltutfällningar på väggar och tak, troligen orsakade av 
fukt ovanifrån. Rummet ligger utanför själva huset, strax 
under ga tumarken.

Rum 05
Golv. Jordgolv. Den södra delen, närmare hälften av rums- 
ytan täcks av berg i dagen (figur 75). Klipporna höjer sig 
mot södra muren och når i rummets s.ö. hörn till ca 2/3 av 
rumshöjden. Närmast golvet finns tre trappstegsliknande 
formationer i den naturliga klippan, som går upp mot 
västra muren. Ovan dessa, ca 80 cm från västra väggen, 
finns ytterligare tre trappsteg i tuktad marksten med bruk 
emellan. Det kan här röra sig om en anlagd trappa från en 
tidsperiod innan källaren tillkom. Väggar. Marksten och 
tegel, slammade med ren kalk, vit, hård. Södra väggen ore
gelbunden mur av marksten. Östra väggen tegel. Västra 
väggen inslag av marksten till ca 90 cm höjd, resten tegel. 
Norra väggen tegel, sekundär påmurning, modifierat 
kryssförband, tegelformat 28 x 14 x 8. Nedre delen av 
muren utkragad en helsten. Ungefär mitt på norra muren 
en avlång sten och en upphöjning, som kan ha utgjort fun
dament till en trappa. Tak. Tunnvalv av tegel i nord-sydlig 
riktning. I väggpartierna huvudsakligen koppskift, i tak
partiet övervägande löpskift, storstenstegel, mått ca 
30 x 15 x 9. Mörkt lerhaltigt bruk, lätt sönderfallande till 
pulver. Slammat samtidigt med väggarna. Dörröppningar: 
- 1. Till rum 02 (se detta). - 2. Till rum 06, 75 x 162, stick

form ig nisch, dörrkarm av planka, kvarsittande kraftiga 
tappar i rum 06. Fönsteröppning. I norra muren, högt sit
tande öppning, mynnande i bv:s sockelparti. Stickbågig, 
sluttande smyg, som vidgar sig nedåt, murverket i förband 
med väggens påmurning.

Rum 06
Golv. Jordgolv, berg i dagen längs södra och östra muren. 
Väggar. Marksten och tegel, slammade med ren kalk, vit, 
hård. Södra väggen marksten ovan berget, som når ca 50 
cm ovan golvet. Västra väggen tegel, nederparti marksten. 
Norra väggen sockel av tuktad marksten, h ca 50, övrigt 
sekundär påmurning av tegel. Östra väggen tegel, mark
sten i nederpartiet. I södra delen igensatt öppning. Dörr
öppning. Till rum 05 (se detta). Fönsteröppning. I norra 
muren, samma som rum 05 (se detta). Igensatt öppning. I 
s.ö. hörnet med djup, något snedställd, stickbågig smyg, 
något sluttande mot rummet (figur 76). Välvd framkant, 
anslutande till tunnvalvet. Två trappsteg av marksten 
leder upp till igensättningen. En skarv i murverket nära 
nischens framkant, annat tegelformat och annorlunda 
bruk än i rummets väggar och valv visar att öppningen är 
sekundärt upptagen. Igenmurningen har gjorts med nor
maltegel i enbart löpskift med mycket hårt, cementhaltigt 
bruk. Övrigt. I taket två kraftiga järnringar, d ca 6, upp
satta med öglor.

Sammanfattning
Rum 01-03 har ursprungligen utgjort ett stort, 
kryssvälvt rum, som delats genom mellanväggar. 
Rum 04 är sekundärt tillkommet. Rum 05-06 är av 
samma karaktär och hör samman men skiljer sig 
från de övriga rummen. Öppningen mellan rum 02 
och 05 är sekundär liksom den igensatta öppningen 
i rum 06. Den ursprungliga ingången till dessa 
källarrum var sannolikt från norr, där rester av en 
eventuell trappa kan iakttagas i golvnivån i rum 05.

VINDEN

Huvudbyggnaden
Vinden sekundärt uppdelad på två rum genom en mellan
vägg av slaggsten, tj 10, mellan trapphuset och västra 
delen. Branddörr av järn. Golv. Belagt med en brandbot
ten av tegel, format 30 x 19x9. Golvet utgör inte någon 
jämn, horisontell yta utan är svagt böljande. I synnerhet är 
detta märkbart ovan de stora rummen i västra delen där 
bjälklaget i de stora spännvidderna tyngs ner av teglets 
tyngd. På yttermurarna ligger ett extra lager tegel, lagt 
runt takstolarnas tassar, något som talar för att tegelgolvet 
är sekundärt. Tak. Liggande panel av spontade bräder, 
b 9, vilande direkt mot takstolarna. Målat med vit brand- 
skyddsfärg. Fyra takluckor på södra sidan.

Takstolar. Takstolarna är uppbyggda som säteritakstol 
med fackverk i tre våningar. Konstruktionen framgår av 
figur 77. Mezzaninen har sin plats i det övre partiet av den 
övre stolpen. All hopsättning är gjord av träpluggar. Stora 
torksprickor finns på många håll. Måtten på virket i de 
olika delarna varierar något men är i huvudsak ca 15 x 15 
cm. Även avståndet mellan takstolarna varierar men är i 
allmänhet ca 110 cm. Fristående från takstolarna finns 
parallella, langsgående stödsystem bestående av långband 
med mellanliggande stolpar och strävor. Mellan det övre 
långbandet och hanbjälkarna har inpassats kilar eller klos
sar för att fylla ut mellanrum. Detta stödsystem ligger på 
tegelgolvet. Allt trävirke är målat med vit brandskydds- 
färg. På hanbjälkarna, närmast sydsidan, löper en gång-
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Figur 77. Takstol i 
huvudbyggnaden. Ur: 
Andersson, Karin och 
Hildebrand, Agneta, 
Byggnadsarkeologisk 
undersökning. 
Stockholm 1988.

-JQYRE. .SPARRE 

JÄLKF-

Säteritakstol. Hessensteinska palatset, Stockholm

Figur 78. Huvudbyggnaden, vinden, från öster.
Före restaureringen, under pågående installation.
Foto BF 1983.

Figur 79. Huvudbyggnaden, vinden, mittpartiet, 
skorstensstock med tapetrester och märke efter innertak. 
Före rest. Foto BF 1983.

brygga av två plankor samt handledare. Västra delen. I 
denna del finns 17 takstolar, numrerade genom inhuggna 
romerska siffror på snedsträvorna och de övre stolparna. 
Från öster räknat löper III—I samt I-XIIII. Vid västra 
gaveln finns numren XX-XXV (n.v. hörnet oåtkomligt). 
Även på de övre sparrarna finns en inhuggen numrering, 
I-XIII. Numreringen motsvarar dock inte helt den på 
snedsträvorna och någon sparre saknar numrering. 
Avslutningen i väster har en komplicerad, valmad kon
struktion där takstolarna ändrar riktning och fortsätter in 
i västra flygeln. I hörnan mot denna har tre stödben anslu
tits till samma tass. Östra delen. Numreringen av taksto
larna fortsätter från mitten mot öster med IIII—XVIII 
(figur 78). Nr XVIIII finns på snedsträvan i n.ö. hörnet, nr 
XX saknas och numreringen fortsätter på gavelsidan med 
XXI. Avslutningen i öster är valmad på samma sätt som i 
västra delen och numreringen av takstolarna fortsätter in i 
östra flygeln. Mellan de två hanbjälkarna närmast trappan 
är två sparrar uppsatta med hängjärn. På dessa vilar en 
flaggstång, som går upp genom taknocken. En stege leder 
från en platå på hanbjälkarna till en taklucka.

Mezzanin. Brädfodrad som taket i övrigt. Fyra fönster 
på vardera norra och södra sidan, ett på vardera gaveln. 
Delade med profilerad mittpost, öppningsbara med två 
haspar i vardera halvan, några av 1600-talstyp. Takkupor. 
Två på norra sidan. Rundbågiga nischer, smygen klädd 
med spontade bräder. Fönstren rundbågiga, delade med 
profilerad mittpost, haspar av bandjärn, en del av äldre 
typ. Skorstenar. Sex stycken av varierande utformning. 
Den mest komplicerade finns vid trapphusets västra sida. 
Flera rökkanaler på ömse sidor löper här samman till en 
gemensam ytterskorsten. En av dessa kanaler är konst
färdigt spiralvriden i sin murning. Övrigt. På västra sidan 
av den skorstensstock som sitter närmast trappan finns en 
sned rand, som tyder på att här anslutit ett tak. På under
liggande parti finns flera tapetrester med bl.a. träimitation 
och brokadmönster. I skorstenen ett litet hål, troligen 
efter ett kaminrör. Här har sannolikt varit ett vindsrum 
(figur 79).

Västra flygeln
Vinden består av ett stort rum (figur 80), skilt från huvud
byggnaden genom en sekundär, murad vägg och brand
dörr av svartmålad plåt. Golv. Helt belagt med tegel, 
oregelbunden stenläggning, ett extra skift ovan ytter- 
murarna. Tak. Brädfodring, samma som i huvudbyggna
den. Två takluckor på östra sidan. Takstolar. S.k. svensk 
takstol med hanbjälke, sparrar och tassar med stödben. 
Takstolarna utgör en fortsättning från huvudbyggnaden 
och är numrerade från norr på hanbjälkar och stödben 
med XXVI—XXXX, på den valmade gavelsidan i söder 
med XXXXI-XXXXV (figur 81). De två mellersta av de 
sistnämnda har urtag efter hanbjälke, något som tyder på
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Figur 80. Västra flygeln, vinden, från 
norr. Före restaureringen, under pågåen
de installation. Foto BF 1983.

återanvändning efter en tidigare annorlunda utformning. 
Takkupa. På södra sidan, samma utformning som i huvud
byggnaden. Skorstenar. Två stycken, en på vardera sidan 
trapphuset (trappa B). Rökkanalerna från dessa löper 
samman strax under taknocken. Trappa. Från vån. 2 tr. 
leder en svängd trappa till vinden, steg av kalksten. Ett fri
stående steg vid södra sidan av trappans mynning samt av
kapade tassar och tomma urtag för stödben hos de två tak
stolarna vid trappans västra sida talar för att denna tidi
gare haft ett annat lopp.

Östra flygeln
Vinden består av ett stort rum, skilt från huvudbyggnaden 
genom en reveterad plankvägg och branddörr klädd med 
järnplåt. Golv. Belagt med tegel, något böljande, ett extra 
skift ovan yttermurarna. Tak. Brädfodring, samma som i 
huvudbyggnaden. Två takluckor på västra sidan. Tak
stolar. Samma utformning som i västra flygeln. Takstolen 
närmast huvudbyggnaden är inbyggd i väggen genom plåt
beklädnad. Övriga takstolar numrerade från norr på han
bjälke och stödben med XXVI-XXXVIII, på sy dgavelns 
stödben med XXXXIII, XXXXI, XXXXII och XXXX. 
Den omkastade numreringen talar för en omplacering i 
samband med en eventuell ombyggnad. Takkupa. På 
södra sidan, samma som i huvudbyggnaden och västra fly
geln. Skorstenar. Två stycken, den södra något bukig, den 
norra rak och regelbunden.

Figur 81. Västra flygeln, vinden, takstol i s.v. hörnet. 
Före rest. Foto BF 1983.

BODARNA

Förändringar, sammanfattning
Flera skäl talar för ingrepp i och vissa förändringar 
av takstolarna. I huvudbyggnaden är det översta 
fackverket oregelbundet i förhållande till underlig
gande partier och med en oregelbunden numrering 
av virket, som talar för en ombyggnad. Takstolarna 
i gavlarna, både i huvudbyggnaden och flyglarna, 
uppvisar oregelbundenheter i numrering och tecken 
på återanvändning. I västra flygeln har trappan av 
allt att döma byggts om. Tegelgolvet är sannolikt 
sekundärt, troligen även det langsgående stödsyste
met i huvudbyggnaden.

Bodarna längs insidan av gårdsmuren består av två rum i 
vardera längan, tillkomna genom sekundär indelning, 
använda som kallförråd och soprum (figur 156). De sex 
ingångarna är från gården, två till de större rummen, en 
till de mindre (se Exteriören. Ingångar).
Golv. Betong. Sockel. På östra muren i östra längan fort
sätter sockeln av sandsten på gårdsfasaden in i ett ca 95 
cm långt parti. Väggar. Putsade, vitkalkade. Mellanväggen 
i västra längan av plank med panel av pärlspont, i östra 
längan klädd med spånskiva. Södra muren i östra längan 
avslutas med krenelering i murverket, ursparade partier, 
1 ca 150-200, omväxlande med tinnar, b ca 15, h ca 38. 
Tak. Pärlspont, omålat eller gråmålat. Ett takfönster i var
dera längan. Fönster. I gavlarna mot infarten, typ 1 a, has
par sen typ.
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Byggnadsarkeologisk
undersökning

I samband med grävningsarbeten på gården, ned- 
knackning av putsen på fasaden, golvupptagning, 
rivning av mellanväggar, murgenombrott och andra 
stora ingrepp i byggnaden har det utförts en omfat
tande byggnadsarkeologisk undersökning. Denna 
har gjorts med tanke på byggnadens material, kon
struktion och förändringar samt för att klarlägga en 
byggnadskronologi.

GÅRDEN
För att kunna genomföra dränering och isolering av 
grunden gjordes en uppgrävning av gården längs 
huvudbyggnaden och flyglarna. Stenläggningen av 
smågatsten närmast murarna och en del kullersten 
togs bort. I n.v. hörnet kunde konstateras att det 
finns en äldre kullerstensnivå under den nuvarande, 
som troligen tillkommit genom påfyllnad för att 
utjämna svackor. Ett dike schaktades med grävma
skin närmast byggnaden, ca 170-200 cm brett och

med varierande djup då berg i dagen varierade mel
lan ca 170 cm och någon decimeter under markni
vån. Schaktmassorna bestod av jord, sand och smär
re stenar. Längs västra flygeln fanns dessutom ett rik
ligt inslag av byggnadsmassor i form av klumpar av 
bruk, tegelkross, och bitar av röda och gula tegel.

GRUNDEN
Husets grundläggning framträdde efter ovan nämn
da grävning. Grunden består av marksten och tegel 
samt uppvisar stora variationer. Tidigare, 1979, har 
gjorts två provgropar, en vid västra flygeln och en 
vid huvudbyggnadens östra del (figur 82).

Västra flygeln
Denna vilar på en grund av marksten med instoppa
de tegel och avjämningsskift av tegel. Bodlängan är 
ansluten med stötfog, vilket visar att den är sekun-
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därt tillkommen. I hörnet mot denna ligger berget 
som lägst, ca 170 cm under marknivå, och stiger 
sedan för att nå sin högsta punkt under andra fönst
ret norrifrån, sjunker sedan i en brant svacka vid 
anslutningen mot huvudbyggnaden (figur 83). 
Hörnpartiet här har både på flygeln och huvudbygg
naden försetts med en sekundär påmurning av 
betong samt utfyllnad med jord, något som tyder på 
tidigare fuktproblem. Efter schaktning bildades 
också snabbt en vattenpöl här.

Huvudbyggnaden
Grunden i dess västligaste del skiljer sig från husets 
grundläggning i övrigt. Den består här av storstens- 
tegel direkt på berget (figur 84). Detta murparti 
sträcker sig från hörnet mot västra flygeln till mitt 
under tredje fönstret. Murverket är lagt i jämna skift 
utan bestämt förband. Oregelbundenheter i mur
verket, som kan tyda på förändringar, finns på ömse 
sidor om det andra fönstret samt strax väster om det 
tredje fönstret. Berget når sin högsta punkt under det 
andra fönstret och ligger där ca 50 cm under mark
nivån.

Fortsättningen av grunden från tegelpartiet fram 
till huvudingången består av tätt lagda markstenar, 
sluttande ut från byggnaden, med inslag av tegel i 
skarven. Berget höjer sig mot ingången, där det når 
upp till sockelstenarna någon decimeter under mark
nivån. Under fönster nr 7, närmast öster om ingång
en, har en bit av berget sprängts bort för en vatten
ledning, som senare tagits bort och ett parti av grun
den gjutits igen med betong. Mellan fönster nr 8 och 
9 finns en avloppsbrunn nedgrävd i en bortsprängd 
del av berget. Under fönster nr 10, det östligaste på 
huvudbyggnaden, finns fem liggande stenar med 
lågerhuggen yta, vilande på ett utskjutande sockel
parti, ca 60-70 cm under nuvarande marknivå 
(figur 85).

Figur 83. Grunden, västra flygeln, mot gården, norra 
delen, hörnet mot huvudbyggnaden. Foto BF 1983.

Figur 84. Grunden, huvudbyggnaden, mot gården, västra 
delen. Foto BF 1983.

Figur 85. Grunden, huvudbyggnaden, mot gården, östra 
delen. Foto BF 1983.

Figur 86. Skulpterad sten, funnen i grunden till östra 
flygeln. Uppsatt i trappa A, b v. Foto GH 1984.

Östra flygeln
Liksom i östra flygeln består grunden av marksten 
med jordfyllnad och tegelutjämning. Berget visar ej 
samma nivåskillnader här som vid västra flygeln. 
Det sänker sig från huvudbyggnaden ner mot 
ingången och höjer sig sedan mot den sekundära 
bodlängan. Längs större delen av flygeln ligger en 
vattenledning, som löper in i huvudbyggnaden under 
fönster nr 10. Detta parti har således tidigare varit 
uppgrävt. Det kan förklara varför fyllnadsmassorna 
här är fattiga på äldre byggnadsrester som bruk och 
tegel, som fanns i riklig mängd vid västra flygeln.

Fynd. En skulpterad sten (figur 86) påträffades 
instucken i grunden mellan ingången och fönstret 
norr om denna. Stenen består av ett svagt välvt håg- 
stycke med en maskaron och lågerhuggna sido- 
partier. Även undersidan, ca 30 cm bred, är låger- 
huggen, något som tyder på att stenen varit en por
talsten. Den kan stilkritiskt dateras till omkring 
1640 och har sannolikt tillhört husets utsmyckning. 
Tyvärr blev stenen något skadad, en liten del av 
näsan på figuren bortslagen av grävmaskinens 
schaktblad, då stenen ej var synlig före grävningen.
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Figur 82. Utgrävning av parti av gården närmast västra 
flygeln. Plan och sektioner. Uppmätning av Karin 
Andersson och Agneta Rosenqvist 1979. Ritning av 
Kerttu Palmgren.
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0. Kvader
1. 14 x 7 cm tegel
2. Lerblandat bruk med stora kalkbruksklumpar
3. Småsten och dylikt
4. Gatsten
5. Sättsand
6. Sand, tegelflis, kalkbruksbitar
7. Småsten
8. Blålera med tegelflis
9. Bruk

10. Lågerhuggen kvader
I I. Sättsand, tegelflis och småsten
12. Fyllnadslager, blålera, tegelflis, småsten, kalkbruk
13. Kalk
14. Kalksten
15. Kompakt lager av lerblandad mylla, tegelflis
16. Sot på berget
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Figur 87. Södra och östra gårdsfasaden efter puts- 
avknackning. Bygghiss med förbindelse genom tak
våningen. Foto GH 1983.

EXTERIÖREN

Murverket
Nedknackningen av den hårda terrasitputsen gjordes 
av två man med hjälp av eldrivna handborrmaskiner. 
All puts utom taklisten, som var i gott skick, knack
ades ner. Fasaderna tvättades därefter med varm
vatten under högt tryck så att resten av putsbruket 
avlägsnades (figur 87).

Sedan fasaderna frilagts från puts granskades 
dessa bit för bit för att fastställa gränserna för olika 
murverksperioder genom att konstatera skarvar, 
olika tegel, förändringar av murbruket och dylikt. 
Som verktyg användes en liten murhacka. Med hjälp 
av byggnadsledningen på platsen ritades ett rutnät av 
blå linjer upp på fasaderna. Rutorna fick 2 meter 
långa sidor och utgjorde koordinatsystem och 
utgångspunkt för uppmätningarna.
Avståndet mellan de olika perioder
nas gränspunkter och koordinat- 
linjerna mättes med hjälp av tum
stock och ritades in på ritpapper.
Detta bestod av millimeterrutat pap
per (plastat för att motstå fukt), fäst 
på en ritbräda och som verktyg tjä
nade linjal och blyertspenna. Arbetet 
hade förberetts genom att den aktu
ella fasaden ritats upp på papperet i 
skala 1:50, efter restaurerings
arkitektens uppmätningsritningar, 
och ett koordinatsystem motsvaran
de det på fasaden lagts in.

Någon genväg med hjälp av tek
niska medel för dokumentationen 
fanns tyvärr inte. Försök gjordes att 
göra uppmätningsritningar med 
hjälp av en pantograf, en ritapparat

som då ibland användes vid arkelogiska utgrävning
ar. Denna metod visade sig dock vara både tidsödan
de och otillförlitlig och uteslöts därför. Foto
grammetri gick inte heller att använda då fasaderna 
var skymda av byggnadsställningar.

Det blottlagda murverket mättes upp och detalje
rade ritningar gjordes av samtliga fasader utom bod
längans gårdsfasad, som är uppförd i ett samman
hang. På ritningarna har angetts de förändringar som 
kunnat iakttagas, igensatta öppningar, bågar, skarvar, 
sprickor samt ankarslutar. Efter hand som uppmät
ningarna av fasaderna framskred kom dessa på pap
peret att framstå som ett lapptäcke av olika murverk. 
Jämförande studier gjordes hela tiden av bruket i de 
olika murpartierna för att konstatera vilka som till
hörde samma period och de åsattes då en gemensam 
benämning. Den kronologiska gången av murverks- 
förändringarna kunde också efter hand fastställas och 
murverksperiodernas benämning inordnas i alfabe
tisk ordning. De olika perioderna redovisas genom 
färgmarkeringar på ritningarna (figur 88-93).

Murarna är uppförda av tegel och av allt att döma 
homogena. Stenarna är oregelbundna i både form och 
bränning och färgvariationerna rika. En del material 
är sannolikt återanvänt. Det röda, handslagna teglet 
av normalformat är det klart dominerande. Dessutom 
finns inslag av storstenstegel, gula småtegel samt sen
tida maskinslaget tegel. Tegelstorlekarna och före
komsten redovisas i tabell 5. Som sagts ovan hänför 
sig periodindelningen till murbruket.

Det dominerande förbandet är blockförband men 
även här finns stora oregelbundenheter. Murverket 
som helhet uppvisar ingen större precision i utföran
det eller prov på hantverksskicklighet. Det har uppen
barligen ej varit avsett att synas utan att putsas över.

Murbruket från olika perioder uppvisar stora 
variationer i färg, hårdhet och sammansättning, sam
tidigt som ett par perioder ligger så nära varandra att 
de kan betraktas som variationer av samma period. 
Även inom perioderna kan förekomma vissa smärre 
variationer, främst bestående av skiljaktigheter i 
grundfärgen. Rent generellt kan sägas att denna är 
mörkare i de nedre murpartierna än i de övre. De 
olika murbrukens karaktär och förekomst redovisas i 
tabell 6.

Tabell 5. Tegelstorlekar, exteriören.
Period Mått Förekomst. Anm.

O ca 30 x 15 x 9, 
en del större

Hb., norra fasaden, ett mindre parti.

A ca 30 x 15 x 9, 
en del större

Hb., södra fasaden, bv., västra delen.

A-EF ca 28 x 15 x 8 Den helt dominerande storleken.

F 28 x 13 x 7 Bv., lagningar. Maskinslaget tegel.
B-D 20 x 10 x 5 Små, gula tegel. Främst i en del fönster

bågar, bl.a.:
C Hb., norra fasaden, bv. fönster nr 9 och 10, 

västra flygeln, bv., fönster nr 3, 
östra flygeln, lagningar här och var.
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Tabell 6. Murbruk. Karaktäristik och huvudsaklig förekomst.
Period Karaktär Förekomst
O Mörkt, starkt lerhaltigt, pulvriserar lätt.

Små, vita kalkklumpar i begränsad omfattning.
Hb., norra fasaden, bv.

A Mörkgrått, magert, hårt. Rikliga inslag av gula och 
vita klumpar samt träkol.

Hb.

AB Mörkgrått-gråsvart, hårt med inblandning av lera.
Gula och vita klumpar, rester av träkol.

Västra flygeln,
norra fasaden, västra delen.

AC Gråbrunt, hårt. Rikligt med gula och vita klumpar 
och träkol.

Östra flygeln,
hb., södra fasaden, igensatta öppningar.

B Grågult, fett, mycket hårt. Stora gula och vita klumpar. 
En variant med mycket hårt, nästan rent kalkbruk.

Hb., norra fasaden, n.v. hörn, trapphuset, 
igensättning. Ö. flygeln, v. fasaden.

C Vitt-gult-rosa kalkbruk, rik sandinblandning, 
pulveriserar lätt.

Samtliga fasader i hb. och flyglarna. 
Främst runt fönstren och mellan dessa.

D Vitt, magert kalkbruk, rik sandinblandning. Stora, 
vita klumpar.

Hb., 3 vån., främst vid de franska 
fönstren.

E Grått, magert. Små, vita klumpar. Bodarna, gårdsmuren.
EF Gråbrunt, magert. Små, vita klumpar. Samtliga fasader, fönster, lister mellan 

våningarna
F Grått, hårt, cementbruk. Samtliga fasader, bv., lagningar.

Tabell 7. Ytputs och avfärgning, exteriören.
Period Karaktär Förekomst
A Grovt bruk, utstockn. ett par cm. Tunn ytputs med 

småknottrig yta. Mellangrå.
Hb., s.v. hörnet, norra fasaden, 3 vån.

A Bruk A. Slät ytputs, fet yta. Ljust varmgul. Rum 4, östra muren (ursp. yttermur).
A Bruk A. Slät ytputs, fet yta. Vit. Hb., södra fasaden, återanv. sten från 

omfattning.
AB Grovt bruk. Slät ytputs, fet yta. Ljusgrå-vit. Västra flygeln, arkadbågar.
B? Vitt, hårt, kalkrikt bruk, tjockt lager. Slät ytputs.

Tre lager avfärgning: mörkgrå, ljusgrå, gulbeige.
Gårdsmuren, hörn mellan portalen och 
västra boden.

B? Vitt, hårt, kalkrikt bruk, tjockt lager. Slät ytputs.
Två lager avfärgning: mellangrå, gulbeige.

Gårdsmuren, hörn mellan portalen och 
och östra boden.

C Bruk C, rosafärgat. Avfärgning starkt gul.
Senare avfärgning: tunn, slamartad, kvarsitter som 
hinna, gul-beige-rosa.

Östra flygeln, 2 och 3 vån. Hb., och 
västra flygeln, små partier.

EF Bruk E. Tunn, slät ytputs. Mellangrå. Hb., norra fasaden, n.v. hörn.
EF Bruk E. Tunn, slät ytputs, oljemålad. Mellangrå. Västra flygeln, bv., fönster nr 4 

(ursp. portal).
F Cementbruk, utstockning ca 2-5 cm. Genomfärgad 

terrasitputs med grov yta, glimmerglänsande. 
Grå-gul-rosa.

Samtliga fasader utom västra fasaden, 
heltäckande.

Ytputs från tidigare perioder har påträffats i myck
et begränsad omfattning, endast i smärre partier. Dessa 
har dock ändå kunnat ge värdefulla upplysningar om 
byggnadens äldre färgsättning då de i flertalet fall kun
nat hänföras till en bestämd period (tabell 7).

Den profilerade listen mellan våningarna har

byggts upp genom en sekundär inhuggning av ett skift 
tegel. Ovanpå detta har lagts ett kantställt tegel och en 
avfasad halvsten. Vid nedbilningen av putsen lossna
de en stor del av de utanpåliggande stenarna. Den del 
av listen som kvarstod redovisas i uppmätnings- 
ritningarna.
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Figur 88. Norra fasaden, efter putsavknackning. 
Uppmätning av Barbro Flodin och Kerttu Palmgren 
1983. Ritning av Kerttu Palmgren.

Figur 89. Östra fasaden, efter putsavknackning. 
Uppmätning av Barbro Flodin och Kerttu Palmgren 
1983. Ritning av Kerttu Palmgren.
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period 0, omkr. 1600 ? 

period A, 16 30- t 

period AB, omkr. 1640 

period AC, 1640-t borj. 

period 8, omkr. 1680 

period C,1740-t 

period D, omkr 1790 

period E, 1830-t. 

period EF, 1850-t. 

period F# 1900 -t. 

si enomfottning Situationsplan för norra fasaden.

Färgförklaringar till samt
liga bilder på uppslagen
66-67, 68-69 och 70-71. Situationsplan för östra fasaden.
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Figur 90. Södra gårdsfasaden, efter putsavknackning. 
Uppmätning av Barbro Flodin och Kerttu Palmgren 
1983. Ritning av Kerttu Palmgren.

Figur 91. Östra gårdsfasaden, efter putsavknackning. 
Uppmätning av Barbro Flodin och Kerttu Palmgren 
1983. Ritning av Kerttu Palmgren.
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Situationsplan för östra gårdsfasaden.
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Figur 92. Västra gårdsfasaden, efter putsav knackning. 
Uppmätning av Barbro Flodin och Kerttu Palmgren 
1983. Ritning av Kerttu Palmgren.

Figur 93. Gårdsmuren, utsidan mot torget, efter putsav- 
knackning. Uppmätning av Barbro Flodin och Kerttu 
Palmgren 1983. Ritning av Kerttu Palmgren.
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Ankarslutar
Sedan putsen knackats ned från fasaden framträdde 
ankarslutarna, som tidigare varit dolda, utom i väst- 
fasaden där de ligger synligt i den relativt tunna put
sen. Av de 103 ankarslutarna visade sig 46 stycken, 
därav 13 på västfasaden, ligga utanpå murverket 
och således tillhöra samma period som detta medan 
57 var sekundärt inhuggna i murverket och täckta 
av bruk. De senare frilädes och ankarslutarna har 
dokumenterats på uppmätningsritningarna. Av 
dessa framgår att slutarna har en oregelbunden pla
cering och varierande utformning. De inhuggna slu
tarna var samtliga dolda av bruk från period C. 
Detta talar för att en omläggning gjorts av bjälklaget 
underdenna period. Ankarslutarnas utformning 
framgår även av figur 94. På 33 ankarslutar finns 
synliga, inhuggna märken eller stämplar (figur 95). 
Förekomsten av dessa och de olika typerna ankar
slutar sammanfattas i tabell 8 och 9.

Ankarslutarnas huvudsakliga kännetecken:
• Typ I. Helsmidd, avsmalnande mittparti (figur 96).
• Typ II. Rakt järn, trätt genom knut, hake mot knu
ten, avfasat nedtill, ibland även upptill (figur 97).
• Typ III. Inrullade spetsar, ibland stjälk upptill med 
avbruten spets eller avbrutna rester i knuten.
• Typ IV. Upptill blad, yttersta spetsen ofta avbru
ten, ibland stjälkar i knuten.
• Typ V. Kloliknande avslutning upptill, avsmalnan
de nedtill (figur 97).

Som framgår av tabell 8 har fyra av de fem typer
na ankarslutar sin ursprungliga placering och sanno
likt även utformning förutom sekundära skador. De

Figur 94. Ankarslutar, olika typer.

Figur 95. Stämplar på ankarslutar.

EiSXl
1 2 3 4 ^

5 6 7 8

flesta av dessa ankarslutar har rester av grå, starkt 
krackelerad oljefärg. Av den vanligaste typen, nr II, 
har merparten kommit på plats genom sekundär 
inhuggning. Många av dessa företer tecken på åter- 
användning och skador genom avhuggna ändar. En 
del av dessa slutar är också vända med den stämp
lade sidan inåt, som därför inte har kunnat iakttagas 
och dokumenteras, något som i viss mån förklarar 
varför endast 26 av 87 slutar uppvisar stämplar. De 
avhuggna ändarna hos typ II talar även för att en del 
av dessa ursprungligen kan ha varit utformade som 
typ III eller IV, någon som typ V. Vid en losstagning

Tabell 8. Ankarslutarnas utformning.
Typ Antal U I Stämplar

I 5 5 —

II 87 30 57 26
III 7 7 6
IV 2 2 1
V 2 2 -

S:a 103 46 57 33

Förkortningar.
I Inhuggen 
U Utanpåliggande

Tabell 9. Stämplar på ankarslutarna.
Ankarslut

typ 1 2
Stär

3
npel,

4
typ, a 

5
mtal

6 7 8
I

II 1 14 4 3 1 2 1
III 1 5
IV 1
V

S:a 2 1 14 4 8 1 2 1
U 2 1 13 2 4
I 1 2 4 1 2 1

Förkortningar. Se tabell 8.
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och återanvändning kan ändarna med den dekora
tiva utformningen ha huggits av för att inte hindra. 
Knutarna till en del av dessa ankarslutar har rester 
av grå oljefärg.

Av de åtta typerna stämplar består sju av olika 
varianter och kombinationer av horisontella streck 
och kryss. Endast en består av en bokstav.

Figur 96. Norra fasaden, bv., ankarslut typ I. 
Foto GH 1983.

Figur 97. Norra fasaden, vån. 2-3, ankarslutar 
typ V (t.v.) och typ II (t.b.). Foto GH 1983.

Stämplarna hänför sig sannolikt till den smed som 
tillverkat ankarsluten. En typ av stämpel, nr 3, sva
rar för närmare hälften av de kända stämplarna. Av 
tabellerna framgår att de flesta stämplarna återfinns 
hos ankarslut typ II.

Ankarslutarna på västfasaden skiljer sig från de 
övriga genom att ligga synligt i den relativt tunna 
putsen, som redan nämnts. Då denna ej knackats 
ned går det ej att hänföra slutarna till någon viss 
murverksperiod. Slutarna verkar oskadda och av lik
artat utseende, typ II, de flesta med avfasning och 
stämplar i båda ändarna.

Särskilda iakttagelser
Bland de många iakttagelser som gjorts i samband 
med murverksundersökningen ska här pekas på 
några av speciellt intresse eller som kan vara svåra 
att utläsa av uppmätningsritningarna.

Norra fasaden. Den långa fasaden är ej rätlinjigt 
uppbyggd utan böljar fram och tillbaka. Murpartiet 
närmast taklisten buktar utåt. Samtliga dörr- och 
fönsteröppningar med bågar och omfattningar är 
sekundära (figur 88). I bottenvåningen ovan fönster 
nr 3 finns en stor båge, som tyder på att här funnits 
en större ingång, mindre sådana kan ha funnits i 
västra delen av huset.

Mellan fönster 10 och 11 finns ett murparti som 
klart skiljer sig från murverket i övrigt. Det är ett 
tydligt utformat hörnparti (figur 88 och 98), upp
byggt av storstenstegel och med mörkt, löst, starkt 
lerhaltigt bruk (period O). Detta murparti försvinner 
som en kil under det sekundära murpartiet på västra 
sidan. Murverket på östra sidan slutar med en stöt- 
fog. Strax väster om ingången, axel 11, finns hål för 
en rökkanal eller ventilation. I detta är synligt, ca 40 
cm in, en langsgående träbjälke, b ca 18 cm.

Mellan fönster 12 och 13 finns ett parti med stora 
lagningar av murverket, gjorda av kantställda stenar 
och hårt bruk. Troligen rör det sig om tidigare vitt-
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Figur 98. Norra fasaden, bv.
Hörnparti av 

äldre inmurat bus. 
Foto BF 1983.

Figur 99. Södra gårds- 
fasaaen, bv., västra delen.

Foto BF 1983.

Figur 100. Södra gårds- 
fasaden, bv., östra delen.

Foto BF 1983.
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rings- och frostskador. Den dåligt underhållna häng- 
rännan har suttit strax intill.

I hörnpartiet mot västfasaden finns i våning 2 och 
3 grå ytputs bevarad från en äldre period. Mellan 
dessa våningar i axel 13 finns en vertikal skarv, som 
utgör resten av ett hörnparti, försvinnande in i mur
verket, med grå ytputs mot väster. Det visar att fasa
den ursprungligen sträckte sig hit och att den västra 
delen är tillbyggd. Strax öster om fönster 8 i både 
våning 2 och 3 finns delar av igenmurade nischer. 
Dessa har varit rundbågiga och skrånande inåt. I den 
undre av dessa finns ljusgul ytputs på bruk från 
period A.

Östra fasaden. Denna fasad uppvisar inte lika 
stora förändringar och antal perioder som norra 
fasaden (figur 89). Samtliga öppningar är dock 
sekundära och igenmurade öppningar kan konstate
ras. Mellan femte och sjätte fönsteraxeln finns sprick
or i murverket och taklisten samt en vertikal skarv 
mellan murverk från olika perioder. Här går gränsen 
mellan huvudbyggnaden och flygeln, som uppenbar
ligen tillkommit under olika byggnadsperioder.

Södra gårdsfasaden. Även denna fasad uppvisar 
stora förändringar, korresponderande med norra 
fasaden (figur 90). Samtliga öppningar är sekundära 
och en del igensatta kan iakttagas. De igenmurade 
öppningarna i hörnet mot östra flygeln är gjorda i 
förband med denna.

Västra partiet av bottenvåningen, mellan hörnet 
och tredje fönstret, är till största delen uppfört av 
storstenstegel av varierande format (figur 99). 
Partiet begränsas uppåt i stort sett av listen men

åtskilliga stenar av stort format finns i murverket 
ovanför. Murverket är oregelbundet beträffande 
både skift och förband och skiljer sig från fasaden i 
övrigt. Mellan hörnet och fönster nr 1 finns ett 
avhugget valvanfang. Det består av tre skift snett 
ställda stenar, riktade mot västra flygeln i ca 45° 
vinkel. Stenarna har huggits av på platsen jäms med 
fasadlivet. Närmast öster om fönster nr 2 finns en 
lågt sittande, igenmurad öppning. Bruket är från 
period A i både igenmurningen och angränsande 
murverk.

Ovan fönster nr 10 i bottenvåningen finns en stor 
båge ovan en igenmurning, något som talar för att 
här funnits en större ingång (figur 100).

Mellan hörnet och fönster nr 1 i både andra och 
tredje våningen finns ett murpartier från period B, 
utgörande igensättningar av öppningar eller nischer. 
De senare begränsas i västra sidan av runda form
tegel med bevarad slät, ljusgrå ytputs. Bågen ovan 
den övre igensättningen har på undersidan grå 
ytputs, som fortsätter inåt så långt man kan se och 
ett djup på 43 cm har mätts upp. Om det har varit 
ett fönster här har det legat indraget i en nisch.

I nivå med bjälklaget mellan andra och tredje 
våningen sker en färgförändring av bruket utan att 
det finns någon skarv i själva murverket. 
Förklaringen till nyansskillnaden kan ligga hos råva
rorna. Kalk, sand och kanske även vatten kan ha 
levererats från annat håll än tidigare och därmed 
gett annan färg åt bruksblandningen.

Öster om fönster nr 5 i tredje våningen finns en 
igenmurad nisch, som formats genom inhuggning i

murverket och således 
tillkommit sedan detta 
uppförts.

På ömse sidor om 
trapphuset finns genom
gående, vertikala skar
var, som talar för att här 
skett en genomgripande 
förändring.

Östra gårdsfasaden. 
Samtliga fönster är se
kundära men man har i 
stor utsträckning använt 
sig av de ursprungliga 
öppningarna (figur 91).

I bottenvåningen 
finns stora förnyade 
murpartier, något som 
tyder på tidigare fukt
skador. Ovan dessa par
tier är ytskiktet hos det 
ursprungliga murverket 
söndervittrat (figur 101). 
Ett stycke ovan ingång
en finns rester av en båge 
till en äldre portal.

Figur 101. Östra gårds
fasaden, bv. Vittrat tegel. 
Foto GH 1983.
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Figur 102. Östra gårds- 
fasaden, vån. 2, södra 

hörnet. Igenmurad nisch.
Foto BF 1983.

Figur 103. Östra gårds- 
fasaden, vån. 2, södra 

hörnet. Igenmurad nisch, 
efter upptagning delvis. 

Langsgående ankarjärn i 
murverket. Foto BF 1983.

Strax söder om fönster nr 2 samt mel
lan fönster 4 och 5 i andra våningen 
finns rester av äldre gulfärgad ytputs 
med en senare grårosa kalkavfärgning. 
Den gula färgen sitter på ett ca 5 cm 
tjockt lager bruk från period C. Dessa 
bevarade putsrester kom att bli av 
avgörande betydelse för husets kom
mande färgsättning.

Västra gårdsfasaden. Botten
våningen uppvisar många och omfat
tande ändringar i murverket medan 
förändringarna i de båda övre våning
arna inskränker sig till insättandet av 
nya fönsterkarmar i äldre öppningar 
med vissa justeringar (figur 92).

Stora förnyade partier av murverket 
i bottenvåningen talar för att proble
men varit betydande, sannolikt beroen

de på fukt. Den asfalterade sockeln är belagd med 
tjärpapp utom mellan fönster 5 och 6 där ett band
järn ligger inlagt.

Ett system av parvis ställda arkadbågar, sekundärt 
igenmurade, sträcker sig längs hela bottenvåningen 
på ömse sidor om mittfönstret (figur 104). Genom 
bortbilning av en del av igensättningen har delar av 
arkadbågarna frilagts. De är uppförda av formtegel, 
rundade stenar, som uppenbarligen formats genom 
tillknackning av ena kortändan. Bågens djup är 25 
cm, dvs. stenens längd. Bågarna är slätputsade och

Närmast hörnet mot södra gaveln finns i andra 
våningen en igenmurad nisch (figur 102). Murbruket 
är detsamma i igenmurningen som i det omgivande 
murverket. En upphuggning har visat att nischen ej 
fullbordats utan satts igen under byggnadstiden. 
Runt hörnet sitter på sydgaveln en ankarslut i nivå 
med nischen. Dragjärnet till denna löper genom 
nischen (figur 103). Vid igensättningen gjordes en 
förtagning med hörnpartiet genom att en hörnsten 
togs bort och ersattes av en helsten som löper sam
man med igenmurningen.
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Vigur 106. Gårdsmuren, 
södra sidan, östra delen. 
Foto GH 1983.

Figur 104. Västra gårdsfasaden, bv., norra delen. 
Foto BF 1983.

Figur 105. Västra gårdsfasaden, bv. Arkadbåge med 
ytputs. Foto GFI 1983.

har en ljusgrå avfärgning och vitkalkning som lätt 
färgar av sig (figur 105). Öppningarna har ej varit 
genomgående utan bågarna har omfattat nischer. 
Bågarna är igensatta med ett bruk som ligger nära 
det bruk som finns i det ursprungliga murverket. 
Igenmurningen kan därför ha gjorts efter endast en 
relativt kort tid.

Ovan mittfönstret, nr 4, finns dubbla bågar från 
olika perioder. På undersidan av den övre bågen 
finns ett tjockt lager putsbruk samt grå ytputs målad 
med oljefärg, som är gulnad och starkt krackelerad. 
Här kan ha legat en portal tidigare men som flyttats 
och ersatts av ett fönster.

Gårdsmuren, utsidan mot torget. Nedre delen av 
murpartiet närmast östra flygeln är i förband med

denna (figur 93 och 
106). Murverket när
mast västra flygeln är 
från samma period 
(AC) och skjuter som en 
kil in under senare 
påmurning, som höjer 
sig med en markant 
kant ca 5 cm. Den 
ursprungliga muren 
måste ha tillkommit i 
samband med uppför
andet av östra flygeln. 
Muren har senare för
ändrats, sannolikt höjts 
och fått en ny portal.
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Figur 107. Gårdsportalen, från norr. Foto GH 1983.

Murverket i de senare partierna är delvis oregelbun
det och utgörs till stor del troligen av återanvänt 
material, där många stenar lagts med bredsidan utåt.

Listen är uppbyggd av ett skift koppsten på höj
den, därunder ett indraget, avfasat koppskift och 
ovanför ligger ett utskjutande, avfasat skift, beståen
de av både löpare och kopp. Listens slutliga profil 
gjordes i puts.

En detalj att notera är att de tre skiften närmast 
under listen i östra delen av muren i huvudsak består 
av koppskift. Enligt murarbasen kan det tyda på att 
den ursprungliga muren slutade här i höjd. Vid mur- 
ningen måste allt material förbrukas (har även gällt 
ett långt stycke in på 1900-talet). När arbetet när
made sig slutet kunde en mängd avslagna stenar 
ligga på ställningarna. För att kunna använda dessa 
lades de med kortändan utåt.

På insidan av muren finns på ömse sidor av 
portalomfattningen en vertikal skarv där det 
ursprungliga murverket är synligt (figur 107). På 
detta finns även ytputs och flera lager kalkavfärg- 
ning bevarad (se tabell 7).

Bodarna. Murverket är uppfört i blockförband 
med oregelbunden murning (figur 108). Längorna är 
uppförda i ett sammanhang men har omgjorda öpp
ningar. Den mellersta ingången på vardera längan 
har av allt att döma varit ca 100 cm bredare. Ca 50 
cm på vardera sidan av öppningarna finns en skarv 
med förtagningsstenar. Övriga fyra öppningar samt 
fönsteröppningarna mot infarten visar förändringar 
i murverket närmast öppningarna. Både uppföran
det av bodarna och förändringarna tillhör perioder
na E och EF med smärre variationer i bruket.

Fönster
I beskrivningen av fönstren (se Interiören. Fönster) 
har framförts att samtliga fönster av typ 2 utom ett 
har märken efter en tidigare placering av tvärposten 
(se tabell 2). Murverksundersökningen visar att 
detta fönster, i västra gårdsfasadens andra våning,

Figur 108. Västra bodlängan, från n.ö. Foto GH 1983.

satts in under period EF medan samtliga övriga 
fönsterkarmar av denna typ satts in under period C. 
Fönstren har således gjorts om och tvärposten fått 
ett nytt läge senast under period EF.

Taket
Allt tegel togs ner och sorterades så att hela eller 
någorlunda hela pannor togs tillvara och lagrades 
tillfälligt. Ca 60 procent av teglen var dock i sådant 
skick, kantstötta eller söndersprängda, att de ej 
ansågs kunna återanvändas och kastades därför. All 
läkt och takpapp revs liksom all plåtbeklädnad så att 
brädfodringen framträdde. Denna består i sin helhet, 
även på mezzaninen, av spontade bräder, b 10 cm.

Tegelmärken. Vid återläggningen av taket kunde 
följande tillverkarstämplar iakttagas på tegelpannor
na (noterade av en praktikant, som deltog i arbetet): 
SS (omvänt), RS, AWK, EH, IO, ODK eller DDK, 
RB, PE och PKS Stigslund N 18.

Märkena är i de flesta fall placerade på klacken. 
Det helt dominerande märket är SS (omvänt). Det 
avser sannolikt Stockholms slotts tegelbruk och 
teglen torde härröra från omkring 1740. Då komp
lettering gjordes med äldre tegel från annat håll 
(mindre än 5 procent) kan något eller några av ovan
stående märken tillhöra sådana tegel.

INTERIÖREN
De många håltagningarna i murverket, flera hundra, 
har gett rika tillfällen till iakttagelser av murverkets 
uppbyggnad och fastställande av periodtillhörighet 
då murarna är homogena, uppförda helt av tegel och 
samma typ av bruk använts i såväl yttermurar som 
innerväggar. De olika murverksperioderna redovisas 
genom färgmarkering på planritningarna (figur 
109). De särskilda iakttagelser som gjorts redovisas 
nedan rumsvis.
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Tabell 10. Golv, befintlig beläggning, plats för kakelugn, ny beläggning/åtgärder.
Rum Befind.beläggning Plats för kakelugn Ny beläggning/åtgärd
1-3 masonit ej synlig linoleum
4 bräder, 10 ej synlig betong + linoleum
5 plank, 14-15 eu.bräder, 10 ny plank, Faxe
6 masonit ej synlig linoleum
6 a plank, 14-15 - betong + linoleum
7 masonit ej synlig linoleum
7a bräder, osp. 14-15 - spånskiva + linoleum
8 bräder, sp. 14 - mattlack
8 a klinkerplattor - betong
9 betong + kork - linoleum
9 a klinkerplattor - betong
10-12 betong + kork - linoleum
12 a betong - ny betong
13 bräder, sp. 12,5 - linoleum
13 a bräder, sp. 11,5 eu.bräder, sp. 9 linoleum
13 b-f betong + kork - linoleum
14 betong + kork - linoleum
15 plank, osp. 16-22 bu.kalksten Faxe
16 plank, osp. 17-22 eu.bräder, 11 Faxe
17 plank, osp. 13-22 bu.kalksten Faxe
18-19 kalksten - betong
20 plank, osp. 19-22 bu.kalksten Faxe
21 plank, osp. 16-20 eu. bräder, sp. 8 Faxe
22 plank, osp. 19-21 - linoleum
23 bräder, sp. 11 bu.kalksten Faxe
24 bräder, sp. 11 - Faxe
25 plank, osp. 16-23 eu.bräder, sp. 11 heltäckningsmatta
26 kalksten, 43 x 43 - -
27 plank, osp. 18-21 bu.kalksten linoleum
28 plank, osp. 19-23 eu.bräder, sp. 11 linoleum
29 plank, osp. 14-21 eu.bräder, sp. 11 Faxe
29 a plank, osp. 18-21 - Faxe
30 plank, osp. 20-22 bu.kalksten Faxe
30 a plank, osp. 19-22 - Faxe
31 plank, osp. 18-22 eu.bräder, sp. 10 Faxe
31 a plank, osp. 20-22 - Faxe
32 plank, osp. 15-18 eu.bräder, sp. 10 Faxe
32 a kalksten - -

bräder, sp. 10 - linoleum
33 plank, osp. 18-23 eu.bräder, sp. 10 Faxe
34 plank, osp. 14-22 eu.plank, osp. 14-15 Faxe
34 a kalksten, 30 x 30 - -
34 b-d plank, osp. 14-23 bu.kalksten Faxe
35 parkett bu.kalksten mattlack
35 a bräder, sp. 11 

kalkstensfris
bu.kalksten heltäckningsmatta

35 b plank - linoleum
36 parkett bu.kalksten mattlack
37 a parkett - heltäckningsmatta
37 b plank, osp. 16-22 bu. kalksten heltäckningsmatta
37 c plank, osp. 16-22 - heltäckningsmatta
38 plank, osp. 16 eu.plank, osp. 16 linoleum
39 bräder, sp. 11 - linoleum
40 bräder, sp. 11 bu.kalksten linoleum
40 a bräder, sp. 11 eu.plank, osp.16-20 linoleum
41 plank, osp. 17-22 eu.bräder, sp. 10 Faxe
42 plank, osp. 17-25 eu.bräder, sp. 10 Faxe
43 plank, osp. 20-25 eu.bräder, sp. 12 Faxe
44 plank, osp. 16-22 bu.kalksten Faxe

Förkortningar, osp. ospontade bu. bevarat underlag för kakelugn Måttangivelsen anger
sp. spontade eu. ersatt underlag för kakelugn bredden i cm.
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Figur 109. Murverk och väggar, perioder och 
tillkomsttid. Ritning av Kerttu Palmgren.

■ period O, omkring 1600?

■ period A, 1630-t.

wm period AB, omkring 1640

mm period AC, 1640-t. början

mm period B, omkring 1680

MM period C, 1740-t.

ESä period D, omkring 1790

mm period E, 1830-t.

wm period EF, 1850-t.

wm period F, 1900-t.

mm stenomfattning
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Golv
Samtliga sekundära ytbeläggningar i form av lino- 
leummattor och heltäckande mattor togs bort, i de 
flesta fall tillsammans med underlaget av träfiber
skivor eller papp.

I rum 1-3, 6 och 7 i bottenvåningen bestod under
laget av fastspikade masonitskivor. Då dessa var i 
gott skick och golven inunder av allt att döma består 
av oregelbundna bräder fick skivorna ligga kvar och 
utgöra underlag för en ny beläggning av linoleum. 
De flesta golv i östra delen av huvudbyggnadens och 
östra flygelns bottenvåning är belagda med skivor av 
pressad kork, ca 50 x 100 x 4 cm, på underlag av 
betong. Några spår efter kakelugnar eller tidigare 
eldstäder kunde därför inte iakttagas i bottenvåning
en, med ett par undantag.

I andra och tredje våningen framkom äldre plank
golv, i några rum av bräder, sannolikt sekundära. I 
flertalet rum blev platsen för en tidigare kakelugn 
synlig, i ursprungligt skick med fris och kalkstens- 
beläggning eller med sekundär beläggning av plank 
eller bräder.

I tabell 10 sammanfattas golvmaterialen efter 
borttagning av linoleummattor osv., plats för kakel
ugn samt ny golvbeläggning eller vidtagna åtgärder 
vid den påföljande renoveringen, för vilken redogörs 
i ett kommande kapitel.

Rum 1
Tak. Ovan nuvarande valv finns rester av äldre 
kryssvalv av små, gula tegel.

Rum 4
Golv. Brädgolvet vilade på sparrar, 12 x 12 cm, lig
gande i riktning norr-söder. En del sparrar, i synner-

Figur 110. Rum 4, s.v. hörnet. Igenmurad trappa, sedd 
genom hål ovanifrån. Foto BF 1983.

het i s.ö. hörnet, var svårt rötskadade. Sparrarna 
vilade i och på en fyllnad av jord, sten, tegelkrosss, 
kalkbitar, stickor och slaggstenskross. Allt trävirke 
togs bort liksom de svårt rostskadade ledningarna 
för vatten och avlopp som gick under golvet.

Under den lösa fyllningen finns en jordfyllnad 
med rik förekomst av små, rundade markstenar, som 
tyder på att rummet haft ett golv av kullersten. Tät 
stenläggning finns främst i s.v. och n.ö. hörnorna. 
Genom senare inläggningar av rörledningar har 
dock delar av golvet grävts upp. Vid inläggningen av 
brädgolvet har den ca 20 cm djupa fyllningen lagts 
ovan kullerstensgolvet.

Figur 111. Rum 4, östra muren, efter putsavknackning. 
Periodindelning, färgmarkering se figur 88.
Uppmätning av Barbro Flodin och Kerttu Palmgren 1983. 
Ritning av Kerttu Palmgren.
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Igensatt trappa. Utbyggnaden i n.v. hörnet i rum 3 
och s.v. hörnet i rum 4 har visat sig innehålla en 
spiraltrappa av tegel. Efter håltagning i bjälklaget 
ovanifrån har tre trappsteg blivit synliga (figur 110). 
Uppgången var från norr i rum 4. Trappans inner
väggar är putsade och vitkalkade. Igensättningen har 
gjorts genom att raka väggar, en halv sten tjocka, har 
murats upp på två sidor i rum 4. Enligt systemhand
lingarna skulle denna utbyggnad rivas för att bereda 
plats för installationer. Detta har dock inte gjorts.

Äldre ingång. I n.ö. hörnet, strax ovan golvet, 
fanns under putsen en kraftig tapp till gångjärn. Här, 
där fönstret nu sitter, har troligen tidigare legat en 
ingång.

Östra muren. Då en genomgång skulle göras mot 
rum 5 knackades putsen ner på södra delen av muren. 
Efter hand knackades all puts ner från muren, då den 
antogs innehålla viktig information om husets bygg
nadshistoria, något som också bekräftades. De olika 
byggnadsperioderna har dokumenterats genom färg
markering på uppmätningsritningarna (figur 111).

Putsen bestod av cementblandad puts, ca 3-5 cm 
tjock, med slätputsad yta, som målats. Något undre 
putslager fanns ej bevarat utom rester i hörnet mot 
västra flygeln samt kalkning av ett parti mitt på väg
gen.

Muren framstår som ett lappverk av murverk och 
igensatta öppningar från olika perioder. Från norr 
räknat (vänster på uppmätningsritningen) finns en 
lagning från period F, därpå en rundbågig dörröpp
ning från period A, igensatt under period C. Att 
märka är att igensättningen på motsatta sidan väg
gen, i rum 6, är gjord under period B. Här finns också 
den inmurade dörrkarmen bevarad (figur 119). På 
dörröppningens insida finns grå ytputs bevarad. 
Dörren har således suttit indragen i en rundbågig 
nisch och öppnats mot rum 6, i liv med väggen här. 
Den befintliga dörröppningen till rum 6 har tillkom
mit under period F och satts igen 1983 med normal
tegel i kryssförband.

I centrum av muren syns konturerna av ett fönster, 
som satts igen under period A. Omgivande murverk 
är av storstenstegel med bruk från period O liksom 
fönsterbänken av kvartstegel. Fönstret har satts igen 
samtidigt som en bärande vägg uppförts mellan rum 
5 och 6. Murpartiet från period O måste därför till
höra en äldre tid. På detta murverk finns en hård, vit 
yta av ren kalk, närmast att jämföra med tunn ytputs.

I södra delen av muren finns ytterligare en igen- 
sättning från period C som tyder på att här funnits en 
öppning. Iakttagelser av det inre murverket talar för 
att öppningen tillkommit under period B.

Närmast sydmuren finns ytterligare en igensatt 
öppning med flera skarvar och murverk från olika 
perioder. Igensättningen är oregelbunden och ett stort 
parti består av små, gula tegel i enbart löpskift. Ett av 
dessa har slagits av och i det hål som bildats låg ett 
exemplar av Dagens Nyheter från den 13 januari 
1961 instoppat. Troligen putsades muren detta år. 
Uppmätningsritningen av väggen som helhet har 
gjorts efter murgenombrottet och färdigställandet av 
öppningen.

Östväggen fortsätter under murverket till västra 
flygeln, som bildar en stötfog mot öster. På murver
ket närmast hörnet samt på det parti som döljs mel

lan de båda murarna finns ljusgul ytputs från 
period A.

Tak. Det välvda taket är uppfört av små, gula tegel 
med bruk från period AB. Valvet är inhugget i öst
muren och således sekundärt i förhållande till denna. 
Rum 4 tillhör således västra flygeln, som uppfördes 
sedan huvudbyggnadens exteriör putsats.

Rum 5
Västra muren, murgenomgång. För att skapa en 
genomgång mellan rum 4 och 5 knackades putsen 
ner på södra delen av västra muren, på platsen där 
en nisch funnits tidigare enligt äldre ritningar. 
Ytterligare nedknackning gjordes på andra delar av 
muren för att utröna förändringar i murverket.

Den framknackade nischen hade en igensättning 
av slaggsten av 7 cm tjocklek, som togs bort (figur 
112). En välvd segmentformad nisch framträdde. 
Den hade flera lager synlig puts och rester av tapet 
samt märken efter två tidigare hyllor. Nederpartiet 
av nischen hade lagningar av trä på södra sidan. 
Golvet i nischen bestod av bräder, b 14, svårt röt- 
skadade. Under dessa fanns rester av ett äldre plank
golv, liggande ca 15 cm lägre.

I fonden av nischen fanns sprickbildning i putsen 
längs kanterna samt en lång, vertikal spricka i dess 
södra del. Efter en försiktig avknackning framkom 
att de undre lagrens ytputs i fonden fortsatte in

Figur 113. Rum 4, östra muren. Igensatt öppning, efter 
delvis borttagen igenmurning. Foto BF 1983.
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Figur 112. Rum 4-5, mur
genombrott.
Uppmätning av 
Barbro Flodin och 
Kerttu Palmgren 1983. 
Ritning av 
Kerttu Palmgren.
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under murverket på sidorna av nischen. Detta är 
således sekundärt tillkommet. Bakom den vertikala 
sprickan fanns en skarv i murverket med synlig 
ytputs, som fortsatte in i murverket. Den begränsa
des nedåt av en horisontell bräda av trä.

Murgenomgången gjordes växelvis från rum 4 och
5. Mot rum 4 togs först igensättningen av gult tegel 
bort. Bakom denna framträdde en oregelbunden och 
rörig igenmurning med bruk från period AB. I södra 
delen fanns en vertikal skarv med synlig ytputs, som 
slutade nedtill mot en bräda. Upptill slutade den put
sade ytan mot en horisontell planka, inmurad vid 
södra sidan och avbruten vid den norra. Ytterligare 
en planka låg löst ovanpå denna. Ovanför plankan 
fanns ett tomrum i murverket innan en svag, oregel
bunden välvning tog vid (figur 113).

Igenmurningen togs bort och en fönsteröppning 
framkom med skrånande, slätputsad, gråvit smyg på 
sydsidan, planka upptill och fönsterbräda, b 49, med 
karnisprofilerad framkant mot rum 5. Den övre 
plankan har rester av gul färg, troligen äggtempera.

Murverket omkring fönstret är från period A och 
fönstret således tillkommet då. Den norra fönster
smygen fanns ej bevarad utan här hade skett föränd
ringar i murverket. Efter borttagning av några stenar 
framkom en inmurad dörrkarm, som satts in under 
period B. Igenmurningen, som är synlig i rum 5, 
gjordes under period C och är i förband med det 
sekundära murverket här. Den södra fönstersmygen 
med omgivande murverk togs bort så att en öppning 
av samma bredd som den framtagna nischen bilda
des (figur 114). Bland det rivna teglet påträffades en 
sten med grå ytputs och en sten med djurspår, troli
gen av en hund, tillkommet innan teglet brändes.

I västra muren finns ytterligare en igenmurning 
med slaggsten (figur 115). Den togs inte bort men 
efter håltagning kunde konstateras att här döljs en 
rundad, putsad nisch för kakelugn. Vid igensätt
ningen, från period F, murades en pelare upp vid 
nischens avslutning på södra sidan. Merparten av 
murverket är från period C, men nedre delen till 
största delen förnyat under period F, sannolikt på

Figur 114. Rum 4, 
östra muren, öppning 

(se figur 113) efter bort
tagen igenmurning. Upptill 

överstycke till fönster. 
I bakgrunden nisch i rum 5, 

västra muren. 
Foto BF 1983.

Figur 115. Rum 5, västra 
muren, efter borttagning av 

igenmurning av nisch och 
fönster. 

Foto BF 1983.
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grund av fuktskador. Ovanför den framtagna 
nischen löper en avlastningsbåge.

Muren mellan rum 4 och 5-6, sammanfattning. 
En sammanställning av iakttagelserna av detta mur
verk ger följande byggnadskronologi.

1. Period O. En byggnad av storstenstegel med fön
ster mot väster. Vitkalkad.

2. Period A. Genomgripande förändringar. 
Fönstret sätts igen och på dess plats uppförs en rums- 
avskiljande vägg. Dörröppning i norra delen och fön
ster i den södra. Muren är yttervägg mot väster, put
sad ljusgul med ljusgrå dörr- och fönsteromfattningar.

3. Period AB. Västra flygeln tillkommer. Fönstret 
sätts igen. Muren mot rum 5 putsas. Två lager ytputs, 
grågul och gråvit.

4. Period B. En dörröppning tas upp mellan rum 4 
och 5, delvis på platsen för det igenmurade fönstret. 
Dörröppningen mellan rum 4 och 6 sätts igen från 
rum 6.

5. Period C. Båda dörröppningarna muras igen 
mot rum 4 (den norra till rum 6 tidigare ur funktion). 
Påmurning med ytterligare murverk på östra sidan 
muren mot rum 5 och 6.1 rum 5 görs en kakelugns- 
nisch och ytterligare en nisch, troligen för förvaring. 
De bevarade lagren ytputs i denna visar sannolikt hela 
rummets färgsättning under olika tider, i kronologisk 
ordning: - a. Röd puts - b. Gul puts.- c. Grågul puts. - 
d. Limfärgstapet, mönster i två blålila nyanser. 
Hyllorna sattes upp efter den gula färgen tillkommit 
(b) och togs ner innan tapetseringen gjordes (d).

6. Period F. Nischerna i rum 5 sätts igen. Skadat 
murverk byts ut och ledningar bilas in mellan nischen 
och sydmuren.

Golv. Sedan linoleummattan med underliggande 
masonitskivor tagits bott framträdde ett svårt fukt- 
skadat golv av spontade bräder, b 14-15, tj 4. 
Frisplanka fanns runt om och i n.v. hörnet plats för 
kakelugn med sekundär igensättning av bräder. 
Golvet var inte bara fuktskadat utan gick i vågor 
genom sättningar på flera ställen.

Brädgolvet avlägsnades och bjälkarna/sparrarna 
blottlädes. De visade sig vara av varierande storlek. I 
stort sett alla var svårt fuktskadade och liknade när
maste sönderfallande fnöske. Detta förklarar sätt
ningarna i golvet. Endast de två längst i öster var i 
någorlunda gott skick. Längs södra väggen var ett 
avloppsrör nedlagt. Golvbjälkarna slutade här mot en 
langsgående regel 40 cm från sydmuren. Vid 
västra muren fanns ett fundament till kakelugn, murat 
av storstenstegel. Fyllnaden i trossbotten bestod av 
rivningsmassor, bruk och tegelkross samt ett stort 
inslag av korkspill från Systembolaget (små bitar med 
hål efter urborrade korkar). Bjälklaget och fyllnaden 
togs bort och ett golv av asfalt kom då fram.

Golvgrävning. För att få ytterligare upplysningar 
om den äldre historien togs ett ca 100 cm brett parti 
av asfaltgolvet upp längs den östra väggen och en 
arkeologisk utgrävning gjordes av detta schakt. 
Iakttagelserna beskrivs genom hänvisning till rut- 
angivelser på uppmätningsritningarna (figur 116).

Figur 116. Rum 5, golv, sektion efter norra väggen. Östra väggen, sektion. Rutindelning för golvgrävning 
i östra delen. Uppmätning av Barbro Flodin och Kerttu Palmgren 1983. Ritning av Kerttu Palmgren.
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Figur 118. Rum 5, golv
grävning, ruta 3-4. Rester 
av förmultnad bjälke (t.v.), 

avtryck efter bjälke. Foto 
BF 1983.

Ruta 1-2. Under asfalten fyllnad av sand med 
smärre bitar av tegel och bruk. Ungefär mitt i ruta 1 
en ojämn gräns för ett golv av tillstampad lerjord ca 
15 cm under asfaltgolvet (figur 117). Detta golv fort
satte över större delen av ruta 2. Under detta ett tunt 
fyllnadslager av jord blandat med tegel eller bruk 
ovan ett valv vars murverk täcks av bruk. Valvet 
begränsas mot söder av ett rakt murparti av bruk 
från period A. Fynd. Fyndfattigt. Keramikskärvor, 
del av fot till trebent gryta, smärre glasbitar och ben
bitar.

Ruta 3. Under asfalten en ca 15 cm djup fyllnad av 
i huvudsak jord, tegelkross och bruk samt ett par 
små, gula tegel. Efter ett avbrott fortsätter det stam
pade lergolvet. Under detta fyllnad av jord med 
klumpar av bruk och tegelkross. Parallellt med 
muren till källarvalvet en tvärgående, starkt förmult
nad bjälke, b ca 22, tj ca 20, som fortsätter ca 30 cm 
in i östra muren. Under bjälken, längs östmuren, 
finns rester av förmultnat trä tillhörande en bjälke,

som löpt fram till stenläggning i ruta 4 (figur 118). 
Mellan stenläggningen och bjälkändan finns stelnat 
bruk från period A, format efter bjälken. Fynd. 
Trärester, ben, bl.a. käke av får eller get, smärre glas
bitar och blåvita och svarta keramikskärvor.

Ruta 4. Under asfaltgolvet fyllnad av jord, tegel
kross och bruk. Fortsättning på lergolvet till ungefär 
mitt i rutan. Under detta fyllnad av jord med stort 
inslag av tegelkross, bl.a. gult tegel och bruk. På ca 
30 cm djup ändrade fyllnaden karaktär och det gula 
teglet upphörde. I stället blev fyllnaden tämligen rik 
på fynd av ben från mindre djur och fåglar samt kera
mikskärvor. 50-55 cm under asfaltgolvet ligger fyra 
storstenstegel bredvid varandra med bredsidan uppåt 
utan sammanbindande bruk. En marksten med verti
kalt huggen sida ligger i gränsskiktet i söder i nivån 
ovanför. Fyllnad av jord i stenläggningen. Fynd. 
Djurben, keramikskärvor tillhörande ett trebent kok
kärl, smärre glasbitar, en liten bronsnål.

Ruta 5. Under asfalten fyllnad till ca 20-30 cm
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djup av jord, tegelkross och bruk samt ett större 
inslag av gula tegel, även hela stenar. På nivån 20-30 
cm under asfaltgolvet minskar inslagen av tegel och 
fynden ökar. På ca 30 cm djup vidtar en oregelbun
den stenläggning av marksten och tegel, löst lagd 
utan bruk och med fyllnad av jord. I nivån 30-50 cm 
under asfaltgolvet påträffas i två gropar i stenlägg
ningen en koncentration av keramikskärvor till
hörande ett trebent kokkärl samt ben och glasbitar. 
Fynd. Det fyndrikaste partiet. Ben, keramikskärvor 
till trebent kokkärl med glänsande glasyr, del av 
grönaktigt glas på fot, del av konvext glas (ruta?).

Ruta 6. Under asfalten fyllnad av jord med klum
par av bruk från period A. Oregelbunden stenlägg
ning fram till ca 30 cm från södra muren där berget 
går i dagen. De lösa fynden samlade i en hålighet 
mellan ett par stenar på ca 25 cm djup. Fynd. 
Fyndfattigt. Keramikskärvor till samma kokkärl 
som i ruta 5, smärre glasbitar (grönt, plant fönster
glas), ett fåtal ben.

Östra väggen. Ovanför asfaltgolvet har väggen 
asfalterats sedan den först pålagts ett skal av tegel i 
enbart löpskift under period F. Sedan asfaltgolvet 
och fyllnadsmassorna tagits bort framträder det 
äldre murverket och dess perioder (figur 116). 
Murverket ovan källarvalvet samt den inlagda bjäl
ken tillhör period A. I centrum finns ett parti från 
period O. En marksten finns i gränspartiet mot 
asfaltväggen samt en tydlig vertikal skarv till ett 
parti från period A i sydligaste delen av murverket.

Norra väggen. Partiet mellan plankgolvet och 
asfaltgolvet har asfalterats innan golvbjälkarna lagts 
på plats.

Västra väggen. Asfaltering mellan asfaltgolv och 
plankgolv. Asfaltgolvet tillkommet efter det att 
nischerna murats igen.

Södra väggen. Grundläggning av tegel direkt på 
berget. Ett skal av tegel har pålagts under period F 
med luftspalt mellan de olika murarna. Murverket 
sedan asfalterat.

Golvundersökning och utgrävning, slutsatser.
Följande perioder och åtgärder kan urskiljas:

1. Period O. Murverk av storstenstegel grund
läggs direkt på berget. Någon golvnivå har ej gått att 
fastställa. De flesta lösa fynden i ruta 3-6 på nivån 
25-50 cm under asfaltgolvet kan härröra från denna 
period då de påträffats främst i håligheter i stenfyll- 
naden. Karaktären av fynden, delar av lerkärl, ben 
och ett mindre antal glasbitar, talar för att här fun
nits en berednings- eller förvaringsplats för mat. 
Möjligen kan det vara en avfallsplats. Under alla för
hållanden tillhör fynden senast byggnadstiden under 
period A.

2. Period A. Murverk ovan ett källarvalv tillkom
mer i n.v. hörnet. Ett par träbjälkar läggs in mellan 
valvet i norr och en stenläggning i söder. Ytterligare 
fyllnad av jord blandat med tegelkross och bruk från 
byggnadstiden tillkommer. Ett golv stampas till av 
lerjord. Ovan detta läggs troligen bjälkar och ett 
plankgolv. Tillkomsten av ett nytt murparti på 
grundläggning av markstenar nära s.ö. hörnet talar 
för en förändring här. Putsavknackning på väggens 
motsatta sida i rum 8 (se detta) visar att här funnits 
en dörröppning, tillkommen under period A och 
igensatt under period C.

3. Period F. Ett ca 15 cm tjockt lager sand och 
jord blandat med tegelkross och bruk läggs ovan ler- 
golvet efter borttagande av äldre bjälklag och golv. 
Asfalt läggs på till ca 5 cm tjocklek. Väggarnas 
nederpartier asfalteras sedan en påmurning gjorts på 
östra och södra väggen och stora delar av murverket 
ersatts på västra väggens nederparti. Avloppsrör 
längs södra väggen. Tvärgående bjälkar eller sparrar 
samt fyllnad innehållande en stor andel kork läggs 
ovan asfaltgolvet. Ett plankgolv läggs på.

Åtgärderna bör ha inneburit en höjning av golv
nivån med ca 15-20 cm. Den var också 16 cm högre 
än i rum 6 före rivningen. Asfalteringen av väggar 
och golv har med säkerhet varit ett försök att 
komma tillrätta med fuktproblemen i denna del av 
byggnaden. Statusen hos det uppruttnade golvet 
visar dock att detta inte lyckades i någon större 
utsträckning. Som tidigare framkommit vid under
sökningen av grunden efter grävning på gården är 
södra muren uppförd av storstenstegel direkt på ber
get och fuktproblemen påtagliga även i exteriören 
(se Grunden).

Rum 6
Västra väggen. Som tidigare påpekats i samband 
med rum 4 finns en igenmurad dörröppning med 
kvarsittande dörrkarm nära n.v. hörnet (figur 119).

Figur 119. Rum 6, västra muren. Kvarsittande karm till 
igenmurad öppning till rum 4. Foto BF 1983.
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Figur 120. Rum 6, från väster. Efter rest. Framtagen 
nisch med kvarsittande järnkors. Foto BL 1984.

Öppningens mått: b 99, h 182, falsdjup 3. Utsparing 
efter gångjärn i karmens norra sida visar att dörren 
öppnats inåt. Karmen är insatt under period A och 
öppningen igensatt under period B. Runt karmen 
finns grågrön ytputs, av allt att döma från period A.

Norra väggen. En påmurning av tegel med luft
spalt och asfaltpapp mellan murverken har gjorts 
under period F. I ett luftintag kan iakttagas den put
sade och vitkalkade äldre muren med hålkäl mot 
taket.

Östra väggen. Vid bilningen för elledningar kom 
en igenmurad glugg med järngaller fram i väggen 
mellan rum 6 och 6 a (passage). Gluggen är genom
gående, storlek 30 x 30 cm, med bevarad ytputs på 
insidorna. Gallret består av fyrkantigt smidesjärn där 
delarna trätts genom varandra. Öppningen liksom 
väggen tillhör period B. Den har troligen tjänat som 
ljusglugg till passagen innan belysning eller fönster 
tillkom där. Igensättningen har skett under period E, 
eventuellt senare. Vid den kommande renoveringen 
behölls gluggen i sin ursprungliga form mot rum 6 
men murades igen mot rum 6 a (figur 120).

Rum 6 a
Golv. Plankgolvet under linoleummattan togs bort 
tillsammans med bjälkar och fyllnad för att bereda 
plats åt installationer. Under fanns ett asfaltgolv av 
samma karaktär som i rum 5. I golvfyllnaden, även 
denna av samma karaktär som i rum 5, påträffades 
delarna av en tidning från år 1923, troligen ned- 
stoppad i samband med golvomläggningen.

Västra väggen. Igenmurad glugg, se rum 6, östra 
väggen. Norra väggen. I n.ö. hörnet murverk från 
period O. Strax öster om fönstret finns en vertikal 
skarv, som visar att här funnits en dörröppning, till
kommen under period B. Murverket under fönstret 
är från period F, då dörren togs bort och byttes ut 
mot ett fönster. Östra väggen. Efter putsavknack- 
ning blottlädes en igenmurad dörröppning, tillkom

men under period O och igensatt under period B. 
Murpartiet från period O är av storstenstegel och 30 
cm, en helsten tjockt. På ett mycket litet parti av 
detta påträffades ljusgul ytputs.

Tak. Det välvda taket är från period F. I den tidi
gare rumsbeskrivningen har påpekats att valven är 
sekundära och att ovanför dessa finns rester av valv, 
som det visat sig i förband med västra muren och 
tillkomna under period B för att bilda en passage.

Rum 7
Västra väggen. I n.ö. hörnet finns en horisontell 
skarv 198 cm ovan golvet mellan murverk från 
period O nedtill och period A upptill.

Rum 7 a
Östra väggen. En murgenomgång gjordes i norra 
hörnet till rum 8 a. Panelen bakom putsen var grov, 
slätputs saknades. En tidigare igenmurad öppning 
blev synlig, tillkommen under period C och igensatt 
under period F. Öppningen togs fram och vidgades 
för att bli handikappanpassad genomgång. Mur
partiet söder om igenmurningen består av en under
liggande mur med beklädnad av tegel i olika format, 
en del ställda på kant. Här har skett förändringar i 
samband med ändring av eldstaden.

Panel. Den befintliga panelen togs bort då golvet 
skulle höjas. Panelstycket framför den igensatta öpp
ningen är sekundärt, gjort av bräder, b 11. Övriga 
panelpartier är av plank av varierande bredder.

Rum 8
Västra väggen. Murverket består av blandade stor- 
stenstegel och normaltegel med bruk från period A. 
Under målningen gulgrå-brunrosa kalkavfärgning. 
Närmast sydmuren en igenmurad dörröppning, b 
100-110, h 160 ovan nuvarande golvnivå, tidigare 
konstaterad i rum 5 (se detta). Den befintliga dörr
öppningen till rum 5 är sekundärt upptagen. Södra 
väggen. Asfalterad under fönstren. Mellanväggar. 
Dessa revs. Den västligaste väggen uppbyggd av lig
gande och stående bräder, b 10, reveterad och färgad 
brunrosa. Övriga mellanväggar uppförda av spån- 
skivor.

Tak. Under de borttagna mellanväggarna fram
trädde ett tak av plankor med breda springor. Inga 
spår efter målningar.

Rum 9 a
Rivning av vägg mot rum 9. Väggen sekundär, upp
byggd av stående och liggande bräder, reveterad. I 
överkanten ansluter väggen till en bjälke, 22 x 30, 
upphängd i bjälklaget ovanför med hängjärn samt 
förankrad i fasaden med ett ankarjärn. Väggen revs 
och bjälken sågades ner i sektioner växelvis med att 
en ny vägg av tegel uppfördes (figur 121).

Upptagning för hisschakt. Genombrott av bjälk
laget gjordes i norra delen av rummet. Taket putsat 
på rörning och finmaskigt, galvaniserat nät. Efter 
borttagning av golvplankor i ovanför liggande rum 
(rum 27) samt fyllnad och takplankor frilädes tre bjäl-
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Figur 121. Rum 9-9 a. Ny 
mellanvägg under uppfö
rande, hängbjälke ännu 
kvarsittanae.
Foto BF 1983.

Figur 122. Rum 10, södra 
väggen, båge ovan igensatt 
öppning.
Foto BF 1983.

kar. Fyllnaden bestod av 
sand, ”sopor”, tegel
kross, bruk, stickor m.m. 
samt en tidning från 
1887. De handbilade 
bjälkarna låg med ett 
avstånd av ca 30 cm.
Bjälkarna vilade på norra 
väggen mot rum 10 och 
slutade där. Bjälkändarna 
klädda med näver. I den 
västligaste bjälken var 
två räls upphängda med 
hästskoformade järn, den 
andra änden inmurad i 
resterna av en eldstad vid 
västra muren. Här har 
varit upplag för en kakel
ugn i den övre våningen.

Norra väggen upp
förd under period C.
Partiet närmast n.v. hör
net är dock från period A och svärtat. Här har tidi
gare legat en stor spis. Takbjälkarna är snett avfasa
de på undersidan på ett ca 125 cm brett parti, i sti
gande grad mot väster. Detta har troligen gjorts för 
att ge plats åt en sluttande spiskåpa. Bjälkarna såga
des ner och togs tillvara.

Golv. I norra delen av rummet togs golvet upp 
samt all fyllnad ned till berget. Detta sluttade svagt 
mot norr och bar refflade spår efter inlandsisen. 
Fyllnaden bestod av jord, natursten och sandstens- 
block i både obearbetat och delvis bearbetat skick 
samt skärvor. Här låg också en korp (verktyg) med 
rester av läderskoning. Fynden talar för att 
stenhuggarverkstaden låg här under byggnadstiden.

Rum 10
Södra väggen. Efter putsavknackning ovan och väs
ter om dörren till rum 9 framträdde en stor avlast- 
ningsbåge ovan en igensatt öppning från väggens 
uppförande under period C. Denna öppning var igen

satt när en ny skulle tas upp. Vid uppbilningen bör
jade man i övre västra hörnet och tog då bort en del 
av bågen. Denna lagades dock med slaggsten och den 
nya öppningen fick triangelformad avslutning för att 
ej rasera bågen utan ansluta till den (figur 122).

Rum 12
Tak. Genom håltagning i valvsvickeln i s.ö. hörnet 
kunde konstateras att valvet är uppbyggt av små, 
gula tegel och uppfört sekundärt under period AC.

Rum 12 a
Väggar. Östra väggen, mot korridoren, är uppförd 
som skalmur med halvstensväggar och fyllnad. Mu
rarna mot söder och väster har ett pålagt skal av tegel.

Rum 13 a
Riven mellanvägg. Väggen mot rum 13 b revs.
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Väggen uppbyggd av liggande bräder och gipsskivor 
med mellanliggande isolering av rockwool. Äldre 
färgsättning. Under mellanväggen på murpelaren 
mellan fönstren, från period AC, togs ett flertal färg
lager fram som visar rummets tidigare färgsättning, 
i kronologisk ordning: - a. Blåsvart målning i lim
färg, möjligen draperimålning. - b. Terrakottafärgad 
puts. - c. Oljemålning, brun-lila bottenfärg, olika 
breda bårdränder i blått, rött och cremefärg. - d. 
Oljefärg, pistagegrön.

Rum 13 f
Norra väggen. Muren från period AC. Mitt på väg
gen en igenmurad nisch (väggskåp), b 125, h 160, 
dj 20, igensatt under period B.

Rum 16
Norra väggen. Efter putsa vknackning för nytt dörr
hål till rum 17 a kunde iakttagas två igenmurade 
dörröppningar. I centrum låg den ursprungliga dörr
öppningen från period AB med igensättning under 
period C. I västra delen finns en båge från period E 
med igensättning från samma period. Det är möjligt 
att en genomgång planerades här men att planerna 
ändrades under byggnadstiden eller att öppningen 
fanns en kort tid. Södra väggen. En knäck i mur
verket ca 80 cm från den sekundära väggen mot rum 
16 a talar för att här finns en igensatt öppning till 
trapphuset.

Tak. Ett målat tak kan ha funnits i rummet, se 
rum 34, golvupptagning.

Rum 17
Tak. Ett målat tak kan ha funnits i rummet, se rum 
34, golvupptagning.

Rum 18-19
Golv. Golvbeläggningen av kalkstensplattor togs

upp. Under dessa ett golv av tegel, som även det togs 
bort. Genomgående ankarjärn blev synliga både i 
norr-söder och öster-väster, löpande in från fasaden 
och fastade i det inre murverket.

Vid håltagning vid norra muren framträdde upp
laget för mellanväggen. Denna är uppmurad på två 
segmentbågar gående i varandra. Muren är i för
band med östra muren. Även denna murs botten
stycke vilar på en segmentbåge. Något bjälklag finns 
ej i rum 18-19. Fyllningen ovan underliggande valv 
(rum 4) består av jord blandad med bruk och kross.

Tak. Det putsade planktaket togs ned. En rund 
öppning för spiraltrappan blev då synlig (figur 41). 
Se vidare rum 35 b, golv.

Rum 23-24
Södra och östra väggen. Sedan tapeterna tagits bort 
framträdde det ursprungliga, buktiga murverket 
med slät, gråvit ytputs på södra väggen i båda rum
men och med fortsättning på östra väggen i rum 24.

Rum 25
Rivning av mellanväggar. Väggen mellan rum 25 d 
(korridor) och rummen a, b och c uppbyggd av två 
lager plank, ett stående och ett liggande av varieran
de bredd + handspikad rörning + puts + tapet eller 
ytputs. Väggen nedbilad i plankgolvet. Mellersta 
dörren ursprunglig, de övriga inhuggna senare. 
Väggen mellan 25 a och b av liggande och stående 
bräder. Panelen på sydväggen borttagen och neder- 
partiet av mellanväggen inbilat i murverket. Väggen 
mellan 25 b och c av stående plank + liggande spon- 
tade bräder + gipsskivor + två lager tapet, ljusbrun 
träimitation och ljusgrå.

Genom rivningen av mellanväggarna framträdde 
den ursprungliga rumsvolymen. Indelningen började 
med en korridor och ett större rum, som senare dela
des till tre rum i etapper.

Östra väggen. Efter borttagning av mellanvägg 
och tapeter samt uppbilning för installationer fram-

Figur 123. Rum 25, östra 
muren, efter rivning av 

mellanväggar och borttag
ning av tapet. 

Foto BF 1983.
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Figur 124. Rum 25, östra muren, efter rivning av mellanväggar och borttagning av tapet. 
Uppmätning av Barbro Flodin och Kerttu Palmgren 1983. Ritning av Kerttu Palmgren.

trädde ett flertal förändringar i murverket samt äldre 
ytbehandling (figur 123).

Strax söder om dörröppningen till trapphuset 
finns en igenmurad öppning med en höjd av ca 185 
cm (figur 124). Öppningen tillhör period A och igen- 
murningen är gjord under period B. Murpartiet 
ovanför består till största delen av små, gula tegel 
och med till synes bruk från samma period. Den 
befintliga dörren till trapphuset är insatt under pe
riod C. Den relativt ringa höjden på den tidigare 
öppningen talar för att det kan ha lett några trapp
steg ned till ett vilplan.

I centrum av östmuren finns ett parti med grov 
puts, b 180, som utgör en igensatt kakelugnsnisch. 
På ömse sidor om denna har väggen slät, gul ytputs, 
troligen avfärgad med bränd terra, samt marmore
ring med limfärg. Denna är tämligen enkel, utförd

som stora diagonala stråk i smaragdgrönt och ett 
finare nätverk i rött. Det nedersta partiet av väggen, 
h ca 38-40, är brunfärgat. Här har sannolikt suttit 
en panel. De marmorerade partierna sträcker sig 
från kakelugnsnischen till den borttagna mellanväg
gen samt på sydsidan till södra väggen där samma 
typ av puts och marmorering fortsätter. Övriga väg
gar är sekundärt putsade.

Ovanför dörren i s.ö. hörnet har en stor bit av 
murverket bilats bort för att ge plats åt installationer 
(figur 125). Härvid framkom att den främre halvan 
av murverket tillkommit under period C då även 
dörren sattes in och en nisch behölls innanför denna 
(figur 126). Bakom detta murverk döljer sig en igen
murad öppning tillhörande period A och igensatt 
under period B. Vid igensättningens södra sida finns 
en skrånande smyg med grå ytputs (figur 127). Även
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Figur 126. Trappa A-rwn 25, plan och sektion efter mur
genombrott och partiell putsavknackning. Uppmätning 
av Barbro Flodin och Kerttu Palmgren 1983. Ritning av 
Kerttu Palmgren.
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Figur 127. Rum 25, s.ö. 
hörnet. Igenmurad öpp

ning med ytputs. 
Foto BF 1983.

Figur 128. Rum 25, s.ö. 
hörnet. Igenmurad öpp

ning (se figur 127), delvis 
upptagen. Framtaget 

äldre murverk med 
ytputs. Foto BF 1983.

på den inre väggytan med murverk från perioderna A 
och B finns stora partier ytputs, som fortsätter in 
under påmurningen från period C (figur 128). Vid 
putsavknackning i fonden av nischen innanför dör
ren framkom ingen skarv. Hela ytskiktet, med en del 
stenar stående på kant, är pålagt under period B. Den 
nedre begränsningen på öppningen går därför inte att 
fastställa. Dess högt belägna övre del talar för att en 
trappa lett upp från rummet.

Sammanfattande slutsats. Under den äldsta tiden 
fanns två utgångar till trapphuset, på olika höjd. 
Dessa sattes igen under period B och väggen putsades 
ljusgrå. En ny utgång torde ha tagits upp på platsen 
för den nuvarande. Under period C byggdes öst
muren på och en ny dörr mot trapphuset sattes in. 
För att åstadkomma symmetri i rummet sattes även 
en dörr in i s.ö. hörnet framför en ursparad nisch. 
Väggarna putsades och målades med marmorering 
ovan en låg panel. Denna ersattes senare av en högre 
panel och sannolikt vävspända väggfält.

Rum 26
Södra väggen. Före upptagningen av en ny dörr
öppning i östra delen av korridoren knackades put
sen ner. En igenmurad dörröppning påträffades då, 
tillkommen under period C liksom väggen i övrigt 
och igensatt under period E. Öppningen togs upp 
och utnyttjades då den visade sig passa karmen till 
den dörr som tagits bort för ett hisschakt längre 
västerut i korridoren. I s.ö. hörnet är södra och östra 
väggen i förband med varandra.

Tak. För att utröna om det döljer sig ett målat 
bjälktak under det nuvarande putsade taket togs en 
langsgående planka, 1 270, b 26, ner i östra delen av 
korridoren, 50 cm från södra väggen och 80 cm från 
östra väggen. Sex bjälkar blev synliga. Av dessa har 
tre målning av samma utseende som de påträffade i 
södra delen av rum 27 (se detta). Flertalet bjälkar är 
dock vända upp- och ned eller i sidled och är delvis 
avhuggna. De två synliga plankorna ovanför saknar
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Figur 129. Rum 27, båltagning för hisschakt. Framtagna 
målade bjälkar. Foto G Fl 1983.

Figur 130. Rum 27-39, håltagning för bisschakt, plan 
och sektion. Uppmätning av Barbro Flodin och 
Kerttu Palmgren 1983. Ritning av Kerttu Palmgren.

målning (möjligen kan de vara upp- och nedvända). 
Här har således funnits ett målat bjälktak som lagts 
om och därför ej bevarats intakt.

Rum 27
Västra väggen. Sprickor och ojämnheter i putsen 
visar att det finns en igenmurad öppning till trapp
huset i s.v. hörnet. Ett svagt skrånande parti med grå 
ytputs är synligt ca 40 cm från södra väggen. 
Igensättningen är ca 150 cm bred och 250 cm hög.

Östra väggen. Sekundärt uppförd med bjälke som 
underlag, upphängd i bjälklaget, se rum 9 a.

Spis. Större delen av det utskjutande murpartiet i 
n.v. hörnet revs. Rester av en äldre spiskåpa med 
snedställda stenar blev synliga, fortsättningen kunde 
följas ner till bottenvåningen (rum 9 a). Spisen upp
förd under period A. Senare har inmurningar gjorts 
för att öka antalet kanaler.

Tak. Upptagning för hisschakt. Liksom i bjälk
laget till bottenvåningen (rum 9 a) gjordes ett 
genombrott i bjälklaget till den övre våningen (rum 
39). Undertaket av plank med puts och rörning togs 
bort på en yta av rummets bredd och 210 cm längd. 
Fyra målade bjälkar samt en omålad närmast västra 
muren blev då synliga (figur 129). Golv och tross- 
bottensfyllnad togs bort ovanifrån (rum 39). Det 
visade sig då vara dubbla golv i bjälklaget (figur 
130). Sex plankor täckte bjälkarnas ovansida. Fem 
av dessa var målade, liggande med den målade sidan 
uppåt. Mönstret var inte sammanhängande och 
plankorna kapade för att passa rummets bredd.

1. Linoleum + skiva
2. Plankgolv
3. Plankgolv
4. Bjälke

6. Målad planka
7. Järn
8. Planka
9. Rörning puts

0 1m
Uuniini i i i I i i i i I
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Figur 131. Rum 29, tak. Tillvaratagna målade bjälkar och plankor, sekundärt 
uppsatta. Foto BL 1984.

Materialet från ett målat tak hade 
således återanvänts vid en 
omläggning, sannolikt under 
period C då väggarna mot rum 
26 och 28 tillkommit. Som fram
går av uppmätningsritningen 
lutar takets underkant kraftigt 
mot öster, där nederkanten ligger 
7 cm lägre än i väster. Vid 
påbyggnad av det övre golvet har 
skillnaden utjämnats genom fyll
ning i trossbotten. Sedan plank
orna tagits bort, kilar satts in 
mellan bjälkarna och en stålbalk 
satts upp längs schaktets sydsida 
kapades bjälkarna och togs till
vara.

Målade bjälkar. Målningen på 
de nedtagna bjälkarna är av två 
typer med ett mellanliggande, 30 
cm brett omålat parti (figur 131):

1. På större delen av bjälkarna.
På undersidan gulockra botten
färg (guldimitation?) med ovala 
fält inom blåsvart ram, 1 ca 60-80 
cm. Inom fälten gråvit bottenfärg 
och två olika typer fyllnadsmöns- 
ter: - a. Arabeskliknande rankor i 
s.k. Aldegreverstil i rödbrunt.
- b. Bladrankor i blågrönt med 
rosenknoppar i rött, utgående 
från röd ros i centrum. På sidorna 
blomrankor av olika utformning 
på vit botten inom blåsvart rand 
och turkos ram. Bladverk i tur- 
kos-blågrönt. Blommor i rött, rödgult, blått och 
rosavitt med konturer i rödbrunt. Identifierbara 
blommor är rosor, tulpaner, nejlikor, liljor och blå
klint. Ett par blåklint är målade med smalts (kobolt
glas), som enligt konservator är exklusivt och ovan
ligt. Kanterna är karnisprofilerade och rödmålade.

2. På södra delen av bjälkarna, fortsättande in i 
rum 27. Undersidan har vit bottenfärg med dekora
tion i form av en langsgående rörformig stjälk lik
nande vass eller fräken, blågrå inom gråsvart teck
ning. Detta mönster finns även på de blottlagda bjäl
karna i rum 26 samt på en bjälke i rum 28. Även 
sidorna har vit bottenfärg och schablonartat rank
måleri, gråsvart teckning, mönjeröda och turkos 
blomknoppar. Kanterna är karnisprofilerade och 
rödmålade. Profileringen har gjorts över hela bjälken 
före uppsättandet, då även om det omålade mellan- 
partiet har profilerade kanter.

Målade plankor. Av de fem losstagna plankorna 
tillhör fyra ursprungligen samma tak och det femte 
ett annat tak. Hos de fyra förstnämnda plankorna 
(figur 132) har de målade fälten mellan platsen för 
bjälkarna gråvit bottenfärg och begränsas av en tur
kos ram med mellanliggande blåsvart rand, av 
samma utseende som hos de ovan nämnda bjälkarna 
typ nr 1. Två av plankorna bildar ett samman
hängande mönster. En indelning med rundlar inom 
turkos ram innehållande landskapsmotiv och en 
stadsbild kan iakttagas. I övrigt finns bladverk och 
voluter, en fågel (korsnäbb, hängande upp och ner),

skalbaggar samt två mytologiska kvinnogestalter, en 
sjöjungfru och en sirén (fågelkropp och kvinno
huvud). Rankverken är i turkos-blågrönt och volu- 
terna i gult och rött. Den fint tecknade sjöjungfrun 
har fjällmönstrad underkropp i turkos (figur 133). 
Plankornas bredd och tjocklek varierar liksom spont- 
ningen. Ovansidan är ohyvlad med grov, ojämn yta. 
Den femte plankan har vit bottenfärg med mönster 
av blommor och fåglar i klara färger. Schematiskt 
måleri med stora penseldrag. Denna planka hör 
uppenbarligen samman med bjälkarna av typ 2. 
Själva plankan är av samma typ som de övriga.

De målade taken, ett försök till rekonstruktion. De 
olika mönstervariationerna, förekomsten av en 
mellanvägg och övriga iakttagelser ger tillsammans 
bilden av att rummen 26-28 ursprungligen utgjorde 
två rum med en langsgående hjärtvägg av 30 cm 
tjocklek emellan. Båda rummen har haft målade 
bjälktak, i norra rummet typ 1 och i södra rummet 
typ 2. All målning är gjord med limfärg. Karaktären 
på målningen i de båda rummen är dock så skiljaktig, 
både när det gäller det hantverksmässiga, färgsätt
ningen och motivvalet att de utan tvekan måste ha 
utförts av olika händer. Rent stilkritiskt kan mål
ningarna dateras till omkring 1640. Vid framtag- 
ningen var bjälkarna i gott skick medan plankorna 
var skadade genom omläggning samt senare tross- 
bottenfyllnad.

Det norra rummet uppvisar ett måleri av hög 
konstnärlig kvalitet, en sober färgsättning och en
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Bjälke Bjälke

Bjälke Bjälke j5

Figur 132. Målade takplankor, tillvaratagna 
från håltagning i rum 27-39. Skala 1:10. 
Avbildning Barbro Flodin 1983.

Figur 133. Målade takplankor, detalj. Före 
konservering. Foto BF 1983.

motivrikedom som förutsätter förlagor 
av mer ovanligt slag. Det relativt stora 
avståndet mellan bjälkarna har också 
givit plats åt landskapsbilder och figur
sammanställningar. De framtagna plank
orna är dock för fåtaliga för att ett bild
program ska kunna rekonstrueras. Efter 
konservering har bjälkarna och plankor
na satts upp i taket i rum 29, samman
ställda till en rekonstruktion så långt det 
varit möjligt (figur 131).

Det södra rummet har ett måleri av 
mer schablonartad och traditionell karak
tär i klara färger men med en viss konst
närlig kvalitet och lätthet i penselföringen 
som ger liv. Påpekas kan dock att endast 
en planka tillhörande detta rum tagits 
fram.

Som redan nämnts finns ytterligare ej 
framtagna målade bjälkar och plankor i 
rum 26-28. En framtagning och rekon
struktion skulle kräva mycket stora 
ingrepp och upptagning av hela bjälk
laget. En nedtagning av planktaket i rum
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27 skulle göra fyra målade bjälkar och en och annan 
målad planka synlig.

Rum 28
Tak. Genom håltagning i s.v. hörnet har kunnat 
konstateras en målad bjälke av typ 1.

Rum 30
Golvupptagning. För installerandet av toalett och 
våtutrymme togs golvet upp i s.v. delen av rummet. 
Under linoleummattan fanns ett golv av ospontade 
plankor, b 20, tj 4, vilande på sparrar, ca 12 x 12, 
med 55 cm mellanrum. Under och mellan dessa fyll
nad av sand, kalkkross, tegelskärvor och bruk. 25 cm 
under plankgolvet, 20 cm från västra väggen, låg en 
slipad rödgrå kalksten, 30 x 60 cm, som togs bort. 
Närmast väggen ytterligare en kalksten. Avtryck i 
underlaget visade att här legat ett stengolv i bruk från 
period AC. På stenen närmast västra väggen ligger ett 
skift tegel, som kan ha varit trappa till en tidigare 
dörröppning (se västra väggen). På södra väggen 
finns grå ytputs bevarad ned till stengolvets nivå.

All fyllnad togs bort så att underliggande valv (till 
rum 12) frilädes. Detta konstaterades vara sekun
därt uppfört under period AC av små, gula tegel. I 
sydmuren är synlig en båge från period A tillhöran
de en fönsteröppning som satts igen i samband med 
tillbyggnaden av östra flygeln (jfr uppmätn.ritn. av 
exteriören).

Riven mellanvägg. Uppförd mellan östra och 
västra väggen i sen tid av stående, spontade plank, 
13,5 x 5, gipsskiva och tapet.

Västra väggen. Dörren med karm till rum 28 samt 
panelen på halva väggen togs bort. Dörren och pane
len insatta under period C. Efter putsavknackning 
framkom en igenmurad dörröppning, ca 40 cm norr 
om den nuvarande. Karm och tröskel, hopsatta med 
träplugg, sitter kvar i murverket. På karmen rester av 
mörkbrun målning samt två märken efter tapphål. 
Öppningens mått: b 98, h 192, falsdj 3. Tröskelns

överkant ligger 15 cm ovan plankgolvet och 40 cm 
ovan det påträffade stengolvet, från vilket leder en 
trappa. Den igenmurade dörröppningen tillhör per
iod A och igenmurningen har gjorts under period C.

Under den rivna mellanväggen satt delarna av en 
träram med rester av fastspikad vävspänning samt 
limfärgstapet. Mellan panelen och taklisten har 
således suttit ett vävspänt fält, som senare tapet
serats.

Tak. En golvupptagning gjordes i rummet ovanför 
(rum 41 a) i s.v. hörnet (figur 134). Det kunde då 
konstateras att det finns ett målat bjälktak ovan rum 
30, sekundärt täckt av ett underliggande tak av 
plank och puts. En planka kapades av vid en längd 
av 110 cm och togs upp. Genom hålet kunde tre 
bjälkar samt mellanliggande plankor studeras (med 
hjälp av speglar).

Bjälkarna, 20 x 20, ligger i nord-sydlig riktning 
och avståndet mellan de framtagna är 36 respektive 
42 cm. Sidorna är målade i olika bruna kulörer. 
Närmast taket löper en mellanbrun rand, b 5, följt 
av en mörkbrun rand, b 1. Resten av bjälksidan är 
ljusbrun. Kanterna är profilerade på bjälkens under
sida. Målningen på denna har ej kunnat studeras då 
igensättningen ej tagits loss. Plankorna är handspon- 
tade och av olika dimensioner, b 28-35, tj 3-6. En 
planka samt ca 10-15 cm av plankpartiet närmast 
västra väggen kapades och togs tillvara. Övriga 
plankor sitter kvar på plats. Målningen är av samma 
art som på bjälkarna. Huvudparten av ytan är ljus
brun. Närmast bjälken löper ett randparti av en smal 
mörkbrun rand och en bredare mellanbrun. Samma 
randparti bildar avslutning mot väggen.

Väggen närmast planktaket, bevarad i bjälktaket, 
har ljusgul ytputs med likadan brun randdekor som 
på bjälkarna och plankorna.

Detta bjälktak är av allt att döma orört och här
rör sannolikt från husets äldsta tid. Rum 29 och 30 
har ursprungligen utgjort ett enda rum och det är 
troligt att bjälktaket finns bevarat i hela detta parti. 
De utanpåliggande ankarslutarna i hörnpartiet talar 
för att någon omläggning ej gjorts av bjälklaget.

Figur 134. Rum 41 a-30, 
s.v. hörnet, bjälklag. 
Igensatt målat bjälktak, 
sett ovanifrån.
Foto BF 1983.
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Figur 135. Rum 31 a, 
norra muren, efter puts- 
avknackning.
Foto BF 1983.

Rum 31 a
Norra, södra och västra väggen. Tretex-skivorna på 
väggarna togs bort. Den underliggande putsytan 
grov och grå. Träpluggar med spikhål visar att här 
suttit vävspända fält. Spikar med avriven väv finns 
också på flera ställen på västväggen. Rester av tryckt 
tapet visar att väggen senare tapetserats direkt på 
putsen, grå botten med mönster i svart och vitt. 
Närmast den sekundära östväggen finns avrivna 
vävrester ovan båda dörrarna samt ett litet ram
stycke ovan norra dörröppningen närmast taklisten. 
Här har troligen suttit målade dörröverstycken.

Efter putsavknackning kunde bekräftas att norra 
muren är yttermur i huvudbyggnaden. En båge ovan 
ett igensatt fönster fortsätter från den yttre sydfasa- 
den ca 40 cm in i rummet. En ny båge tar vid där den 
nyssnämnda slutar och fortsätter österut. Av allt att 
döma har det funnits ytterligare ett fönster här under

period A. Öppningen kan senare ha använts som 
dörröppning mellan huvudbyggnaden och den till
byggda flygeln. Den nuvarande dörröppningen mot 
rum 30 har tagits upp under period C. En ny båge 
murades då under den äldre bågen (figur 135).

Rum 33
Tak. Vid håltagning i n.v. hörnet kunde iakttagas en 
vitkalkad, ursprungligen målad bjälke, 20 x 20, med 
profilerade kanter. Den ligger upp- och nervänd och 
är således återanvänd. Karaktären av den ursprung
liga målningen går ej att fastställa.

Rum 34
Golvupptagning. Vid håltagning för installationer 
påträffades målade takbjälkar i s.v. hörnet i 34 a, i 
n.ö. hörnet i 34 b och n.v. hörnet i 34 d (samma bjäl-

Figur 136. Del av målad 
planka, tillvaratagen i 
rum 34 b. Efter konserve
ring uppsatt i rum 41. 
Foto BL 1984.
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ke). Bjälkarna ligger upp-och ner och är således åter
använda. Målningen är fräsch och välbevarad med 
klara färger. Samma typ av målning finns på båda 
bjälkarna. Undersidan har vit bottenfärg och möns
ter i form av vassliknande stjälk (samma som i rum 
27) i kraftig turkos, konturer i blåsvart, längs kan
terna rand i turkos. Avfasad, profilerad kant med 
röd målning. Sidorna har gråvit bottenfärg och mitt
parti med fylliga bladrankor i turkos och rödbrunt. 
Längs kanterna rand i turkos. Mönstret på dessa 
bjälkar framstår som en kombination av de båda 
varianterna på bjälkarna i rum 27. Kvaliteten på 
måleriet är hög och målningen kan mycket väl vara 
utförd av samma hand som bjälkarna i det norra 
rummet i nuvarande rum 26-28 (se rum 27).

Bland det uppsågade golvmaterialet i n.v. hörnet i 
rum 34 b fanns ett stycke av en målad takplanka 
(figur 136). Denna var sekundärt använd och låg 
med den målade sidan nedåt och var därför inte syn
lig vid håltagningen. Avkapningen hade lyckligtvis 
skett så att motivet på plankbiten inte skadats i stör
re grad. Resten av den målade plankan ligger kvar i 
golvet, längs östra väggen i rum 34 b, under det 
befintliga plankgolvet, som består av dubbla lager 
plank. Den tillvaratagna plankbitens mått: 
50 x 24 x 4.

På den målade plankan med blågrå bottenfärg 
syns huvudet och ena vingen av en amorin med klart 
tecknade bruna ögon och gul pagefrisyr, vingen röd
gul. Närmast kanten en bård med två breda ränder, 
en brun och en röd. Den konstnärliga kvaliteten är i 
nivå med norra taket i rum 26-28. Om bjälkarna 
och plankan återanvänts på sin ungefärliga 
ursprungliga plats skulle rum 16 och 17 ha haft 
målat tak.

Rum 35
Paneler. Framtagning av äldre färglager gjordes av 
en konservator. Det framkom då att den ursprung
liga målningen på samtliga vägg- och fönsterpaneler 
utgörs av en ockrafärgad, kraftfull träimitation (av 
samma utseende som i Stenbockska palatset). Ett 
parti av den framtagna färgen har bevarats på södra 
väggen.

På södra delen av östra väggen finns en skarv i 
panelen och mittbandslisten, något som talar för att 
en förändring skett. Här har tydligen tidigare funnits 
en genomgång till rum 36.

Väggfält. Vä vspänningen av grov juteväv sanno
likt tillkommen under 1900-talet. På den finns flera 
lager färg, makulatur och tapetrester.

Rum 35 a
Golv. Sedan linoleummattan tagits bort framträdde 
en kalkstensfris runt rummet, som ej var av exakt 
samma form som detta. En ombyggnad har skett i 
hörnorna. Av det ursprungliga plankgolvet finns 
ytterplankorna bevarade, b 16. Den övriga belägg
ningen av spontade bräder är sekundär.

Panel. Färgframtagning visade att den ursprung
liga färgen var en tunn, olivgrön oljefärg. Denna färg 
saknas dock i hörnorna vid sydväggen och närmast 
kakelugnen. Dessa förhållanden tillsammans med

iakttagelserna av golvet samt skarvar i takfrisen 
talar för att en förändring skett av sydväggen.

Väggar. I n.ö. hörnet, strax under taklisten fanns 
ett litet ramstycke med äldre vävspänning bevarad. 
På denna rester av en pistagegrön limfärgstapet med 
takbård i rödbrunt och grönt.

Rum 35 b
Golv. Plankgolvet ovan den igensatta spiraltrappan 
togs bort. Tre takbjälkar blottlädes, ca 20 x 20, med 
avståndet ca 32-35 cm. Bjälkarna löper i öst-västlig 
riktning och fortsätter in i rum 35. Den sydligaste 
bjälken har ett pånitat ankarjärn. Bjälkarna lindade 
med näver i kontaktytan mellan bjälke och murverk. 
Murverket mot rum 35 från period C.

På murverket under trappsteget mot rum 34 finns 
dolt i bjälklaget grå ytputs bevarad på en yta av 
20 x 130 cm. Putsen fortsätter in i väggen mot rum 
35 och nedåt genom trossbotten och tillhör således 
ett tidigare skede före tillkomsten av bjälklag och 
mellanväggar.

Tak. Ett parti av valvet revs i rummets norra del. 
Valvet är sekundärt, ovan finns ett plant tak med 
avtrappat hålkäl typ C. På södra och västra väggen 
finns grå ytputs bevarad mellan de båda taken.

Rum 36
Väggar. För rivning av rörledningar togs den nedre 
delen av panelerna bort i s.ö. och s.v. hörnorna. 
Väggen i s.v. hörnet har grov, grå puts ovan slät, ljus
grå ytputs. Väggen är i förband med en igensättning 
i yttermuren. I västra väggen, 32 cm från sydmuren, 
finns en igensatt dörröppning med kvarsittande 
dörrkarm. Öppningen igensatt med plank, 30 x 5. 
Den svarar mot de tidigare nämnda skarvarna i 
panelen i rum 35.

I s.ö. hörnet grov, grå puts på ett lager ytputs med 
mörkgrå målning, möjligen draperimålning. Bruket i 
muren och ytputsen från period A. Östra väggen är 
sekundär, ej i förband med södra muren utan ståen
de på en syli och uppförd under period C. En igen
satt dörröppning 32 cm från sydmuren, av samma 
karaktär som på västra väggen med kvarsittande 
dörrkarm och igensättning av plankor. Här har fun
nits en genomgång till rum 37, där dörren finns 
bevarad med en nisch innanför.

Snickerier, färglager. Framtagning av äldre färg
lager gjordes av konservator Ingrid Hemgren. En 
färgtrappa finns bevarad på panelen på östra väg
gen.

Den äldsta färgen, en gråaktig lasyrfärg, har varit 
svår att frilägga och kan vara en grundning. Det som 
framstår som den ursprungliga färgen är en turkos- 
grön kulör, som kan ha gulnat och den ursprungliga 
färgen kan därför ha varit blå. Denna färg återfinns 
på bröstpanelerna på samtliga väggar samt dörr
karmen till den igensatta öppningen i s.v. hörnet men 
saknas på de rundade hörnpanelerna och panel
styckena närmast dessa samt fönsterpanelerna. En 
senare gulvit färg framstår som enhetlig för större 
delen av rummet. I sen tid har någon eller några 
ommålningar gjorts i olika grå kulörer.
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Rum 37
Golv. Genom håltagning i bjälklaget i nischen i s.ö. 
hörnet kunde konstateras att under parkettgolvet i 
rum 37 a finns ett äldre plankgolv. I murverket i 
nischen finns en bjälke, 18 x 20, förankrad genom 
dragjärn med en utanpåliggande ankarslut i sydfasa- 
den. Bjälken har kommit på plats under period A. 
För att bereda plats åt ventilationstrummor har den 
kapats av och tagits tillvara.

Rivna mellanväggar. Väggarna mellan de tre rum
men uppförda av liggande plank, 23 x 7,5, hand- 
spikad rörning och puts. De båda öppningarna mot 
norr (korridoren) ursprungliga. Öppningen mellan 
rum a och b sekundär. Östligaste partiet av korridor
väggen murad (plats för kakelugn).

Västra väggen. Efter rivning av tvättrum, garde
rob och mellanvägg framträdde ett parti väggpanel 
(figur 137). Den sträckte sig över en dryg tredjedel 
av väggen och omfattade ett sidoparti med tre rader 
speglar, omväxlande helfranska och halvfranska, 
samt smärre rester av mittpartiet, som legat under 
mellanväggen och därför undgått senare ommål
ningar. Mittpartiet har bestått av ett stort spegelparti 
klätt med tät linneväv inom helfransk ram. Väven är 
makulerad och målad med oljefärg i samma kulör 
som panelen. Mittpartiets avslutning uppåt framgår 
ej. Hela panelpartiet är skadat, delvis svårt, bl.a. 
genom att en avloppsledning dragits rakt igenom. 
De bevarade delarna gör det dock möjligt att i myck
et stor utsträckning rekonstruera hela väggpanelen. 
Samma typ av panel har konstaterats på södra väg
gen efter borttagning av mellanväggen och har san
nolikt funnits i hela rummet. Väggpanelen demonte
rades och förvaras på vinden.

Östra väggen. Platsen för den ursprungliga 
kakelugnsnischen knackades fram och igensätt- 
ningen togs bort. Under denna fanns en välbevarad 
nisch som endast behövde kompletteras upptill samt 
lagas i kanterna efter förtagningarna inför återflytt
ningen av kakelugnen.

Kakelugn. Vid demontering av kakelugnen 
(figur 58) påträffades ett stycke av en dagstidning 
från 1885, sannolikt året för kakelugnens flyttning. 
Innandömet var murat av storstenstegel, 31x15x7.

Snickerier, färgframtagning. På den bevarade 
väggpanelen samt på flera ställen runt om i rummet, 
på dörrar, foder och fönsterpanel har konstaterats 
att snickerierna ursprungligen varit målade med en 
tunn oljefärg av laserande karaktär i en svår- 
definierbar kulör i grå-brun-rosa.

Tidigare utgång till trapphuset. Träbeklädnaden i 
nischen i s.ö. hörnet mot trapphuset togs bort. 
Avtryck i putsen visar att panelen satts upp direkt 
efter att nischens sidor murats med bruk från period 
C. Murverket i fonden av nischen är oregelbundet 
och består i huvudsak av löpskift med bruk från 
period B. Nära södra muren finns en vertikal skarv 
med grå ytputs (figur 138). Fortsättningen på denna 
putsade yta kan följas uppåt på murens motsatta 
sida och iakttagas från vilplanet mellan tredje 
våningen och vinden i trappa A (figur 126). Putsen 
på västra muren i nämnda vilplan har sprickbild
ningar som tyder på en igensättning. En avknack
ning visar att här finns en igenmurad öppning, avslu-

Figur 137. Rum 37 c, västra väggen. Panel, efter rivning 
av skåp ock mellanväggar. Foto BF 1983.

Figur 138. Rum 37, s.ö. hörnet, nisch. Igensatt öppning 
med ytputs på sidorna. Foto BF 1983.

'
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Figur 139. Trappa A, viT 
plan 2tr.-vind. Avkapade 

bjälkar i södra muren. 
Foto BF 1983.

Figur 140. Trappa A, viT 
plan 2tr.-vind. Norra 

muren med langsgående 
bjälke och avkapade 

plankor. Foto BF 1983.

tad med segmentbåge. Smygen vidgar sig mot rum 
37 och har ljusgrå ytputs liksom omgivande mur
verk. Bredden mot rummet var 180, mot trappan 
140 och högsta höjden ca 230 cm. Tröskeln låg ca 
100 cm ovan golvnivån i rummet och en trappa om 
fyra-fem steg torde ha lett från rummet upp mot 
trappan, på vars sida en dörr kan ha suttit. Öpp
ningen tillhör period A och sattes igen under period 
B, då muren putsades och färgades ljusgul, senare 
ljusgrå.

Läktare eller altan? Ett försök till rekonstruktion.
En uppgång av detta representativa slag från ett rum 
av representativ karaktär kan knappast ha varit 
avsedd endast som utgång till trapphuset. Det rum 
som trappan ledde upp till kan ha varit en läktare 
eller en inbyggd altan vid trapphusets sydsida.

Iakttagelser från trappans nuvarande vilplan ger 
ytterligare upplysningar om hur detta rum kan ha 
sett ut.

I trapphusets sydmur sitter avkapade takbjälkar, 
som fortsätter i bjälklaget ovan trappan. En kvar
varande hel bjälke löper längs östmuren (figur 139). 
Under dessa, i norra muren, finns en tvärgående bjäl
ke med avkapade plankor ovanför (figur 140). Detta 
kan vara rummets begränsning inåt och resterna av 
ett panelklätt bjälktak.

I trapphusets östmur finns ojämnheter och sprick
bildningar som talar för att en nedgång funnits även 
på denna sida, till östra delen av huvudbyggnaden. 
Sydmuren är enligt iakttagelser i exteriören uppförd 
under period B, samtidigt med igensättningen av 
trappuppgången.
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Figur 141. Bengt Oxenstiernas palats, detalj av huvud
byggnadens mittparti. Teckning till Suecia antiqua et 
bodierna, 1660-talet. Foto KB.

Vilplanets golv består av slitna plankor, b 17-24. 
Dessa kan ha haft sin plats här tidigare och åter
använts.

En rekonstruktion ger följande rum: Gråputsade 
väggar, stora dörröppningar som vidgar sig mot 
angränsande rum på ömse sidor om trapphuset, 
trappor ned till rummen. Golv av plankor liksom 
taket. Mått: b 380, dj 340, h 270.

Teckningarna av huset i Suecia antiqua et bodier
na visar att här fanns något som framstår som en 
läktare eller inbyggd altan med stor, bågformig öpp
ning med balustrad mot gården och fönster i fonden 
(figur 141). Iakttagelserna ovan bekräftar att detta 
kan ha varit fallet. Rummet tillhörde period A och 
behöll sin utformning till period B.

Rum 38
Äldre dörrkarm. Dörrarna och dörrkarmen till rum 
39 togs bort för att bereda plats för en hissdörr. 
Dörrkarmen är sammansatt av två karmar, den ena 
med grovt tillyxad baksida och karnisprofilerad 
kant, den andra av ramsågade plank (figur 142). 
Färgrester: grågrön-ljusgrön-vitgrå. Den förstnämn
da karmen är troligen från 1600-talet (av samma typ 
som till rum 14), återanvänd tillsammans med en ny 
dörrkarm från period C då dörren sattes in. 
Dubbelkarmen har tagits tillvara och placerats i 
orört skick på vinden.

Rum 40
Vägg mellan rum 40-40 a. Genom håltagning för 
dörröppning kunde konstateras att väggen var upp
byggd av elva lager, inifrån: stående plank, ca 
20 x 5, mot reglar + vaxdukstapet + småmönstrad, 
gråbrun papperstapet + papp + spontade bräder, b 
10 + juteväv + blågrå papperstapet, finrandig med 
diagonalrutor i silver + tretexskiva + blågrön, diffust 
mönstrad tapet + masonitskiva + vitgrå, små
mönstrad tapet.

Rum 41
Riven mellanvägg. Väggens uppbyggnad inifrån: stå- 

Figur 142. Rum 38-39. Borttagen dörrkarm, samman- ende, spontade reglar, 6x10 + stående bräder, b 10
satt av två karmar från olika tider. Foto BF 1983. + papp + diagonalställda, ospontade bräder, b 10 +

puts på rörning + tapet.
Tak. Bjälkarna löper i öst-västlig riktning. Västra 

muren är från period A upp till skiftet under bjälk
arna. Detta och murverket mellan bjälkarna är från 
period C. Avståndet mellan bjälkarna 25-40 cm, 
bjälkarna ca 20 x 30. Genom håltagning i s.v. hörnet 
har framkommit en återanvänd, målad bjälke, vars 
mönster utplånats genom senare vitkalkning. Kanten 
är profilerad och bjälken är upp- och nervänd. Här 
har således konstaterats att en omläggning av tak
bjälklaget gjorts under period C.

Rum 42
Tak. I n.v. hörnet har kunnat iakttagas två åter
använda, målade bjälkar, upp- och nervända, med 
profilerad kant, vitkalkade, av samma typ som i 
rum 41.
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Figur 143. 
Huvudbyggnaden, vinden. 

Håltagning i bjälklag för 
hisschakt ovan rum 39. 

Foto BF 1983.

Rum 43
Upptagning av igensatt fönster, västra väggen. 
Fönsteröppningen igensatt i rummets murliv med 
stående plank, 5 x 18 + puts + tapet, grågrönt, 
fjälliknande mönster + träfiberskivor + tre lager 
tapet: grågrönbeige, diffus randning + grågrön- 
mönstrade + gråvit-randiga. Under igensättningen, 
som togs bort tillsammans med träfiberskivor på 
väggarna, fanns fönsternischen bevarad i gott skick 
med slät, ljusgrå ytputs. Kvarsittande träpluggar 
med spikhål visade att här sannolikt suttit paneler. 
Innanfönstret fastspikat, utan gångjärn och haspar. 
Bågar och karmar målade mörkgrå.

Rum 44
Väggar. Under den befintliga beklädnaden av 
masonitskiva och några lager tapet är samtliga ytter
väggar fodrade med hyvlade plankor, b 18-24, tj 4. 
Detta är det enda rum i huset som har denna vägg
beklädnad, troligen uppsatt i isolerande syfte. I n.v. 
hörnet fanns rester av äldre tapeter. En väv hade spi
kats på panelen och på denna klistrats en tapet. 
Kvarsittande små rester i klara färger, bl.a. smaragd
grönt, talar för att här suttit en panoramatapet. 
Bland de ovanliggande lagren märks en starkt tur- 
kosfärgad tapetrest.

Trappa A
Huvudingång. Dörrsmygarna från period C, vilket 
visar att huvudingången fick sin nuvarande utform
ning då.

Dörröppning mot rum 8. 15 cm söder om nuva
rande öppning sitter en äldre karm i murverket, 
inmurad under period C. Senare, troligen under 
period E, har öppningen gjorts smalare eller flyttats. 

Läktare eller altan. Se rum 37.

Källaren
Murverksundersökningarna visar att källaren till
kommit under olika perioder samt fått en sekundär 
indelning (figur 109). Den igenmurade dörröppning
en i rum 06, s.ö. hörnet, har tillkommit under period 
A och satts igen under period E eller EF.

Vinden
Golv. Vid håltagning för hisschakt och ventilations
trummor kunde bjälklaget konstateras vara upp
byggt på följande sätt, inifrån: bjälkar, ca 25 x 25, 
mellanrum 35-40 cm + plank, b 30-35, tj 5 + hel
täckande näver med utsidan nedåt + brandbotten av 
tegel, 30 x 15 x 7. Under bjälkarna (tak i under
liggande rum) plankor av samma typ som på ovan
sidan + handspikad rörning och puts. Fyllnad av 
sand, tegelkross, kalkkross och dylikt. Hela bjälkla
get förefaller ha fått sin utformning i ett samman
hang under period C. Tegelgolvet kan ha lagts på 
senare.

I hisschaktet frilädes tre bjälkar ovan rum 39 
(figur 143). De kapades till en längd av 210 cm och 
togs tillvara. Två av bjälkarna är handbilade, den 
tredje släthyvlad med profilerade kanter samt vitkal
kad. Under overkalkningen döljer sig målning av 
samma karaktär och färgsättning som hos det 
påträffade bjälktaket ovan rum 30. Bjälken låg upp- 
och ner liksom övriga påträffade återanvända, måla
de bjälkar.

Tillvarataget material
Vid upptagningen av hisschakt och rörschakt togs 
alla avkapade bjälkar, samtliga målade plankor och 
ytterligare ett antal plankor tillvara. Av en del av 
dessa sågades tunna sektioner för att sändas till 
dendrokronologisk undersökning. Ett stycke av bjäl
karna, ca 30-40 cm, sågades av och placerades på
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vinden tillsammans med annat tillvarataget material. 
Resterande delar av bjälkarna, merparten, överläm
nades tillsammans med ett stort antal plankor från 
hisschakt och rivna mellanväggar till Kungl. 
Tekniska högskolan, sektionen för byggmateriallära, 
för att studeras i ett forskningsprojekt om träets 
åldrande.

En förteckning över det tillvaratagna material 
som förvaras på vinden i Hessensteinska huset redo
visas i bilaga 2.

Ett stort antal bruks- och putsprover togs tillvara 
och har tillsammans med tapetrester och de fynd 
som gjordes vid utgrävningen i rum 5 överlämnats 
till RAÄ och förvaras i Statens historiska museer 
(SHM).

DENDROKRONOLOGISK
UNDERSÖKNING

Material från nedan nämnda bjälkar och plankor
undersöktes dendrokronologiskt av Thomas
Bartholin, kvartärbiologiska laboratoriet vid Lunds
universitet.
Undersökt material, datering:
1. Takbjälke, rum 9 a, 35 x 23 cm. Trädet fällt vin

tern 1741-42? (något osäkert).
2. Takbjälke, rum 9 a, 23,5 x 20 cm. Trädet fällt 

efter 1624, sannolikt efter endast kort tid.
3. Takbjälke, rum 9 a, 30 x 24 cm. Trädet fällt efter 

1730.
4. Bjälke, rum 9-9 a, upphängd i bjälklaget som 

upplag för mellanvägg rum 27-28, 21 x 38 cm. 
Ej daterad. Bjälken på plats på 1740-talet.

5. Takbjälke, rum 39, 21,5 x 27 cm. Trädet fällt 
vintern 1741-42.

6. Takbjälke, rum 27, 22 x 25,5 cm. Trädet fällt 
vintern 1742-43.

7. Takbjälke, rum 39, 22 x 26 cm. Trädet fällt efter 
1678.

8. Takbjälke, rum 39, 20 x 26 cm. Ej daterad. Bjäl
ken på plats på 1740-talet. Möjligen återanvänd.

9. Takbjälke, rum 25, inmurad i väggen mot trapp
huset, 20 x 18 cm. Trädet fällt efter 1608. 
Bjälken förankrad med utanpåliggande ankar
järn i murverk från period A.

10. Golvplanka, i bjälklag rum 27-39,
191x36x3 cm. Ej daterad. Återanvänd vid 
omläggning under period C, troligen från 
omkring 1630-40.

11. Målad takplanka, rum 30, b 35, tj 4,5 cm. 
Trädet fällt efter 1628.

12. Målad takbjälke, rum 39, 21,5 x 22 cm. Ej date
rad. Återanvänd under period C, troligen sam
tida med planka nr 11.

Benämningen ”fällt efter” innebär att trädets 
yttersta årsring inte fanns bevarad på trästycket och 
ett sista årtal därför inte går att ange.

Träd fällda i första hälften av 1600-talet visade, 
enligt Bartholin, en påfallande likhet med samtida 
prover från Helgeandsholmen. Detta virke har för
modligen lokal proveniens. De yngre proverna, från 
1700-talet, visar samma karaktär som motsvarande 
från Stockholms slott. Dessa träd kom från Dalarna.

I samtliga tre bjälklag i huvudbyggnaden har 
påträffats bjälkar från dels 1740-talet och dels äldre 
återanvända. Detta visar att en ombyggnad skedde 
under 1740-talet och som pågick ännu sommaren 
1743, eventuellt senare. Denna ombyggnad skedde, 
enligt vad som tidigare konstaterats under period C, 
som därmed får sin datering.
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Byggnadskronologi

I detta kapitel redogörs för den relativa kronologin 
av den konstaterade byggnadsverksamheten under 
olika perioder med enbart huset självt som källa. 
Som grund ligger de iakttagelser som tidigare redovi
sats. Periodbestämningen grundar sig på de under
sökningar och jämförelser som gjorts av murbruket 
och murverket och som också redogjorts för i före
gående kapitel. Ett rekonstruktionsforslag av den 
utformning husets planer och fasader fått under olika 
perioder har också gjorts. Vid rekonstruktionen av 
fasaderna har även avbildningar från olika tider 
tagits i beaktande, dock med källkritisk granskning.

PERIOD O
Ett hus uppfördes av storstenstegel med en helsten 
tjocka murar, yttermått ca 8 x 9 meter. Grund
läggningen gjordes med tegel direkt på berget i södra 
delen av huset. Marken sluttar mot sjön i norr och 
norra delen, drygt halva huset vilade på en källare 
bestående av två tunnvälvda rum med ingång uti
från. Måtten talar för att huset var orienterat med 
gavlarna i nordöst-sydväst. Husets yttre var slammat 
och vitkalkat. Små putsrester i interiören talar för att 
denna var putsad och avfärgad i ljusgult.

Huset motsvarade rum 5-6 i det nuvarande, 
huset. Förutom källaren finns delar av murverket 
bevarat av västra muren, n.ö. hörnet, östra muren 
och sydmuren. En öppning har konstaterats nära 
n.ö. hörnet, en större fönsteröppning mitt på västra 
väggen och en mindre på sydgaveln. Övriga öpp
ningar i norr och söder antas ha utnyttjats under 
nästkommande period och legat på samma plats 
som dessa. Även om takkonstruktionen inte är känd 
var ett lågt sadeltak det sannolika på ett envånigt 
hus av detta slag.

PERIOD A
En byggnad av homogena tegelmurar uppfördes i tre 
våningar. Grundläggning av marksten och tegel. 
Murarna till äldre byggnaden från period O ingår i 
det nya huset och fogas om på sydsidan. Den nya 
byggnaden blir ca 36 x 9 meter.

Exteriör. Trapphuset var förlagt till centrum och 
på ömse sidor om detta var huset uppdelat på fyra 
fönsteraxlar. Fönstren var oregelbundet placerade, 
dock med en antydan om parvis placering i västra

delen. Ett av fönstren, i sydfasadens västra del, var 
indraget i en segmentformad nisch med slätputsad 
omfattning. Möjligen kan här ha funnits ett bur
språk. Fyra nischer, sannolikt för skulpturer, har 
påträffats, tre på norra sidan och en på sydfasaden. 
Förutom huvudingången fanns en ingång i söder till 
västra delen av huset samt ett portlider genom östra 
delen av byggnaden. Ett flertal ingångar bör ha fun
nits från gården i norr.

Huset var putsat med tunn kalkputs och avfärgat 
i ljusgult med grå fönsteromfattningar och hörn- 
lisener samt hade utanpåliggande, dekorativt utfor
made ankarslutar.

Plan. Huset delades i två ungefär lika stora delar 
genom det mellanliggande trapphuset. I östra delen 
av bottenvåningen låg köket närmast trapphuset. 
Västra delen av bottenvåningen var uppdelad på 
fyra rum. I två av dessa fanns, och finns, målade 
paneltak, något som talar för att de var bostadsrum 
(se rum 5 och 6 i beskrivningen). Till ett av de övri
ga rummen ledde en ingång från söder. Möjligen kan 
detta ha varit uppdelat på rum och förstuga. Från 
den sistnämnda ledde en trappa till källaren.

Andra våningen var i den östra delen uppdelad på 
två langsgående rum samt en större sal vid gaveln. 
Samtliga dessa rum hade målade bjälktak av något 
olika karaktär. Den västra sviten kan ha haft en lik
artad planlösning, endast en resterande tvärvägg har 
kunnat konstateras här. Till trapphuset ledde två 
utgångar från vardera sviten, en i söder med en trap
pa upp till vilplanet och en i norr med troligen några 
trappsteg ner.

I tredje våningen har konstaterats ett stort rum 
vid östra gaveln. Planlösningen var sannolikt den
samma som hos våningen inunder. Västra delen 
utgjordes sannolikt av ett enda stort rum, ca 14 m 
långt och 9 m brett, med två utgångar till trapp
huset. Rester av kalkmålning på salens sydmur talar 
för att här funnits draperimålning.

PERIOD AB
Västra flygeln. En flygelbyggnad uppfördes i direkt 
anslutning till huvudbyggnadens västra gavel, dock 
ej till full höjd i n.v. hörnet. Grundläggningen gjor
des med marksten och tegel. Norra delen fick ett 
välvt källarrum med genomgång till den äldre källa
ren under huvudbyggnaden. Den översta våningen 
kan ha tjänat som uteterass med en ca 1 m hög mur 
som barriär mot väster.
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Exteriör. Gårdsfasaden delades upp på sex regel
bundet placerade fönsteraxlar. I bottenvåningen 
fanns arkadbågar på ömse sidor om ingången. 
Bågarna omslöt av allt att döma nischer i vilka tro
ligen fanns fönsteröppningar. De avtrappade bågar
na var slätputsade och gråfärgade.

Interiör. Bottenvåningen välvdes och delades upp 
på fyra rum samt trappa. Det nordligaste rummet 
fick golv av kullersten. De övre våningarna fick 
samma planlösning som bottenvåningen. En murad 
spiraltrappa ledde från norra hörnrummet till de 
övre våningarna. Ett par bjälkar och en planka med 
målning (rum 17) talar för att här fanns målade 
bjälktak av samma karaktär som i huvudbyggnaden. 
Genom tillkomsten av flygeln blev huvudbyggnadens 
västra gavel innermur och fönstret i bottenvåningen 
murades igen. I de övre våningarna torde fönster
öppningarna ha gjorts om till dörröppningar.

PERIOD AC
Östra flygeln. En smal flygelbyggnad uppfördes 
direkt mot huvudbyggnadens sydfasad. Grund
läggningen gjordes med marksten och tegel. I den 
fönsteraxel på huvudbyggnaden som ligger i gräns
zonen mot flygeln gjordes igenmurningen i förband 
med flygelns murverk.

Exteriör. Flygeln delades in i fem fönsteraxlar med 
relativt få och små fönster i bottenvåningen, i syn
nerhet i ytterfasaden. En nisch, kanske avsedd för en 
skulptur, påbörjades i gårdsfasadens andra våning 
strax intill sydgaveln men murades igen under bygg
nadstiden sedan ett ankar järn lagts in i murverket.

Interiör. Flygelns bottenvåning välvdes liksom 
rummet närmast östra gaveln i huvudbyggnaden och 
ett stengolv lades in i rummet ovanför.

Gårdsmur. Samtidigt med östra flygeln uppfördes 
i förband med denna en gårdsmur mot söder. Muren 
bildar en stötfog mot västra flygeln och är således 
sekundär i förhållande till denna. Detta förhållande 
visar också att den västra flygeln uppfördes före den 
östra.

PERIOD B
Exteriör. Trapphuset i huvudbyggnaden byggdes om 
och blev ej längre synligt i fasaden. I n.v. hörnet av 
byggnaden drogs murarna upp till full höjd i tredje 
våningen och det uppkomna rummet fick två fönster 
i norra fasaden. I östra gårdsfasaden sattes en ny por
tal in och fönster nr 4 och 5 sattes igen i de övre 
våningarna.

Interiör. En ny dörröppning tillkom mellan rum 4 
och 5, ungefär mitt på väggen. Rum 6 delades genom 
tillkomsten av en välvd passage, som ledde till en ny 
utgång mot norr. För att få ljus i passagen gjordes en 
glugg, ca 30 x 30 cm, med järngaller i den nya muren. 
Det målade paneltaket putsades över i rummet men 
bevarades ovan valven i passagen. Dörröppningarna 
från rum 6 till rum 4 och 7 sattes igen.

Trapphus. Detta byggdes om helt med nytt yttre

murverk, ny välvning, nya vilplan på en annan nivå 
än tidigare och nya dörröppningar mot angränsande 
rum. De tidigare dörröppningarna murades igen och 
altanen försvann.

PERIOD C
En blick på de färglagda uppmätningsritningarna av 
fasaderna (figur 88-93) och periodbestämningarna 
av innerväggarna (figur 109) visar att den gula fär
gen, betecknande period C, dominerar klart vid 
sidan av den röda färgen, som avser husets upp
byggnad under perioderna A, AB och AC. Under 
period C gjordes de flesta och största förändringar
na under husets byggnadshistoria. Såväl exteriören 
som interiören omdanades i stor utsträckning.

Exteriör. Det mest påtagliga är att i stort sett 
samtliga fönster fick en ny och mera regelbunden 
storlek och placering. Endast i flyglarnas gårds- 
fasader sattes de in på ungefär samma plats som tidi
gare. Antalet fönster ökade också. Nischerna på 
huvudbyggnadens norra och södra fasader sattes 
igen. Även den välvda genomfarten i huvudbyggna
dens östra del murades igen i fasaden och fönster 
sattes in här. Utgången från n.v. rummet mot gården 
ändrade läge. En del förändringar i murverket är 
sannolikt lagningar. De många inhuggna och även 
avhuggna ankarslutarna visar att merparten av 
bjälklagen lades om. Smärre putsrester på östra 
gårdsfasaden visar att huset slätputsades och av
färgades i en klar, gul färg. De något utstockade 
fönsteromfattningarna gjordes grå.

Interiör. Som en följd av omläggningen av bjälk
lagen och fönstrens ändrade placering fick byggna
den i stor utsträckning nya innerväggar och en ny 
rumsindelning, i synnerhet i de båda övre våningar
na. Genom omläggningen av bjälklagen förstördes 
de målade bjälktaken. Ett större antal bjälkar lades 
in än tidigare, bestående av både nyanskaffade och 
återanvända. De senare samt målade takplankor 
lades in på nytt utan hänsyn till bemålning då de ej 
var avsedda att synas. Breda plankor spikades upp 
mot takbjälkarna som underpanel samt putsades. 
Profilerade taklister av stuck drogs runt rummen. 
Endast i ett rum (29-30) har det konstaterats att tak
bjälklaget ej lagts om. Ett målat bjälktak finns här 
bevarat ovanför den sekundära panelen. I fasaden är 
också ankarslutarna bevarade i orört skick i detta 
hörn av huset.

Med en ny rumsindelning och ett större antal rum 
följde också nya snickerier som dörrar, paneler och 
fönsterfoder samt förändringar av golven. En del 
murverk förändrades i anknytning till de nytillkom
na eller förändrade eldstäderna. De viktigaste 
konstaterade åtgärderna redovisas nedan rum för 
rum, med användande av rumsnumren för den sen
tida rumsbeskrivningen.

Bottenvåningen. Rum 4. Spiraltrappan murades 
in bakom raka väggar. En pelare murades upp för att 
bära nytillkomna väggar i de övre våningarna. 
Dörröppningarna mot rum 5 och 6 murades igen. 
Den sistnämnda hade murats igen från motsatta 
sidan redan under period B. Utgången mot norr flyt-
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tades. Rum 5 och 6. Ett nytt murparti, tj 75 cm, till
kom i direkt anslutning till västra muren. Orsaken 
till denna påmurning står att finna dels i de övre 
våningarna, där nya innermurar vilar på denna mur, 
dels att rökkanalerna är förlagda till denna nya mur 
och det kan ha funnits ett behov av att förbättra och 
utvidga dessa. Genom tillkomsten av det nya mur
partiet avkortades rummen och därmed även de 
målade paneltaken. I rum 6 putsades taket över 
redan under period B medan överputsningen av 
taket i rum 5 sannolikt gjordes under period C. Från 
detta rum murades dörröppningarna igen till 
rummen 4 och 8. Rum 7. En dörröppning togs upp 
mot trapphuset och sattes igen mot rum 8. Rum 8. 
En dörröppning togs upp mot trapphuset och öpp
ningarna mot rum 5, 7 och gården sattes igen. Rum 
9-10. Muren mot portlidret revs. En ny vägg med 
stor, välvd öppning delade in det nya rummet i kor
ridor och ett större rum, det senare av allt att döma 
med bibehållen köksfunktion. En tvärgående bjälke 
sattes upp med hängjärn mellan två takbjälkar. Den 
fick utgöra upplag för nya mellanväggar i de övre 
våningarna. Utgången mot norr sattes igen. 
Rum 11-12. En mellanvägg uppfördes. Utgången 
mot norr sattes igen.

Vån. 1 tr. Rum 16-17. Dörröppningen flyttades. 
Rum 18-20. Det tidigare stora hörnrummet delades 
upp på flera mindre rum. Rum 22-23. Nytt murverk 
uppfördes mot västra muren (jfr rum 5 och 6). Det 
äldre murverket, som tidigare var yttervägg, revs. 
Rum 25. Ny dörr mot trapphuset. En nisch med dörr 
gjordes i s.ö. hörnet för att få symmetri. Rum 26-28. 
Den tidigare langsgående väggen revs och nya 
mellanväggar uppfördes så att en korridor och två 
rum bildades. Rum 29-30. Det stora gavelrummet 
delades i två rum. Östra flygeln. En ny trappa till 
tredje våningen.

Vån. 2 tr. Rum 35. Det stora hörnrummet delades 
upp på ett större och två mindre rum. Rum 36. Nytt 
murverk uppfördes mot västra muren och den äldre 
väggen revs (jrf rum 5 och 6 samt 22-23). Rum 
36-37. En tvärvägg delade den tidigare stora salen i 
två rum. Rum 37. Nisch med dörr i s.ö. hörnet (jfr 
rum 25). Rum 38-40. Ny rumsindelning (jfr rum 
26-28).

PERIOD D
Samtliga femton fönster i tredje våningens norra 
fasad och de sex mellersta fönstren i sydfasaden byt
tes ut mot höga franska fönster. De sju östligaste 
fönstren på norra sidan och det östligaste på syd
sidan fick dock blindfönster i sin nedre del med 
bröstning i interiören.

PERIOD E
Bodarna vid gårdsmuren. Två bodlängor murades 
upp på insidan av gårdsmuren, direkt mot denna.

Varje länga fick tre öppningar, den mellersta bredare 
än de övriga.

PERIOD EF
Exteriör. Fönstren i bottenvåningens ytterfasader 
samt det centrala gårdspartiet mot söder byttes ut 
mot rundbågiga fönster. I den västra flygelns gårds- 
fasad byttes ett fönster i andra våningen och den 
underliggande portalen flyttades en fönsteraxel 
söderut. En list av något oregelbunden utformning 
bestående av tegel i omväxlande liggande och ståen
de skift höggs in runt hela huset mellan bottenvå
ningen och andra våningen för att bilda murkärna 
till en putsad, profilerad list. En stor del av gårds
murens sydsida fick en påmurning av tegel utanpå 
den äldre muren. En ny, välvd portal uppfördes. 
Öppningarna till bodarna på murens insida gjordes 
om till likformiga, rundbågiga portöppningar. 
Samtliga dessa åtgärder talar för att en omputsning 
måste ha följt under samma period.

Interiör. Trappan i västra flygeln byggdes om, ny 
ingång, ändrade dörröppningar till angränsande 
rum. Rum 12. En mellanvägg och därmed ett mindre 
rum tillkom. Dörröppningen försågs med sandstens- 
omfattning och kraftiga järndörrar. Rum 22-25. 
Nya mellanväggar. Rum 26-28. Dörröppningen flyt
tades. Rum 34. Mellanväggar tillkom. Rum 40. 
Mellanvägg tillkom.

Källaren. En langsgående förstärkningsbåge gjor
des i rum 06. Norra muren i rum 05 och 06 försågs 
med en påmurning av tegel. Genom denna åtgärd 
sattes den tidigare nedgången igen och en ny ingång 
och trappa gjordes i n.v. hörnet. Rum 04 med öpp
ning till rum 02 tillkom. Uppgången i s.ö. hörnet av 
rum 06 sattes igen.

PERIOD F
Exteriör. Två ingångar i norra fasaden, till rum 4 
och 6 a, gjordes om till fönster. Stora murpartier byt
tes ut i fasadskiktet i bottenvåningen, i synnerhet i 
flyglarnas gårdsfasader, sannolikt på grund av ska
dor. Före nedknackningen av putsen var stora ska
dor synliga i just dessa partier samt ovanför dem. 
Det hårda, cementhaltiga bruket från period F gjor
de murverket mycket tätt och har lett till att fukten 
drivits högre upp i murarna och där orsakat 
vittringsskador och putsnedfall. Lagningen av tidi
gare skador orsakade här nya skador. En vatten
ledning leddes in i huset mellan fönster 8 och 9 i 
södra gårdsfasaden, vilket medförde ingrepp i stom
men.

Interiör. Kryssvalven byttes ut mot bremervalv i 
rum 1. Ett stort antal mellanväggar tillkom, uppför
da av skilda material som plank, bräder och gips
skivor. Antalet rum ökade påtagligt genom detta. 
Nya mellanväggar i rum 7-9, 11-13, 17, 22-25, 
29-31, 34, 37 och 41.
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Byggnadshistoria

En sammanfattning av gjorda iakttagelser redovisa
de i den relativa byggnadskronologin, avbildningar, 
arkivuppgifter, äldre ritningar och uppgifter i littera
turen ger tillsammans en bild av husets byggnadshis
toria och dess skiftande utseende och öden. De 
skriftliga källorna redovisas i förteckningen över 
källor och litteratur. Utvecklingen beskrivs nedan 
och kompletteras med ett förslag till rekonstruktion 
av husets utseende under olika tider (plansch), till 
vilken hänvisas generellt.

FÖRE
BENGT OXENSTIERNAS TID, 

FOGDEN PEDER LARSSONS HUS

Innan Bengt Oxenstierna, kallad Resare-Bengt, 
påbörjade sitt palatsbygge bodde fogden Peder 
Larsson på tomten. År 1603 uppförde denne ett sten
hus på en tomt som han ansåg tillhöra kronan. Hans 
hustrus förre man, även han fogde, hade fått tillstånd 
till detta och kung Karl hade utlovat hjälp med byg
gandet. Samma år började en segdragen process om

” Steningetomten ”, som den kallades, och byggnader
na på denna. År 1625 kom tomten att tillerkännas 
Bengt Oxenstierna som den rättmätige ägaren. Peder 
Larsson tvangs flytta och hans hus övertogs av 
Oxenstierna. Det hus som påträffats inmurat i den
nes palats kan ha varit fogdens hus.

Hur kan då detta hus ha sett ut och från vilken tid 
härrörde det? Med hjälp av bevarade byggnadsdelar, 
källaren och stora murpartier samt ett par igensatta 
öppningar har en rekonstruktion gjorts (period O). 
Huset var av allt att döma en våning högt ovan ett 
par källarvalv samt i övrigt vilande direkt på berget, 
där även murstocken sannolikt var anlagd. 
Planlösningen är okänd, men huset kan ha bestått av 
ett stort rum, eventuellt med ett par kamrar innanför. 
Två fönster i väster och ett i söder är kända till stor
lek och läge, övriga har rekonstruerats på platsen för 
senare öppningar.

Något som direkt daterar husets tillkomsttid har ej 
påträffats. Typen, tegelstorlekar, oregelbundenheter i 
murverk, fönsterstorlekar och placering samt de hel
smidda ankarslutarna talar för ett medeltida bygg
nadssätt. När huset byggdes in i Oxenstiernas palats 
utökades murtjockleken och åtminstone murverket 
på sydmurens yttersida fogades om. De arkeologiska

Figur 144.
Gråmunkeholmen (nuva
rande Riddarholmen) med 
kyrka, kloster och befäst- 
ningsanläggning. Träsnitt 
1500-talet.
Foto SSM.
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fynden från golvgrävningen i sydöstra delen av huset 
(se Byggnadsarkeologisk undersökning, rum 5) är 
svåra att datera men tillhör husets brukartid och 
består av delar av bruksföremål från 1600-talets 
början eller äldre tid.

År 1560 bytte Gustaf Vasa till sig en tomt med ett 
förfallet stenhus norr om kyrkan. Det kan möjligen 
vara samma gård som omtalas 1455, liggande öster 
om väderkvarnen på höjden, och som riddaren 
Ud Ulfsson och hans hustru fått i förläning av 
Gråmunkeklostret. Huset kan senare ha ingått i hol
mens befästningsverk, avbildat på ett kopparstick 
från 1726, som genom ett mellanled går tillbaka på 
ett träsnitt från 1524 (figur 144).

På Hogenbergs stick från omkring 1580 (figur 1) 
finns bland de fåtaliga byggnaderna på 
Gråmunkeholmen, senare Riddarholmen, ett hus 
som kan vara det ovan nämnda men också vars läge 
och utformning stämmer väl överens med fogde
bostaden. Här är synligt i sluttningen mot sjön norr 
om kyrkan ett litet hus med sadeltak och gavlarna 
orienterade i nordöst-sydväst.

Det påträffade huset är sannolikt det som Peder 
Larsson uppförde 1603. De samstämmiga uppgifter
na ovan talar dock för att det redan tidigare fanns en 
byggnad på platsen. Kanske rörde det sig främst om 
en ombyggnad.

BENGT OXENSTIERNAS 
BYGGNADSVERKSAMHET PÅ 

1630- OCH 1640-TALEN

Sedan fogden Peder Larsson avflyttat 1625 var det 
möjligt för Oxenstierna att påbörja sitt palatsbygge.

Det torde dock ha dröjt några år innan verksamhe
ten kom igång, dels på grund av den pågående tomt
regleringen och dels beroende på att Oxenstierna i 
huvudsak vistades utomlands till år 1627. Han 
utnämndes då till riksstallmästare och bodde de fyra 
följande åren i Sverige. Detta var den enda längre 
period under hans vuxna liv, efter 1609, som han var 
bosatt i Sverige. Under denna tid är det troligt att 
hans hus på Riddarholmen påbörjades. Det är möj
ligt att huvudbyggnaden stod uppmurad under 
första hälften av 1630-talet.

År 1633 gifte Bengt Oxenstierna sig med grevin
nan Margareta Brahe. Bröllopet ägde rum i 
Stralsund på väg till nya diplomatiska uppdrag, först 
som guvernör i Augsburg ett år. Under denna tid 
hade de sin bostad i Fuggerska palatset. År 1634 
utnämndes Oxenstierna till generalguvernör över 
Lifland och Ingermanland. År 1640 ändrades statio
neringsorten till Riga. Åren 1637-38 vistades paret 
en tid i Sverige. Under besöken här bodde de tidvis 
på Ekebyholm och troligtvis även i huset på 
Riddarholmen. År 1643 avled Oxenstierna i Riga 
utan att ha fått tillfälle att besöka hemlandet på nytt. 
Han begravdes i Riddarholmskyrkan i augusti 
samma år och änkan höll gravöl i sitt hus.

Denna summariska bild av parets liv visar att 
huset på Riddarholmen ej kom att bli någon perma
nent bostad åt dem utan endast bebos vid ett par 
besök i hemlandet. Byggnadsverksamheten sköttes 
sannolikt av Oxenstiernas fogde på platsen efter 
direktiv från byggherren. Tyvärr finns dock inga 
kända arkivaliska upplysningar om förhållandena.

Rekonstruktion
Rekonstruktionen av planerna och exteriören grun
dar sig på de uppmätningsritningar och iakttagelser

Figur 145. Bengt 
Oxenstiernas palats, östra 
delen. Teckning till Suecia 

antiqua et hodierna, 1660- 
talet. Foto Kungliga 

biblioteket (KB).
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Figur 146. Bengt Oxenstiernas palats. Perspektivkonstruktion, gjord 
med teckning som underlag (se figur 145). Förlaga till pi. 1:44 b (se figur 2). 

Ur teckningarna till Suecia antiqua et bodierna, 1660-talet. Foto KB.

som gjorts på platsen kombinerade med Sueciabilder 
samt ett kopparstick av Karl X Gustafs begravnings
tåg från 1660. Den mest tillförlitliga avbildningen av 
exteriören är en skiss av Erik Dahlberg från 1660- 
talet. Den omfattar dock endast östra delen av 
anläggningen samt huvudportalen (figur 145) medan 
den västra delen inte avbildats. Med utgångspunkt 
från skissen har det sedan gjorts en skrivbords- 
rekonstruktion av en symmetrisk byggnad (figur 
146), som sedan legat till grund för förlaga och stick 
i Sueciaverket (figur 2). Denna bild stämmer med 
verkligheten i en del fall medan den i andra är helt 
felaktig.

Huvudbyggnaden
Exteriör. Huvudbyggnaden uppfördes först, under 
period A. Byggnaden var nio fönsteraxlar lång med 
indraget trapphus i centrum. Huvudingången låg på 
södra sidan i en nisch till vilken ledde en trappa 
(figur 145). Vilplanet bör ha legat ca 1,5 m ovan 
dåvarande marknivå, som i sin tur låg ca 70-100 cm 
under nuvarande gårdsnivå. I översta våningen av 
trapphuset fanns en indragen altan med stor rund- 
bågig öppning och balustrad i fasaden. Huset hade 
högt sadeltak av tegel samt volutgavlar. På lång
sidorna fanns takkupor med små volutgavlar. Ovan 
trapphuset reste sig ett centraltorn med kopparklädd 
spira.

Plan och funktion. Bottenvåningen inrymde i 
östra delen kök och ekonomiutrymmen samt genom
fart till en gård med ekonomibyggnader. Västra 
delen utgjordes av en bostadssvit med fyra rum. Två 
av dessa fick målade paneltak, som ännu finns beva
rade. Denna bostadssvit måste ha haft en särskild 
status trots att den var förlagd till bottenvåningen. 
Den kan knappast ha varit avsedd för herrskapet 
utan snarare en tjänstebostad av högre dignitet, t.ex. 
för Oxenstiernas fogde.

Andra våningen var sannolikt bostadsvåning med

en svit på vardera sidan trapphuset. Det är känt att 
samtliga tre rum i östra delen fick målade bjälktak 
(se Byggnadsarkeologisk undersökning, rum 27-30). 
Tredje våningen torde enligt tidens sed ha tjänat som 
festvåning med en gästsvit i den östra delen. Det 
stora rummet i västra delen hade kalkmålningar, 
sannolikt draperimålningar, samt uppgång till den 
inbyggda altanen. Med all säkerhet var detta husets 
festsal. Det är möjligt att samtliga rum i andra och 
tredje våningen fick målade bjälktak, men senare 
omläggningar av bjälklaget har i så fall förstört 
dessa och undersökningsmöj ligheterna har varit 
begränsade.

Västra flygeln
Sedan huvudbyggnaden stått klar en tid uppfördes 
västra flygeln. Den förlädes mot huvudbyggnadens 
västra gavel, som blev innermur i de två nedre 
våningarna. Det n.v. hörnet avslutades plant i tredje 
våningen och kan ha tjänat som uteterass med 
utgång från festsalen samt intill liggande rum i fly
geln. Flygelns gavlar försågs med dekorativa voluter.

Bottenvåningen fick arkadbågar i exteriören troli
gen med fönster i nischer på ömse sidor om portalen. 
De fyra välvda rummen tjänade sannolikt som eko
nomiutrymmen. Det nordligaste rummet, med 
utgång till norra gården, var ända in på 1900-talet 
vedkällare och kan ha varit det hela tiden. 
Spiraltrappan från detta rum till de övre våningarna 
var säkert avsedd för tjänstefolket. De övre våning
arna inrymde sannolikt bostadsrum.

Flygelns storlek och läge bestämdes av tomtens 
utsträckning och samma förhållande gällde också 
vid uppförandet av östra flygeln.

Östra flygeln
Denna uppfördes efter den västra flygeln, då som 
tidigare påpekats den södra gårdsmuren är tillkom-
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men i samband med östra flygeln men efter den väst
ra. Den smala byggnaden förlädes direkt mot huvud
byggnadens sydfasad. Sydgaveln försågs med volu- 
ter. Aven här inrymde bottenvåningen sannolikt eko
nomiutrymmen och de övre våningarna bostadsrum.

Gårdsmuren
Samtidigt med uppförandet av östra flygeln förbands 
denna med den västra flygeln genom en gårdsmur 
med en skulpterad portal i centrum och upptill 
avslutad med en balustrad.

Färgsättning, exteriören
På huvudbyggnadens västra yttermur, i partier som 
sedan dolts av den tillbyggda flygeln, har påträffats 
ytputs med ljusgul avfärgning samt något utstocka- 
de grå hörnpartier. Samma ljusgula färg återfanns i 
ett par nischer. Detta visar dels att huvudbyggnaden 
var putsad innan flyglarna uppfördes och dels färg
sättningen, som var ovanlig för denna tid. 
Arkadbågarna i västra flygeln var slätputsade och 
gråfärgade och färgsättningen på flyglarna sannolikt 
densamma som på huvudbyggnaden.

År 1660 besökte den danske läkaren Gerhard 
Stalhoff Stockholm och i hans beskrivning kan man 
läsa om detta hus: ”... palats av tegel, täckt med 
tegel, men försett med kopparspira.” Yttrandet kan 
tolkas så att huset enligt tidens sed kan ha varit rött. 
Troligen var det dock så att teglets struktur fram
trädde genom den tunna putsen och att det var bygg
nadsmaterialet iakttagaren ville framhålla.

Skulptural utsmyckning
Av de stenhuggeriarbeten som funnits är bara en 
maskaron bevarad (figur 86). Den påträffades 
instucken i grundmuren till östra flygeln och har san
nolikt varit slutsten i en portal. Enligt avbildningar
na bestod utsmyckningen av portaler, volutgavlar 
och balustradräcken. Hörnkedjorna har konstate
rats varit putsade. Några spår av fönsteromfattning
ar har ej påträffats.

Dessa arbeten utfördes sannolikt på platsen och 
påträffade materialrester visar att stenhuggarverk- 
staden låg i huvudbyggnadens bottenvåning, i det 
rum i östra delen som skulle bli kök. År 1642 var 
stenhuggarmästarna Jost Henne och Gert Blume 
verksamma för Bengt Bengtsson Oxenstierna och 
sannolikt gällde det detta hus (G. Axel-Nilsson 
1950).

Inredning
Snickerier. Det enda bevarade från denna tid är två 
fyrfyllnadsdörrar i bottenvåningen (rum 5-6 och 
13 e-14, figur 37).

Målade tak. I bottenvåningen fick två rum måla
de paneltak med figurmotiv och ornamentik av 
renässanskaraktär (rum 5 och 6, figur 29-31, 34). I 
de båda övre våningarna kan de flesta rummen ha 
haft målade bjälktak. I fyra rum har detta kunnat 
konstateras (rum 17, 26-30). Utförandet talar för 
att flera händer varit verksamma. Motiven är trots

att de endast är sporadiskt kända i några fall ovan
liga (figur 131-134). Kanske var Bengt Oxenstiernas 
omfattande resor av betydelse för både beställning 
och förlagor.

Datering
Byggnaden uppfördes således i tre större etapper. 
Bristen på källmaterial gör att en närmare datering 
för tillkomsten saknas. Det kan dock röra sig om en 
byggnadsperiod på 10-15 år. Huvudbyggnaden 
påbörjades troligen omkring 1630. En bodbyggnad 
och några stugor flyttades från tomten 1638 
(Pursche 1979). De kan ha stått i vägen för pågåen
de byggnadsverksamhet. Stenhuggarnas verksamhet 
1642 talar för att byggnadsverksamheten då befann 
sig i ett slutskede. År 1644 avled Bengt Oxenstierna 
och då änkan höll gravöl i huset bör det ha innebu
rit att detta i stort sett stod färdigt.

Någon arkitekt till huset är inte heller känd. 
Sannolikt svarade någon murmästare både för rit
ning och uppförande enligt tidens sed. Stilmässigt 
uppvisar huset inflytande främst från den rådande 
tysk-nederländska renässansen.

KANSLIPRESIDENTEN 
BENGT OXENSTIERNAS TID, 

OMBYGGNAD OMKRING 1680

Exteriör
Den ombyggnad som kanslipresidenten Bengt 
Oxenstierna, brorson till Bengt Bengtsson Oxen
stierna, lät göra omdanade i första hand husets exte
riör. Centraltornet med kopparhuven togs bort och 
trapphuset byggdes om till sin nuvarande utform
ning och blev ej längre synligt i exteriören. I n.v. hör
net murades ytterväggarna upp till full höjd så att ett 
rum bildades och hela norra fasaden kom under 
samma tak. Det höga sadeltaket på huvudbyggna
den gjordes om till säteritak (figur 147). Det är tro
ligt att virket i takstolarna återanvändes. Samtliga 
volutgavlar försvann och både huvudfasaden och 
flyglarna fick valmad avslutning. Fyra fönster sattes 
i igen i östra gårdsfasaden och två i den södra.

Interiör
Som en följd av att trapphuset byggdes om sattes de 
tidigare öppningarna mot detta igen och nya togs 
upp. I bottenvåningen förändrades ett par dörröpp
ningar och en passage med utgång mot norr tillkom 
(rum 5 och 6). Ett nytt rum tillkom i n.v. hörnet i 
tredje våningen bredvid festsalen.

En bevarad räkning från maj 1681 visar att mur
mästaren Christian Gädernacht svarade för mur- 
ningsarbetena (RA, Tidöarkivet, vol 369). Den 
största posten upptas av 14 fönsterkarmar. Enligt 
gjorda iakttagelser tillkom 8-10 fönster i trapphu
set, två i det nya rummet i n.v. samt två på ny plats 
i södra gårdsfasaden.

Det är möjligt att Bengt Oxenstierna planerade en 
större ombyggnad men att reduktionen 1681 satte
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stopp för planerna. Oxenstierna förlorade då en del 
av sina lantgods och därmed den ekonomiska förut
sättningen för en fortsatt byggnadsverksamhet av 
större omfattning. De här omtalade arbetena är 
utförda under period B i den relativa byggnadskro- 
nologin.

FREDRIK I:S TID. 
GENOMGRIPANDE 

OMBYGGNAD 
PÅ 1730- OCH 1740-TALEN

År 1727 köptes huset av baron Carl Wilhelm von 
Krassow, som 1731 överlät det till kungen, 
Fredrik I. Avsikten med Fredrik I:s köp av huset kan 
ha varit att här inreda en bostad åt sin maitress 
Hedvig^ Taube, som vid den tiden introducerats vid 
hovet. År 1743 överförde kungen huset i hennes ägo. 
Hon avled dock 1744, troligen utan att ha fått flytta 
in här. Hedvig Taube hade långa tider sin bostad i 
andra hus på Riddarholmen eller utanför staden. 
Skälet till att hon troligen inte hann ta huset i besitt
ning var att det stod under ombyggnad.

Enligt Elers var Casselska kansliet inrymt här 
under Fredrik I:s tid och huset beboddes även av de 
casselska kansliråden Fern och Holler med flera. 
Kungen var tillsammans med sin bror furste över 
Hessen-Cassel och styrde en del av verksamheten 
från Stockholm.

Ombyggnaden under denna tid var den största i 
husets historia. Byggnadskronologiskt utgörs den av 
period C och förändringarna i murverket har tidiga
re redogjorts för. Här ska framläggas ytterligare för
ändringar samt synpunkter på byggnadens utseende 
efter ombyggnaden. Då denna bekostades av kungen 
var det sannolikt hovarkitekten Carl Hårleman som 
stod i spetsen för arbetena. Ombyggnaden skedde 
samtidigt som byggnadsarbetena pågick vid 
Stockholms slott. Hantverkare kan ha anlitats däri
från och material, t.ex. tegel och bjälkar, levererats 
därifrån.

Den dendrokronologiska undersökningen av tak
bjälkarna i hisschaktet visade att de från 1700-talet 
var av samma typ som undersökta bjälkar i 
Stockholms slott. Då den senast fällda av de under
sökta bjälkarna (se Dendrokronologisk undersök
ning) höggs vintern 1742-43 kan omläggningen av 
bjälklagen ha gjorts tidigast sommaren 1743. Efter 
detta återstod putsning av fasaden samt inrednings
arbeten.

Exteriör
Fasaderna fick horisontell indelning genom en list 
mellan bottenvåningen och andra våningen och hör
nen markerades genom lisener. Östfasaden indelades 
dessutom genom lisener i tre fält. Bottenvåningen 
var grå, de övre väggfälten gula, i en något kraftiga
re gul färg än tidigare, och lisenerna ljusgrå eller 
vita. Putsrester med den gula färgen har påträffats 
på östra gårdsfasaden. Färgen bekräftas även av 
Johan Sevenboms panorama från 1768 (SSM).

De nya fönstren fick en regelbunden form och en 
mera regelbunden placering än tidigare. I andra 
våningen satt tvärposten ungefär mitt i fönstret och 
i tredje våningen strax ovan mitten (figur 23). 
Fönsteromfattningarna var av puts, släta och gråfär- 
gade, utom några i bottenvåningen som gjordes av 
kalk- eller sandsten.

Yttertaket lades om med nytt tegel, som av stämp
larna att döma levererades från Stockholms slotts 
tegelbruk.

Interiör
Bottenvåningen. Köket i huvudbyggnaden byggdes 
om och fick större utrymme sedan portlidret tagits 
bort. En korridor uppfördes vid norra sidan och en 
stor öppning välvdes mellan denna och köket. En ny 
utgång togs upp mot norr. Rummet vid östgaveln 
delades genom en mellanvägg. Nya dörröppningar 
togs upp mellan rum 3-4 samt mellan trapphuset 
och angränsande rum. Spiraltrappan från rum 4 
murades för, dörröppningen mellan rum 4-5 sattes 
igen, västra muren i rum 5-6 murades på och det 
målade taket i rum 5 putsades över.

Andra och tredje våningen. Huvudbyggnaden fick 
till stor del ny rumsindelning, vilket innebar flera 
rum och större avskildhet i vissa rum samt större 
bekvämlighet i form av garderober och privet. Rum
men lades i fil med dörrarna nära ytterväggarna. 
Våningarnas funktion av bostad blev mera utpräg
lad samtidigt som det gjordes representativa säll- 
skapsutrymmen. Samtliga rum fick nya snickerier i 
form av dörrar och paneler. Efter omläggning av 
bjälklagen spikades innertak av plank upp och put
sades på rörning och taklister drogs i stuck. Nya 
plankgolv lades in. Skorstensstockar och rörkanaler 
murades om och nya eldstäder tillkom.

Den tidigare stora festsalen i tredje våningen dela
des genom en mellanvägg i två rum och hörnrummet 
delades upp i ett större och två mindre rum. Genom 
detta fick man en förnäm rumssvit efter franskt 
mönster med sal, förmak, kammare, kabinett och 
garderob. De framtagna färglagren på panelerna 
kombinerade med uppgifter på väggbeklädnader i 
ett inventarium från 1751 (Kungliga biblioteket, KB, 
Åkeröarkivet) och en beskrivning från 1833 
(Stockholms stadsarkiv, SSA) talar för att rummen 
fick följande karaktär i stora drag: Rum 37 (sal). 
Helboaserade väggar målade i en grå kulör med 
dragning åt brunrosa. Fyra dörröverstycken med 
målningar av Johan Pasch eller hans verkstad. Dessa 
kan dock ha satts upp sekundärt. Plankgolv. Rum 36 
(förmak). Turkosfärgade bröstpaneler med rundlar 
av typisk Hårlemankaraktär. Väggbeklädnad av 
grön damast. Marmorspis med spegeltrumeau ovan
för. Ekgolv. Rum 35 (kammare). Paneler av samma 
typ som i rum 36, målade i en ockrafärgad trä
imitation (ek). Väggbeklädnad av röd moire. 
Marmorspis med spegeltrumeau ovanför. Ekgolv. 
Rum 35 a (kabinett). Troligen blå paneler (olivgröna 
genom senare färgförändring). Väggbeklädnad av 
blå damast. Plankgolv inom polygonal kalkstensfris. 
Eldstad i s.ö. hörnet, sannolikt hörnskåp i s.v. hör
net. Genom denna anordning fick rummet den form 
med avfasade hörn som var populär under rokokon.
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När det gäller textilierna är det ovisst om de var 
ursprungliga eller uppsatta i samband med Carl 
Gustaf Tessins inflyttning 1749.

Vind
Brandbotten av tegel lades in troligen i samband 
med omläggningen av bjälklaget, dock senast 1762, 
då den finns upptagen i en brandförsäkringshandling 
från detta år.

Ekonomibyggnader
Den stora genomfarten i huvudbyggnaden sattes 
igen och en infart ordnades direkt till ekonomi
gården från den öppna platsen öster om tomten. 
Ekonomibyggnaderna förnyades. En särskild redo
görelse för dessa görs i slutet av kapitlet.

HESSENSTEINSKA TIDEN, 
FRÅN 1750-TALET TILL 1808

Fredrik I gav Hedvig Taube titeln riksgrevinna och 
deras barn namnet von Hessenstein. Huset kom att 
ändra namn och är från 1750-talet känt som 
Hessensteinska huset. Efter kungens död 1751 ärv
des huset av de båda minderåriga sönerna. Det 
Casselska kansliet upplöstes och huset kom att hyras 
ut som bostad åt några höga ämbetsmän och politi

ker. Bland hyresgästerna märks Carl Gustaf Tessin, 
hans svåger Axel Wrede Sparre och riksrådet Carl 
Otto Hamilton.

Carl Gustaf Tessins bostad 1749-61
Riksrådet m.m. Carl Gustaf Tessin och hans hustru 
Ulla Sparre bodde här åren 1749-51 samt 1755-61. 
På hösten 1749 utsågs Carl Gustaf Tessin till guver
nör för Gustaf III:s uppfostran. För att bo så nära 
kungafamiljen som möjligt, den bodde då i 
Wrangelska palatset (kungshuset), flyttade Tessin in 
i Hessensteinska huset och hyrde ut sitt palats vid 
Slottsbacken. År 1751 utnämndes Ulla Sparre till 
överhovmästarinna hos drottning Lovisa Ulrika. 
Hon fick då några rum i kungshuset som tjänste- 
bostad och paret lämnade Hessensteinska huset för 
att bo vid hovet.

I sin dagbok, Åkerö dagboken, har Tessin givit 
glimtar av livet i huset. Bl.a. berättar han om de 
lördagsgillen han höll här med tidens lärde och 
konstnärer som gäster, bland vilka märks Johan 
Pasch, Jean Erik Rehn, Carl von Linné och Per 
Wargentin. Huset blev något av ett kulturcentrum i 
Stockholm för en tid.

Carl Gustaf Tessin upprättade 1751 ett inven
tarium över sin bostad och enligt en tillfogad anteck
ning var det Hessensteinska huset som avsågs. Av 
detta framgår att paret disponerade större delen av 
huset. De hade sina bostadssviter i mellanvåningen 
och festvåningen i tredje våningen. Som inneboende 
utom tjänstefolket upptogs fröken Stenbock, baron

Figur 147. Riddarholmen från norr på 1680-talet. Bengt Oxenstiernas palats framför Riddarbolmskyrkan. 
Kopparstick (utsnitt), pl. 1:31, Suecia antiqua et bodierna. Foto KB.
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Sparre samt hovmästaren Roth. Främst är det texti
lierna, rummens väggbeklädnader och gardiner, som 
beskrivs i inventariet. För festvåningens del har 
dessa noteras ovan. Av de 17 rum som upptagits i 
inventariet hade 16 väggbeklädnad av textil i olika 
tekniker och oftast gardiner av samma material. 
Grönt var den dominerande färgen men även röda, 
vita, blå och randiga tyger förekom. Som sagts ovan 
hade salen i festvåningen helboaserade väggar.

På hösten 1754 bröt hovet med Tessin och det 
resulterade i en återflyttning till Hessensteinska huset 
i februari 1755. Då Tessin samma år sålde sitt hus vid 
Slottsbacken inrättade de sin permanenta bostad i 
Hessensteinska huset. Efter en del omflyttningar i 
huset gjordes ny inredning åt grevinnan i andra 
våningens västra del på hösten 1757. Från maj 1758 
till november 1760 disponerade paret Tessin hela 
huset sedan riksrådet Hamilton flyttat. I november
1760 flyttade Ulla Sparres bror Axel Wrede Sparre 
och hans hustru Agneta Törnflyckt in i den översta 
våningen. I oktober 1761 flyttade Ulla Sparre till 
Åkerö medan Carl Gustaf Tessin stannade ett par 
månader för att avsluta sina åtaganden. I samband 
med avflyttningen hölls auktion den 20-21 oktober
1761 och protokollet från denna (i Åkerö dagboken) 
ger en bild av parets våning under den sista tiden här. 
De hade satt sin prägel på inredningen genom egna 
tapeter och dörröverstycken, som togs ner och såldes 
tillsammans med åtskilliga inventarier.

Av auktionsprotokollet framgår att herrns svit låg 
i östra delen av mellanvåningen och bestod av två 
förmak (rum 27 och 30), sängkammare (rum 28), 
kabinett (rum 27) och korridor (rum 26) med över
vägande gröna tapeter och gardiner. Fruns svit var 
den mer representativa och bestod av: Matsal (rum 
25), klädd med gröna lärftstapeter inom förgyllda 
lister, gröna gardiner. Förmak (rum 22-25), klätt 
med väv med påklistrade, förnissade kopparstick 
med målade ramar i guld samt gröna band och tof
sar, två dörröverstycken i guld med förgyllda ramar, 
allt utfört av hovmålaren Johan Pasch hösten 1757. 
Gula gardiner av helsidenmoire, golvväv målad med 
turkiskt mönster. Sängkammare (rum 20), väggbe
klädnad och gardiner av gul helsidenmoire, golvväv 
målad med turkiskt mönster. Kabinett (rum 21), 
klädd med målade papperstapeter, blå blommor med 
guld på vit botten. Garderob (rum 18-19), med 
samma väggbeklädnad som kabinettet. Jungfruarnas 
kammare hade vaxdukstapeter, grönt och gult på vit 
botten och husjungfrukammaren väggbeklädnad av 
grönt och gult papper. Dessa rum låg sannolikt i 
västra flygeln.

Tessins nya stenhus i Åkerö uppfördes på 1750- 
talet och stod i stort sett klart 1757, således under 
den tid paret bodde i Hessensteinska huset. 
Inredningen i de båda bostäderna kan därför ha 
vissa likheter. Främst tänker man då på grevinnans 
kabinett, som fick en likartad utformning på båda 
hållen med eldstad och skåp i motstående hörn. Den 
blommiga papperstapeten i Stockholm motsvarades 
av en målad kinesisk sidentapet i kabinettet i Åkerö, 
känt från Olof Fredsbergs akvarell (National
museum, NM). Då detta ännu ej 1758 (inv) fått sin 
väggbeklädnad kan kabinettet i Hessensteinska 
huset ha verkat impulsgivande.

Förändringar under den 
Hessensteinska tiden, 1760-1808
Från 1760-talet och fram till sin död 1808 dispone
rade riksrådet, generalguvernören m.m. greve 
Fredrik Wilhelm von Hessenstein huset. Under 
denna tid, period D, skedde en del förändringar som 
gav husets exteriör och festvåning en mera represen
tativ prägel.

Exteriör. De franska fönstren i tredje våningen 
sattes in. Detta gjordes sannolikt omkring 1790. På 
ett stick av Sasses från 1783 finns ännu de gamla 
fönstren kvar (figur 147). På en panoramamålning 
av Elias Martin från omkring 1790 (SSM) förefaller 
tredje våningens fönster högre än andra våningens 
men återgivningen är alltför schematisk för att 
kunna tjäna som bevis.

Interiör. Utbytet till de franska fönstren medförde 
vissa förändringar av fönsterpanelerna i festvåning
en. Genomgångarna vid södra sidan i festvåningen 
sattes igen. I rum 35 kompletterades panelen över 
den igensatta öppningen. I rum 36 sattes dörr
öppningarna igen med plank och nya, rundade hörn
paneler fick komplettera den tidigare panelen. I rum 
37 fick dörren sitta kvar och en nisch bildades innan
för denna. Dörrarna längs norra sidan i festvåning
en byttes ut mot helfranska deuxbattangdörrar utom 
i rum 37 där enkeldörren i typisk rokokostil fick 
sitta kvar.

De igensatta öppningarna medförde även föränd
ringar av väggfälten och deras beklädnad i rum 35 
och 36. Fönstren på södra väggen i rum 36 sattes 
igen och ett vävspänt väggfält fick täcka hela väggen. 
De vävspända väggfälten i båda dessa rum kläddes 
med sannolikt röd sidendamast och troligen tillkom 
även de förgyllda baguettelisterna då. I en beskriv
ning från 1833 omtalas dessa tapeter som ”gamla”, 
vilket tyder på att de då funnits en tid. I rum 35 och 
36 tillkom nya dörröverstycken med skulpterade 
och förgyllda lister och girlander och gipsmedal
jonger med klassicerande figurframställningar (figur 
50, 53-54). Sådana finns även på de rundade hörn
panelerna i rum 36. Även speglarna med överstyck
en på norra väggen i rum 35 och 36 tillkom säkert 
vid denna tid.

TAUBESKA TIDEN, 1808-1831
Fredrik Wilhelm von Hessenstein dog 1808 och 
huset ärvdes av släktingar på moderns sida. Sedan 
Hedvig Taubes brorson, ryttmästaren Gustaf Didrik 
Taube, löst in egendomen blev han ensam ägare 
1816 och efter hans död 1822 bodde familjen kvar i 
huset till 1831. Under familjen Taubes tid i huset 
skedde en del förändringar av främst interiören och 
bodarna vid gårdsmuren uppfördes. En del föränd
ringar gjordes även av ekonomibyggnaderna på 
norra gården, för vilket redogörs senare.

Förändringar under den 
Taubeska tiden
I samband med de kommande fastighetstransaktio-
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Figur 148. Planer. 
Uppmätn.ritn. av I. 
A. Haiverman 1833 
SSA.
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nerna sades i ett utlåtande 1834: ”Vid den af förra 
egaren för ganska få år tillbaka å f.d. Hessensteinska 
egendomen verkställda allmänna reparation, hafva 
alla boningsrummen jemväl blifvit satta i så fullgodt 
skick . . Yttrandet visar att huset genomgått en 
upprustning.

Bottenvåningen. Köket i huvudbyggnaden delades 
i två rum och en ny ugn sattes in.

Andra våningen. Nya mellanväggar i rum 22-25, 
den befintliga togs bort i rum 20. Rum 21 fick sneda 
hörnpartier vid södra väggen. Deuxbattangdörrar 
sattes in i rum 21-25.

Tredje våningen. En mellanvägg tillkom i rum 34. 
I rum 35 a flyttades kakelugnen till väggens mitt och 
sneda hörnpartier sattes in vid sydväggen.

De flesta bostadsrummen i de båda övre våning
arna fick nya tapeter av papper målade med limfärg. 
En allmän ommålning av snickerierna är sannolik. 
Några fönster togs upp i västfasaden och försågs 
med galler. Sannolikt byttes fönstren under denna tid 
i andra och tredje våningen, utom de franska fönst
ren, och tvärposten flyttades upp ett stycke. En för
bättring av inomhusklimatet gjordes genom att 
innanfönster sattes in i många rum. En del kakel
ugnar byttes ut och en del nya sattes in.

Interiören på 1830-talet
Med hjälp av besiktningshandlingar från 1832 
(Stockholms stads brandförsäkringskontor) och en 
beskrivning från 1833 (SSA) samt uppmätningsrit- 
ningar från 1821 och 1833 (SSA) kan man få en bild 
av hur huset tedde sig när familjen Taube lämnade 
det. I beskrivningarna är det främst golvmaterial, 
väggbeklädnad, förekomsten av inre fönsterluckor 
och eldstäder som omtalas. De sistnämnda redovisas 
till form och färg i tabell 11-12. Läget av eldstäder
na liksom planlösning och rumssammanhang fram
går av ritningarna (figur 148). Golvmaterialen i de 
övre våningarna överensstämmer i huvudsak med de 
befintliga (1984) som redovisas i tabell 10. De flesta 
bostadsrummen hade papperstapeter målade med 
limfärg. Nedan ytterligare några noteringar av 
intresse.

Huvudbyggnaden, bv. Öster om trapphuset låg 
två kök. Det ena hade två spisar och stekugn, plan- 
stensgolv belagt med bräder, gipstak, tvådelade föns
ter och skafferi. Det andra köket hade spis och bak
ugn samt trägolv och gipstak. Närmast gaveln två 
välvda rum med gallerförsedda fönster. Väster om 
trapphuset fyra rum med gipsade tak (rum 5-8) samt 
passage med stengolv. Fönsterluckor i rum 7. Andra 
vån. Rum 18-19 och 21 tjänade som handkammare. 
Fönsterluckor i rum 27-28.1 rum 29 väggfasta skåp 
i ett igensatt fönster (bevarat). Tredje vån. Rum 35 
och 36 hade gamla, röda damasttapeter på väggfäl
ten inom förgyllda lister, marmorspisar med järnhäli 
med spegeltrumeau ovanför samt spegeltrumeauer 
på norra väggen. I rum 37 helboaserade väggar 
målade med oljefärg, fyra dörröverstycken. 
Fönsterluckor i rum 39 och 40.

Västra flygeln, bv. Rum 1 kök med vinkelspis. 
Förstuga med planstensgolv, trappa av sten. Rum 3 
hade trägolv, två dörrar av järnplåt, fönster med 
järngaller och järnluckor, eldstad saknades. Den

Tabell 11. Kakelugnarnas färg och 
form enligt 1832 och 1833 års 
beskrivning och ritningar.

Rum Färg Fo
rund

rm
fyrkantig

2 grön •
5 grön •
6 grön e
7 kulört •
8 kulört •

11 kulört •
12 kulört •
13 kulört e
15 vit •
16 vit •
17 vit •
18 kulört •
20 vit •
21 vit •
23 vit •
25 c kulört •
25 d vit •
26 grön •
27 kulört •
28 kulört •
29 vit •
30 grön •
31 kulört •
32 blåvit •
33 vit •
34 vit •
34 b vit •
35 spis •
35 a vit •
35 b kulört •
36 spis e
37 kulört •
38 kulört •
39 vit •
40 vit •
41 vit •
42 vit •
43 vit •
44 vit •

Tabell 12. Sammanfattning av kakel
ugnarnas färg och form år 1833.

Färg Antal Fo
rund

rm
fyrkantig

vit 18 7 n
kulört 13 2 n
grön 5 3 2
blåvit 1 1

Summa 37 12 25
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befästa karaktären hos detta rum talar för att här låg 
”kistekammaren” där husets värdeföremål förvara
des. Rum 4 hade kullerstensgolv och ingång endast 
utifrån. Här förvarades husets ved. Andra vån. I rum 
15 fönsterluckor och väggskåp.

Östra flygeln, bv. I södra delen kök med två spisar 
och bakugn, planstensgolv, fönster med järngaller. 
Förstuga med planstensgolv, stentrappa. Rum med 
fönstergaller. Andra vån. I rum 32 den enda kakel
ugnen som uppgavs vara blåvit. Tredje vån. Denna 
svit av tre rum (42-44) hade tryckta franska tapeter 
klistrade på väv och fönsterluckor. I mellersta rum
met två garderober, från den ena ledde en trappa 
genom en lucka ned i undre våningen. Karaktären 
hos dessa rum talar för att de användes som förnä
mare gästrum.

Förekomsten av kök i både huvudbyggnaden och 
flyglarna talar för att huset kan ha tjänat som bostad 
åt flera familjer och de isolerade bostadsrummen i 
bottenvåningen var troligen avsedda för tjänstefolk.

Bodarna
Längs gårdsmurens insida uppfördes två längor 
innehållande tre rum vardera, avsedda som 
vagnshus. Ritningarna gjordes av murmästaren 
C. G . Wretberg 1830 (SSA).

RIKSGÄLDSKONTORETS TID, 
1835-1906

Familjen Taube sålde huset 1831 till Stockholms 
stad, som genom ett byte år 1835 överlät det till 
Rikets ständer, vilka inrättade Riksgäldskontoret 
här. Med detta började kontoriseringen. Åtgärderna 
beträffande huset kom att diskuteras i riksdagen och 
ärendena kan följas i riksdagstrycken. Vid inflytt
ningen 1835 var huset i gott skick och endast smär
re förändringar gjordes. Senare följde en renovering 
och vissa förändringar av exteriören samt efter hand 
även vissa förändringar i interiören. Dessa arbeten 
tillhör period EF.

Ekonomibyggnaderna på norra gården var dock i 
dåligt skick vid övertagandet 1835 och revs på 
1840-talet, vilket behandlas närmare senare.

Exteriör
Sedan den norra gårdplatsen ordnats fick den ansva
rige för dessa arbeten, F. W. Leijonancker, tjänsteman 
vid Väg- och Vattenbyggnadskåren, i uppdrag att 
göra beräkningar och ritningar till en yttre reparation 
”och en i sammanhang dermed skeende lämplig de
korering af de utvändiga och af öppna platser omgif- 
na sidorna utaf nämnda hus”. (Stats-Utsk.utl. No 30, 
1854). Ritningar gjordes 1853 och beslut om genom
förande togs 1854.1 Stats-Utskottets utlåtande fram
fördes ”... att husets ovanligt öppna och vackra 
belägenhet inom en af hufvudstadens bäst bebyggda 
och mest besökta delar onekligen fordrade, att det till 
sitt yttre erhöhe ett utseende, som motsvarade de skä
liga anspråken på en staten tillhörig större byggnad 
med nyssnämnda fristående och fördelaktiga läge”.

Vid den omputsning som följde av huset fick fasa
den den utformning den har idag. För att åstadkom
ma en regelbunden fasad där avstånden mellan 
fönstren varierade och proportionerna inte ansågs 
riktiga gjordes en indelning genom olika breda 
pilastrar och horisontella listverk. I bottenvåningen 
gjordes fönstren rundbågiga och kompletterande 
blindfönster tillkom. Även ingångarna fick samma 
utformning. Gårdsmuren och bodarna fick en 
dekorativ fasadutforming och en ny, välvd inkörs
port fick ersätta de tidigare enkla pelarna.

Interiör
Samtidigt med fasadrenoveringen utfördes också 
nödvändiga inre reparationer av husets förstugor 
och trappor. I västra flygeln flyttades portalen en 
fönsteraxel längre söderut och hela trapploppet 
ändrade riktning. Som en följd av detta fick angräns
ande dörröppningar nytt läge. Under perioden gjor
des en del förändringar i interiören, vilka redovisas 
rumsvis nedan.

Bottenvåningen. Rum 1. Eldstäderna i västra fly
gelns kök, sedermera tvättstuga, gjordes om och 
taket välvdes om till s.k. bremervalv. En dörröpp
ning togs upp mellan rum 6 a-7. En ny dörr sattes in 
mellan trapphuset och rum 8. Den stora spisen i 
huvudbyggnadens ena kök (rum 9 a) togs bort och 
bjälklaget försågs med fyllning, innehållande bl.a. en 
tidning från 1887. Även i det andra köket togs 
ugnen bort och ett kassavalv gjordes med tjocka väg
gar och järndörr (rum 12 a). Köket i östra flygeln 
(rum 13 e, £—14) gjordes om till ett mindre kök och 
bostadsrum med kakelugn.

Andra våningen. Rum 16. Ny dörröppning mot 
trapphuset, garderob tillkom. Rum 17. En mellan
vägg tillkom, men togs bort efter 1883. Två fönster
öppningar togs upp i västmuren. Ny genomgång till 
huvudbyggnaden, den gamla genom garderoben sat
tes igen. Rum 20. Korridoren togs bort. 
Rum 21. En spiraltrappa till tredje våningen sattes 
in. Rum 22-23. Den tidigare korridoren togs bort 
och en ny mellanvägg uppfördes. Rum 26-28. 
Dörröppningen flyttades.

Tredje våningen. Rum 34-35. Ny genomgång till 
huvudbyggnaden, den gamla genom garderoben sat
tes igen. Rum 35. Parkettgolv lades in. Mar
morspisen byttes ut mot kakelugn (figur 149). Rum 
35 a. Spiraltrappa från rum 21. Rum 35 b. Ett nytt 
undertak välvdes. Rum 36. Marmorspisen byttes ut 
mot kakelugn. På fotografier från 1906 är väggfälten 
i rum 35 och 36 klädda med vävda sidentapeter i 
”rödt och hvitt”, vilka framstår som nötta och ska
dade (figur 150). Troligen är det samma tapeter som 
omtalas i 1833 års beskrivning och de kan ha här
rört från senare delen av 1700-talet. Rum 37. 
Rummet delades genom mellanväggar i tre rum. De 
första, mycket tunna väggarna ersattes på 1880-talet 
av nya väggar i nya lägen. Parkettgolv lades in i rum 
37 a, som blev chefstjänsterum. En stor del av vägg
panelerna togs bort och väggarna tapetserades med 
mönstrade tapeter (figur 151). En blåvit kakelugn 
sattes upp i korridordelen (figur 152). Det är okänt 
varifrån denna kom, möjligen kan den tidigare ha 
stått i rum 32. Vid demonteringen 1983 påträffades
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Figur 149. Rum 35, från söder. Riksgäldskontoret, som var inrymt i huset 1835-1906, hade sitt sessionsrum här.
Foto A. Blomberg 1906, SSM.

Figur 150. Rum 36, från norr. Väggfälten klädda med vävda sidentapeter i rött och vitt, infattade i förgyllda ramar.
Foto A. Blomberg 1906, SSM
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Figur 151. Rum 37, s.ö. hörnet. 
Foto A. Blomberg 1906, SSM.

Figur 152. Rum 37 c, mot öster. 
Foto A. Blomberg 1906, SSM.
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en tidning från 1885 i kakelugnen, något som talar 
för att arbetena utfördes detta år. Rum 40. En ny 
mellanvägg tillkom.

Källaren. I samband med fasadreparationen 1854 
gjordes en ny nedgång till källaren i n.v. hörnet och 
den tidigare nedgången sattes igen. En förstärk- 
ningsbåge gjordes i rum 06 och en påmurning av 
yttermuren i rum 05 och 06. Nedgången inifrån 
huset (från rum 8) sattes igen.

UNDER
ÖVERINTENDENTSÄMBETETS 
OCH BYGGNADSSTYRELSENS 

FÖRVALTNING, 1906-1982

År 1872 kom förslag om att förlägga Riks- 
gäldskontoret till Helgeandsholmen tillsammans med 
riksdagshus och riksbank och 1888 fattades beslut 
om detta. Det dröjde dock till 1906 innan Riksgälds- 
kontoret flyttade in i en egen byggnad. Förvalt
ningsansvaret för Hessensteinska huset övergick då 
till Överintendentsämbetet (ÖIÄ) och huset dispone
rades de första åren av ett par statliga institutioner. 
År 1913 uppläts det i sin helhet till Socialstyrelsen. 
Denna hade 1912 kommit med förslag om upprust
ning och förändringar av huset och sedan ärendet 
behandlats i konseljen anslogs pengar för en omfat
tande reparation (RA, ÖIÄ, acta, F I ab:16).

Totalrenovering 1913
Exteriör. Den gamla putsen knackades ner och en 
del murpartier lagades i bottenvåningen. Hela huset 
putsades om med terrasitputs, utom västfasaden som 
fick kalkputs. Fasadschemat från 1854 behölls men 
fasaden gjordes i en enhetlig, gulbrun kulör med 
genomfärgad ytputs. Skorstenarna murades om. 
Tegeltaket lades om på ny läkt av bräder.

Interiör. Den omfattande uppriistningen innebar 
att vatten och avlopp drogs in liksom elbelysning 
och centralvärme. Det sistnämnda medförde att 
kakelugnarna blev överflödiga och många togs bort. 
Golven belädes med korkmattor och en allmän 
ommålning, tapetsering och justering av snickerier 
gjordes. En del mellanväggar förändrades och några 
nya dörrar tillkom. De gjordes som kopior av befint
liga dörrar eller i stil med dessa. Socialstyrelsens för
slag genomfördes inte på alla punkter, bl.a. byttes 
inte lås och dörrar. Överintendentsämbetets åsikt att 
”... det åldriga huset bleve . . . försatt i ett särdeles 
gott skick, utan att dess åldriga inredning och 
beskaffenhet i övrigt bleve med ovarsam hand berör
da” respekterades i stor utsträckning. Föränd
ringarna i interiören, utom de nämnda generella, 
redovisas nedan rumsvis.

Bottenvåningen. Rum 4-6. En dörröppning togs 
upp. Rum 5. De båda nischerna i västra muren sat
tes igen med slaggsten sedan kakelugnen tagits bort. 
Rum 5-8. En dörröppning togs upp. Rum 7-8. En 
dörröppning togs upp. Rum 8 a. Inredning till toa
lett. Rum 9-9 a. Ny rumsindelning, inredning med 
toalett, dörren mot rum 10 flyttades.

Andra våningen. Rum 17-20. Den stora dörr
öppningen sattes igen och panelen kompletterades i 
rum 20. Rum 18-19. Spiraltrappan flyttades hit från 
rum 21. Rum 20-23. Ytterligare ett par dörrar sat
tes in. Rum 22-25. Ytterligare mellanväggar och 
dörrar tillkom. Rum 29-30. Nya mellanväggar.

Tredje våningen. Rum 34 d. Fönstret i västra 
muren förstorades. Rum 35. Tapetdörren mot rum 
34 b sattes igen. Sidendamasten togs bort från de 
vävspända fälten, som målades eller tapetserades. 
Rum 35 b. Spiraltrappan mynnade upp här. 
Rum 35 a. Nytt golv av bräder. Rum 36. Siden
damasten togs bort från de vävspända fälten. På 
södra väggen togs de båda igensatta fönstren fram. 
Smygarna kompletterades med paneler och foder. 
Rum 37 a-b. En dörröppning togs upp. Rum 37 c. 
Kapprum- och tvättrum tillkom vid västra väggen. 
Rum 38-40. En dörröppning togs upp. Rum 
40-40 a. Dörröppningen sattes igen. Rum 43. 
Mellanväggen till trappan togs bort och denna sattes 
igen. Fönstret i västra muren sattes igen med plank.

Förändringar åren 1914-1935
Gården. År 1924 förbättrades stenläggningen och 
planteringen på gården. År 1928 lades centralpartiet 
om med mönsterläggning i sten.

Interiör. Rum 5. I samband med reparations
arbeten av det skadade takbjälklaget upptäcktes 
1927 ett överputsat, målat paneltak från 1600-talet. 
Taket togs fram samt konserverades och retuschera
des av konservator Alfred Nilsson. Tidigare skadade 
och utbytta delar i västra delen ersattes med nya 
plankor som målades för att anknyta till takets 
dekoration (se Rumsbeskrivningar, rum 5, figur 
25-28). Rum 6 a. Ovan valven i passagen påträffa
des ett likartat, icke överputsat takparti som i rum 5 
(se Rumsbeskrivningar, rum 6 a, figur 31). Valven 
försågs med luckor för att göra målningarna åtkom
liga. Golven i både rum 5 och 6 a lades om sedan de 
försetts med ett underlag av asfalt. I golvfyllnaden i 
rum 6 a påträffades en tidning från 1923. Rum 7. En 
mellanvägg med skjutdörr tillkom. Rum 31. Ett 
blindfönster mot öster togs upp 1920. Rum 36. 
Parkettgolv av ek lades in 1931. Rum 41. En mellan
vägg tillkom 1927.

Förändringar åren 1935-1982
År 1935 förklarades huset som byggnadsminnes- 
märke. Tidsgränsen har satts här för att se vad som 
hänt huset sedan det blev lagskyddat. De ommål
ningar, tapetseringar och underhållsarbeten som 
gjorts finns endast sporadiska uppgifter om och är 
därför svåra att redovisa.

År 1939 togs kakelugnen bort i rum 25. År 1947 
tillkom nya mellanväggar i rum 17, 25 och 34 a.

År 1952 vidgades tågtunneln under östra delen av 
huset. Den yttre marknivån höjdes och planen blev 
gatumark och belades med fyrkantsten. Trapporna till 
ingångarna i norra fasaden togs bort och sockeln höj
des på norra och östra fasaderna. I östra delen av 
huvudbyggnaden samt östra flygeln gjordes nya golv
bjälklag av gjuten betong, som belädes med korkplat
tor. Trappan i östra flygelns bottenvåning revs och ett
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fönster togs upp i östra fasaden. Bottenvåningens 
fönster i östra och norra fasaden vidgades nedåt och 
gjordes öppningsbara inåt, typ balkongdörrar. Tre 
blindfönster togs upp i rum 11 och 13. Ett mur
genombrott gjordes mellan huvudbyggnaden och 
östra flygeln. En mellanvägg revs i rum 9 och nya mel
lanväggar sattes in i rum 11, 12 och 13.

År 1965 tillkom ytterligare mellanväggar i rum 8 
och mellanväggarna i rum 29 och 30 byttes mot nya. 
Samtliga nytillkomna dörrar under denna period, 
1935-1980, gjordes helt släta. År 1974 eller senare 
har kakelugnen i rum 21 tagits bort.

De nämnda åtgärderna föregicks av en synnerligen 
sparsam skriftväxling, om någon alls, med den 
antikvariska myndigheten. År 1952 ifrågasatte RAÄ 
”om inte fönsteranordningarna i norra och östra fasa
den skulle bevaras”. Som framgått respekterades inte 
detta halvt uttalade önskemål. All ommålning med 
moderna färgtyper gjordes till synes utan RAÄ:s vet
skap.

EKONOMIBYGGNADERNA 
PÅ NORRA GÅRDEN

På den öppna platsen norr om huvudbyggnaden låg 
ursprungligen en äldre gård med ekonomibyggnader. 
Dessa finns upptagna på kartor från 1700-talet samt 
generalplanerna från 1821 och 1833 samt i beskriv
ningen från 1833.

En del av ekonomibyggnaderna uppfördes samti
digt med palatset. Som framgått av de byggnads- 
arkeologiska undersökningarna fanns fram till 
1700-talets mitt ett brett portlider genom huvud
byggnaden som förband de båda gårdarna med 
varandra. På en karta från 1701 syns en flygel längs 
västra delen av norra gården medan vattenlinjen går 
nära huvudbyggnaden i den östra delen. På Tilleus

Figur 153. Norra Riddarholmen, Hessensteinska huset 
markerat. Detalj ur karta av Tilleus 1732. Renritning av 
Kerttu Palmgren.
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Figur 154. Generalplan. 
Uppmätn.ritn. 1821. SSA.

karta från 1732 finns två flyglar med valmade sadel
tak (figur 153). År 1750 fanns den östra flygeln kvar 
medan den västra bytts ut mot en trelängad byggnad 
med inbyggd gård. År 1771 hade östra flygeln för
nyats och infarten till gården förlagts närmast 
huvudbyggnaden (figur 5). Ytterligare ett hus hade 
tillkommit längs stranden och strandlinjen reglerats 
genom tillkomsten av Riddarholmskanalen, dit en 
trappa ledde. Mellan 1788 och 1821 avkortades den

östra flygeln till ungefär hälften av sin tidigare längd.
Byggnadernas funktion framgår av generalplaner

na från 1821 (figur 154) och 1833 samt beskriv
ningen från 1833. Den östra gårdsflygeln inrymde 
brygghus och tvättstuga och var försedd med tegel
tak. I den västra flygelbyggnaden fanns tre vagnshus, 
fähus och stall samt en inbyggd gård. Under den 
södra delen av byggnaden fanns tre välvda källar
rum. Vid norra gaveln låg en korsvirkesbyggnad
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innehållande latrin. Ytterligare en sådan fanns i 
nordvästra hörnet av tomten. Byggnaden på norra 
delen av gården hade mycket tunna väggar och var 
1833 borttagen. Sannolikt ersattes den av de nya 
bodarna från 1830 på insidan av södra gårdsmuren. 
Gården omgärdades av plank på norra och östra 
sidan och en flottbrygga ledde ut i Riddar- 
holmskanalen. Inkörsporten låg mellan huvudbygg
naden och brygghuset och var av trä med plåtklätt 
överstycke.

När Rikets ständer övertog huset 1835 framför
des att de båda ekonomiflyglarna var förfallna och 
grunden dålig. Ett förslag till reglering av bakgården 
och en ny uthusbyggnad gjordes 1837 men kom ej 
till utförande (RA, ÖIÄ).

År 1848 beslöts att de båda gårdsbyggnaderna 
skulle rivas, men källarvalven behållas och förenas 
med stora huset. År 1851 hade rivningen verkställts,

valven täckts och gården jämnats med en fyllning av 
lera och sand.

År 1851 beslöts att gårdsplatsen skulle ordnas. En 
strandgata anlades med en lägre kajmur längs kana
len och en mur av huggen gråsten som stödmur för 
jordvallen på tomten samt en trappa med järngrin
dar. Ett järnstaket med grindar sattes upp mot den 
öppna platsen vid Riddarholmsbron. Gården ordna
des som ett parkområde med slingrande gångar, 
gräsmattor, träd och buskar. För ritningarna till 
dessa arbeten svarade arkitekten F. W. Leijonancker.

År 1865 anlades sammanbindningsbanan för 
järnvägen längs strandgatan (figur 7). År 1952 
utvidgades spårområdet till en tunnel, som delvis går 
under Hessensteinska huset. Den sista delen av 
planteringen försvann och platsen blev gatumark 
med stenbeläggning. Förutom järnvägen löper nu en 
motortrafikled och tunnelbanan längs kanalen.

126



Åtgärder i samband med 
restaurering, ombyggnad 

och renovering

PROGRAM
De riktlinjer som låg bakom åtgärderna vid 
Hessensteinska huset 1983-84 hade utformats redan 
på 1960-talet. Byggnadsstyrelsen lät då göra en 
utredning, som publicerades 1968 som en idéplan för 
Riddarholmen där principiella riktlinjer för lokal
användning och byggnadsåtgärder presenterades. 
Riddarholmens byggnadsbestånd består ju till största 
delen av statliga forvaltningslokaler. Utgångspunkten 
för idéplanearbetet var lokalsituationen och förelig
gande behov men vikten av att ta tillvara de kultur
historiska värdena betonades även. De generella syn
punkter som framfördes här kom sedan att ligga till 
grund i det kommande programarbetet.

Ombyggnaden av Hessensteinska huset projekte
rades åren 1978-79 då systemhandlingar och bygg- 
nadshandlingar upprättades av Uhlin 8c Malm arki
tektkontor AB med Julianna Farago som ansvarig 
arkitekt. Av systemhandlingarna framgår att främsta 
skälet till ombyggnaden, den term som arkitekten 
använder i sin programförklaring, var att anpassa 
huset efter brukarnas behov. Vidare skulle en 
modernisering göras genom nya installationer av el 
och WS samt huset anpassas till moderna normer 
genom införandet av mekanisk ventilation och 
handikappanpassad hiss. Beträffande antikvariska 
synpunkter deklareras som princip ”att i möjligaste 
mån, där det kan förenas med funktionsbehovet, 
återställa ursprungliga rum och i övrigt inte beröra

ursprungliga stomdelar, ytskikt och dekorationer så 
att en framtida restaurering kan göras”. Endast 
beträffande exteriören föreslås en restaurering genom 
omputsning med kalkbruk och avfärgning med kalk
färg. Systemhandlingarna godkändes av RAÄ 
1979-11-05.

Då projektet var avsett som s.k. sysselsättnings- 
objekt kom ombyggnaden att dröja, ”vila i reserven”, 
i flera år. På senhösten 1982 aktualiserades åtgärderna 
och Byggnadsstyrelsens egen enhet BFS-ER (Bygg- 
nadsförvaltningen, Stockholm, egenregi-enheten) fick 
i uppdrag att genomföra ombyggnaden på general
entreprenad. Bygghandlingarna, som upprättats 
1979-12-15, fastställdes 1982-10-27.

Byggnadsverksamheten påbörjades med rivning 
1983-02-01, samma dag som undertecknad tillträd
de uppdraget som antikvarisk kontrollant. Planerna 
var då fastställda, material och tjänster upphandlade 
och kalkyler uppgjorda. Nedan redovisas de åtgärder 
som vidtagits, avsteg från programmet samt erfaren
heter.

GÅRDEN

Isolering och dränering
Längs den frilagda grunden på gårdssidan, ca 10 cm 
från denna, borrades hål i berget för armerings-

Figur 155. Västra flygeln, 
gårdssidan, grunden. 
Armering. Foto BF 1983.
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stolpar på ca 80-150 cm avstand från varandra. 
Sedan dessa gjutits fast fästes armerings järn mellan 
stolparna (figur 155). Gjutformar av plywoodskivor, 
profilerade efter berget, sattes upp parallellt med 
grunden, ca 15 cm från denna och till samma höjd 
som marknivån. Betong göts i formarna och över
kanten gjordes sluttande från byggnaden. 
Dräneringsslangar av perforerad plast lades ner och 
diket fylldes med jord.

Stenläggning och plantering
Den borttagna smågatstenen och kullerstenen längs 
fasaderna lades tillbaka på sin plats med en lutning 
från fasaden för vattenavrinningens skull. Då det 
saknades en del smågatsten, möjligen gjordes åter- 
läggningen tätare än vad den ursprungligen varit, 
inköptes 450 stenar som lades utanför ingången till 
västra flygeln. Gräsmattan frästes upp och ny mat
jord lades på. Rundlarna i gräsmattan planterades 
med rosor (figur 156).

EXTERIÖREN

Putsning
Sedan terrasitputsen från 1913 knackats ner och 
fasaderna tvättats med varmvatten under högtryck 
följde en tids torkperiod innan putsningen vidtog. 
Denna gjordes i tre steg: grundning, stockning och 
ytputs.

Grundning. Ett lager tunnt bruk slogs på med 
putssleven. I bruksblandningen användes Stråbruken 
special 1:1:6, enligt uppgift för att få fäste på det 
gamla teglet, som var mättat med kalk från tidigare 
putsningar. Grundningen stukades med en ”trapp- 
skånska” (välvt träverktyg) för att få bort ojämn
heter och toppar före den fortsatta stockningen.

Figur 156. Östra går ds - 
fasaden och östra bod
längan. Efter rest.
Foto BL 1984.

Stockning. Bruket slogs på med mursleven och 
utjämnades med ”trappskånskan”. Ytan drogs 
sedan med en ca 180 cm lång käpp. På de stora puts
ytorna gjordes ca tre påslag, beroende på ojämn
heter i underlaget. I rustiker, lisener, lister och andra 
kraftigare partier gjordes fler påslag. För att åstad
komma rustik placerades tunna ribbor i putsen 
(figur 157). Sista påslaget utjämnades med ”trapp
skånskan”. Bruket kom färdigblandat till platsen 
och bestod av kalkbruk, Stråbruken special, med en 
inblandning av högst 5 kg cement/hl kalkbruk, enligt 
uppgift för att den kraftiga utstockningen skulle sitta 
kvar.

Ytputs. Efter ett eller ett par påslag med mursleven 
revs ytan med en plan rivbräda med rundade hörn. 
Vid djupare gropar eller svängda partier användes en 
”snut”, som är plan med rundade kanter. Till ytputs 
användes Stråbruken kalkbruk special, som blanda
des på platsen med hjälp av en eldriven kalkrörare.

Tillverkning av mallar. Medan den gamla putsen 
ännu satt kvar tillverkades mallar för lister mellan 
våningarna, rustikomfattningar och dylikt. Profiler 
togs av listerna och mallar gjordes av ca 1 cm tjock 
hårdplast och fästes i järnstativ. För rustikomfatt
ningar gjordes mallar av plywoodskivor. Rusticerade 
lisener och liknande markerades med mått på ribbor. 
Samtliga mallar tillverkades på platsen. Mallarna till 
listerna togs efter putsningens slut tillvara och förva
ras på vinden.

Lister. Den kraftiga profilerade listen mellan bot
tenvåningen och andra våningen, som är uppbyggd 
av tegel, kompletterades i skadade partier med nya 
tegel. Listen mellan andra och tredje våningen, som 
är något tunnare än den förra, armerades med ett 
lackerat, finmaskigt nät. Detta bockades till och 
lades på efter ett påslag med bruk samt spikades fast 
med galvaniserad spik (figur 158). Listerna byggdes 
på med flera påslag av bruk och drogs med mallar
na. Efter sista påslaget med ytputs drogs de med en 
”karnitz” för att få den rätta bågformen.
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mot vatten samt slitstarkt. Tidigare 
gjordes verktygen av gran och poppel 
(enligt murarbasen).

Arbetsstyrka. Putsningen utfördes 
av 2-3 olika murarlag med 2-5 man i 
varje lag. Dessa svarade för olika fasa
der eller partier. Norra fasaden, som 
tog den längsta tiden, gjordes av fem 
murarlärlingar tillsammans med en 
lärare. De mest vana murarna svarade 
för östfasaden samt huvudbyggnadens 
gårdsfasad. Då det rådde stor brist på 
murare gjordes övriga fasader till stor 
del av ovana murare samt lärlingar och 
ett par praktikanter.

Kalkavfärgning
Innan förberedelserna för färgningen 
vidtogs samlades hela BFS-ER:s arbets
styrka på platsen för att se filmen 
”Kalkfärg på fasad”, inlånad från 
RAÄ.

Framställning av kalkvatten.
Figur 157. Södra gårdsfasaden, mittpartiet bv. Putsning av rustik. Våtsläckt Gotlandskalk blandades med
Foto BF 1984. vatten i stora tunnor på gården, 40 kg

kalk till 200 1 vatten. Blandningen rör-

Figur 158. Södra gårdsfasaden, vån. 2-3. Armering av list. 
Foto BF 1983.

Portal i gårdsmuren. Då den mycket kraftiga, 
avslutande listen i terrasitputs var oskadad behölls 
den och vattrevs samt putsades med kalkbruk. Då 
det är svårt att åstadkomma en hållbar list av denna 
tjocklek i kalkbruk ansågs denna lösning bättre.

Verktyg. Putsverktygen av trä är att betrakta som 
förbrukningsvara då de torkar, slits och spricker och 
sällan håller mer än ett bygge. Verktygen för detta 
bygge tillverkades av en snickare på Långholms- 
gatan. De gjordes av teak, som är motståndskraftigt

des om 3 ggr/dagen i tre dagar och fick 
sedan stå och sjunka i två dagar. Den 
kalkhinna som bildats ovanpå togs 
bort med ett durkslag och det klara 
kalkvattnet östes över i tomma fat. På 
bottenskiktet av kalk i de förstnämnda 
tunnorna östes nytt vatten för att börja 
proceduren på nytt. När innehållet i 
tunnorna bestod av mer än 2/3 klart 
kalkvatten fylldes ytterligare kalk på. 
Kalkvattnet användes till förvattning 
och fixering samt till framställning av 
kalkmjölk.

Kalkmjölk, pigmentering. Till det 
rena kalkvattnet sattes ytterligare våt
släckt Gotlandskalk. Avsikten var att 
åstadkomma en blandning innehållan
de 15-16 % kalk. Genom sjunkprov i 
mätglas kunde konstateras att kalk
halten var 15 % efter 36 timmar. I den 
15 procentiga kalkmjölken blandades 
sedan färgpigmenten, obränd terra till 
gul färg och grön umbra till grå färg. 
Färgen hälldes i måtten för att inte 
packa sig och blandades sedan i mind
re kärl.

Färgsättning. I det färgsättnings- 
program som tidigare gjorts för 

Riddarholmen finns två alternativa förslag för 
Hessensteinska huset, båda med kombinationen gult 
och grått med gult som väggfärg och grått i rustice- 
rade partier, lisener, lister och dylikt. Då omputs- 
ningen innebar en restaurering till 1850-talets fasad- 
schema hade det naturligtvis varit önskvärt att finna 
ytputs med avfärgning från denna tid. Detta gjordes 
dock inte utom i ett par fönsteromfattningar, avfär
gade i grått. Vid omputsningen 1913 knackades tyd
ligen all äldre puts ner, endast fragment har påträf-
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Figur 160. Södra gårds- 
fasaden, taklist. 

Uppsättning av nya, 
kompletterande gips

konsoler. Foto BF 1983.

Figur 159. Västra fasaden, 
från s.v. Kalkavfärgning.

Foto BF 1983.

fats. Av dessa visade sig den gula kalkavfärgningen 
från 1700-talets mitt vara uppbyggd av samma pig
ment, obränd terra, som i de båda alternativa försla
gen samt låg i färgstyrka mellan dessa.

De alternativa förslagen, putsfyndets kulör samt 
ytterligare ett par varianter grått ströks upp. Efter 
samråd mellan representanter från Stadsmuseet, 
Skönhetsrådet, arkitekten, Byggnadsstyrelsen och 
RAÄ fastställdes och utfördes följande kulörer:
• Gult: enligt putsfynd, 31 dl obränd terra/hl kalk
mjölk.

• Grått: enligt alt. 2, nr 28-3 i RAÄ:s kalkfärgs- 
likare, 18 dl grön umbra/hl kalkmjölk.

Fixering, avfärgning. Innan avfärgningen påbörja
des fixerades ytan genom att kalkvatten sprutades på 
2 gånger så att ytan var fuktig. Avfärgningen gjordes 
genom kryssmålning med borstar. Vid fönstren och 
andra gränspartier användes tunna elementborstar. 
4-6 personer arbetade med färgningen, placerade 
ovanför varandra för att undvika skarvar (figur 159). 
Sammanlagt fyra färgstrykningar gjordes med en, 
ibland två, strykningar per dag beroende på väder 
och torkförhållanden. Efter sista färgstrykningen fix
erades ytan genom att kalkvatten sprutades på.

Västfasaden. Då den äldre putsen, kalkputs, 
bedömdes vara i gott skick knackades den ej ner. De 
missfärgade partierna i bottenvåningen antogs bero 
på för stark cementinblandning i bruket vid tidigare 
omputsning. Fasaden tvättades med varmvatten, 
borstades med stålborste och piassavakvast och 
smärre skador lagades. Bottenvåningen förgrunda
des med kalkvatten och kalkmjölk. Fasaden avfärga
des sedan med gul kulör som byggnaden i övrigt men 
med två extra strykningar i bottenvåningen.

Tidplan. Avknackningen påbörjades med norra 
fasaden i mars och avslutades med gårdsmuren i 
maj-juni. Efter ca två månaders uppehåll påbörjades 
putsningen i maj med norra fasaden och avslutades 
med gårdsmuren i oktober. Avfärgningen gjordes i 
september-oktober. Detta var möjligt tack vare en 
varm och torr höst. Putsningen och avfärgningen av 
gårdsmuren och portalen gjordes så sent som möjligt 
på grund av det utsatta läge för skador som dessa 
partier hade genom ständiga transportarbeten.

Listavtäckning
De putsade listerna mellan våningarna belädes med 
grå Dobelplåt, färg 022-52, som ligger den grå 
avfärgningen så nära som möjligt. Plåtarna, som 
kom färdigbockade från tillverkaren, fästes med
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ståltråd, som klamrats fast på undersidan med ca 50 
cm mellanrum, genom att spikas fast inuti den put
sade listen. För att kunna göra detta måste den 
omsorgsfullt utförda, profilerade listen sågas upp för 
varje fäste. Efter fastspikning lagades listen med 
kalkbruk och profilerna återställdes för hand.

Denna metod får anses som otillfredsställande. 
Genom uppsägningen missfärgades omgivande puts 
av tegelmjöl från listens kärna. Det är dessutom 
nästan omöjligt att göra lagningar osynliga.

Taklist och konsoler
Smärre skador i taklisten lagades med kalkbruk. De 
volutformade konsolerna av gips kompletterades 
genom att nedfallna eller skadade konsoler ersattes 
med nya. Dessa göts av gips i formar som gjorts efter 
de ursprungliga konsolerna. De nya konsolerna fäs
tes med gips i kontaktytorna och håligheterna och 
trycktes fast mot en islagen spik på platsen (figur 
160). Under torkningen stöttades konsolerna med en 
bräda. Både taklist och konsoler målades med 
Sandtex matt i samma grå kulör som putslisterna i 
fasaden.

Antalet kompletterade konsoler är totalt 123 st., 
därav i norra fasaden 10, östra fasaden 15, s.ö. 
gaveln 6, östra gårdsfasaden 9, södra gårdsfasaden 
48, västra gårdsfasaden 27, s.v. gaveln 8.

Fönster
Omgjorda fönster. Fönstren i norra och östra fasa
den i rum 10-14 kortades och försågs med en spröjs 
i ytterrutan (figur 161).

Snickerier. De skadade eller dåliga delarna av trä
virket togs bort och ersattes av nytt virke, speciellt 
utvald furu. I huvudsak var det en del karmunder
stycken, främst mot gårdssidan, samt en del av 
bågarna som byttes. De flesta bågarna och karmar
na är av furu. Endast bågarna till en del av de små

vädringsfönstren är av ek. De bitar som sattes in lim
mades med Casco polyuretanlim. Bågarna sattes 
samman med träpluggar som också limmades. De 
äldre beslagen rengjordes och återanvändes. 
Trävirket grundades och målades med oljebaserad 
alkydfärg i en gråbrungrön kulör som funnits på 
snickerierna tidigare.

Avsteg från programmet. Enligt systemhandling
arna skulle de utvändiga bågarna bytas. Detta gjor
des dock inte utan det som gick att spara bevarades. 
Fönstersnickerierna skulle enligt programmet målas 
i en rödbrun kulör. Ett par fönster målades upp sam
tidigt med provstrykningarna till fasaden. Vid sam
råd beslöts dock att behålla den tidigare förekom
mande kulör som ännu fanns spår av.

Fönsterbleck. Dessa utfördes i Dobel-plåt och 
levererades färdigbockade i den rödbruna kulör som 
föreslagits för snickerierna, då beställningen gjorts 
innan fasadfärgen fastställts. Blecken tvättades med 
tinner och målades om i samma kulör som snickeri
erna innan de sattes på plats.

Räcken till franska fönster. Räckena togs loss för 
översyn och befanns vara i förvånansvärt gott skick 
utan synliga rostskador. De utskjutande ”öronen” 
för uppfästningen i karmarna var av skilda format 
och skars bort. Nya fästanordningar svetsades på, 
försågs med borrhål och målades med rostskydds- 
färg. De tidigare fästena i karmarna togs bort då de 
satt ytterst i trävirket och gav dåligt fäste. Nya hål 
gjordes och räckena sattes upp med träskruv sedan 
de målats med svart lackfärg.

Taket
Papp och läkt. Takfönstren sattes igen och ny papp 
lades på hela taket. Ny läkt spikades på.

Tegel. På de tre takfallen mot gården samt gavlar
na mot Birger Jarls torg återanvändes det äldre teglet 
(figur 162). Detta utgjordes till minst 95 procent av 
tegel från byggnaden. Resten kompletterades med

Figur 161. Östra fasaden. Efter rest. (jfr figur 11). Foto BL 1984.
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Figur 162. Exteriören, från 
s.ö. Efter rest. (jfr figur 4).

Foto BL 1984.

äldre tegel från Byggnadsstyrelsens förråd i 
Sörentorp. Då det inte fanns tillräcklig mängd tegel i 
gott skick för de övriga takfallen belädes husets ytter
sidor med nytt tegel, Vittinge enkupade tegel, högrött.

Plåt. Takfoten på husets yttersidor mot norr och 
öster beslogs med galvaniserad plåt i skivtäckning. 
Plåten målades med grundfärg, Abra-grund, och 
svart täckfärg, Abra-svart. Den övriga plåtbeklädna
den på takfot, mezzanin, nockar och takkupor utför
des av färdiglackad, svart Dobelplåt. Då ett stopp i 
leveransen av galvaniserad plåt uppstått hade denna 
förändring godkänts av RAÄ. Sluttande fotrännor, 
vilande mot rätvinkliga konsoler sattes upp längs 
takfoten. Skyddsräcken sattes upp på takens yttre 
fall, ca 50 cm nedanför nocken samt nedanför skor
stenarna.

På bodarna lades nytt tak i svart Dobel-plåt i lik
artad skivtäckning som tidigare plåtbeklädnad. För 
att minska risken för fuktskador på flyglarnas murar 
drogs plåten upp ca 30 cm på väggen, vilket var ca 
10 cm högre än tidigare. Avledningsrännor för vatt
net gjordes i plåten vid fönstren. Takfönstren för
nyades med de tidigare som förebild.

Skorstenar. Skadade och vittrade partier revs. På 
huvudbyggnaden utgjorde dessa ca 2/3 av skorste
narna, på flyglarna mindre partier. Skorstenarna 
murades upp till sin tidigare form och profilering. 
Rökgångarna murades igen och skorstenarna täcktes 
med svart Dobel-plåt.

Ytterdörrar
Dörrarna justerades och lagades i ramverken och lis
terna samt målades med oljefärg i samma kulör som 
fönstren.

Socklar och stenomfattningar
Enligt systemhandlingarna skulle naturstenssocklar- 
na blästras och lämnas obehandlade. Asfalten gick

dock ej att avlägsna genom blästring eller andra 
metoder, så socklarna kvarstår i sitt tidigare skick. 
Enligt systemhandlingarna skulle ”Sandstens
dekorationer i fasad målas med oljefärg”. I bygg
handlingarna fanns dock inga åtgärder föreskrivna 
och har ej heller vidtagits.

INTERIÖREN
De genomgripande åtgärderna i husets inre har i för
sta hand gällt installationer av olika slag samt 
behandlingen av ytskikten. I några rum har rums
bildningen förändrats genom att mellanväggar tagits 
bort eller tillkommit (figur 163). Kommunika
tionerna mellan rummen har i någon mån förändrats 
genom igensatta eller nyupptagna dörröppningar. 
Två rumsgrupper för våtutrymmen bestående av 
städskrubb och WC har tillkommit genom husets 
samtliga tre våningar. För detta ändamål har befint
liga rum delats genom mellanväggar. Handikapp- 
anpassad hiss har installerats i huvudbyggnaden.

Då många åtgärder är generella för huset som hel
het görs först en sammanfattande redogörelse för 
dessa i olika punkter. I den därpå följande rumsbe- 
skrivningen ges en mera detaljerad redogörelse för 
speciella åtgärder.

Installationer
Ventilation. Mekanisk ventilation har installerats till 
samtliga rum i huset. Fläktrum och annan central 
utrustning har förlagts till vinden (figur 164). 
Håltagningen för framdragandet av kanalerna har 
inneburit fruktansvärda ingrepp i byggnadsstom- 
men. I varje rum har två hål, i de större rummen 
flera, gjorts i väggar och tak (figur 125, 165). Hålen, 
som ofta är av ansenliga dimensioner, har gjorts med 
stora borrmaskiner med vattenkylda diamantcylind-
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Figur 164. Huvudbyggnaden, vinden. Del av ventila
tionsanläggning. Foto BF 1983.

Figur 165. Rum 23, västra muren. Installation för venti
lation. Foto BF 1983.

Figur 166. Rum 37, taket. Håltagning för ventilation. Figur 167. Rum 7 a, östra muren. Installation av
Foto BF 1983. ventilation. Foto BF 1983.

rar. Efter insättningen av kanaler eller don har omgi
vande murverk lagats med tegel, bruk eller betong. I 
tredje våningen har donen placerats i taket och hål
tagningarna gjorts genom bjälklaget från vinden 
(figur 166).

Trots att anläggningen reducerats till sin omfatt
ning enligt det ursprungliga programmet har ingrep
pen varit omfattande. Stor omsorg har dock lagts 
ner för att åstadkomma ”snygga” lösningar. För att 
slippa synliga kanaler eller rörledningar i rummen 
har de i största möjliga utsträckning förlagts till 
skorstenarnas rökkanaler. För att göra detta har det 
varit nödvändigt att hugga upp murverket framför 
(figur 167). I några rum har rörledningarna klätts 
med kanaler av spån- eller gipsskivor (figur 168). I

en del rum löper kanalerna fritt.
WS. Det befintliga värmesystemet demonterades 

och ersattes med ett helt nytt. Genomgångarna i 
murverket för de tidigare rörledningarna kunde i 
stor utsträckning utnyttjas för de nya rördragningar
na. En del ytterligare håltagning var dock nödvän
dig. Panelradiatorer installerades i samtliga rum 
utom i rum 35, 36 och 37. Dessa rum har under de 
franska fönstren med sina låga fönsterbröstningar 
försetts med konvektorer, som klätts in med spån- 
skivor och galler (figur 169). Våtutrymmen, städ
skrubb och WC, försågs med sedvanlig standardut
rustning och golven belädes med blå linoleummatta.

Installationerna har på många punkter medfört 
stora problem som fått lösas på platsen av arbets-
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Figur 168. Rum 7 a, från n.v. Efter rest. 
Ventilationstrumma under taket. Foto BL 1984.

Figur 169. Rum 37, norra väggen, mellersta fönstret. 
Efter rest. I bakgrunden Riddarhuset. Foto BL 1984.

ledningen och hantverkarna genom återkommande 
improvisationer. Rördragningarna från rum till rum 
har gjorts med val av lämpliga ledningar och till- 
bockning för att passa till olika golvnivåer och pane
ler. I rum 35-37 har rörledningarna gjorts heldragna 
genom hopsvetsningar för att slippa missprydande 
kopplingar utanpå panelerna. I rum 36 har rören 
dragits under kalkstensfrisen i s.ö. hörnet för att 
slippa gå genom den rundade panelen, som ritning
arna utvisade.

Vid projekteringen hade inte tagits hänsyn till 
olika höjder på paneler och fönsterbröstningar och 
anpassningen av radiatorerna till dessa. De leverera
de radiatorerna placerades på så lämplig plats som 
möjligt och en del nya beställdes. Begränsningarna 
här gör att det inte varit möjligt att uppnå fullkom
lig anpassning i alla rum.

Elinstallationer. All befintlig elektrisk installation 
demonterades och ersattes med ny. I de rumsskiljan- 
de väggarna gjordes håltagningar och rör lades in för 
elledningar och teletekniska installationer.

Även här gjorde hantverkarna på platsen ett 
omsorgsfullt arbete med egna lösningar. För att 
kunna ta vederbörlig hänsyn till paneler, taklister, 
dekorationer och dylikt vid dragning av ledningar 
och placering av urtag har åtskilliga avsteg gjorts 
från konsultens ritningar.

Hiss. En hydraulisk hiss, gående genom hela 
huset, har installerats i huvudbyggnaden i nära 
anslutning till trapphuset, med maskinrummet för
lagt till vinden. Hissen är handikappanpassad och en 
handikappentré har anordnats på norra sidan.

För hissutrymmet togs delar av rum 9 a, 27 och 
39 i anspråk. Sedan bjälklagen genombrutits lades

en kraftig stålbalk in i bjälklaget och mellanväggar 
uppfördes av gipsskivor med mellanliggande reglar 
och isolering. I bottenvåningen togs en ny öppning 
upp mot korridoren (rum 10). I de övre våningarna 
har befintliga dörröppningar utnyttjats och för
storats samt försetts med reglementsenliga hiss
dörrar.

Golv
Samtliga linoleummattor med underliggande belägg
ning togs bort. De iakttagelser som gjordes i sam
band med dessa arbeten sammanfattas i tabell 10. 
Här redovisas även de åtgärder som vidtogs för 
respektive golv.

Ändring i programmet. Enligt bygghandlingarna 
skulle samtliga golv utom parkettgolven beläggas 
med nya linoleummattor. En individuell bedömning 
gjordes dock för varje rum. De trägolv som var i gott 
skick behölls som skurgolv och genomgick 
Faxebehandling. Övriga golv, som var missfärgade 
av fuktskador eller skadade på annat sätt, belädes 
med ny linoleum. Ett par korridorer försågs med 
linoleummattor av skötselskäl.

Lagning. Efter håltagning för installationer laga
des golven med äldre virke från rivna mellanväggar 
och dylikt. Stor omsorg lades ned på att få passande 
bitar när det gällde ådring och liknande (figur 170).

Slipning. Samtliga trägolv slipades med slip
maskin. Först gjordes en planslipning då ca 5-6 mm 
togs bort beroende på tidigare ojämnheter. Därpå 
följde ytterligare slipning i fyra omgångar med sand
papper av olika grovlekar.

Skurgolv. Faxebehandling. Efter slipningen ströks
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Figur 170. Rum 34, n.ö. hörnet. Golvlagning. 
Foto BF 1983.

Faxelut, som är en typ av kalkvälling, på med lang
horste. Golven fick torka tills de kändes helt torra, 
minst ett dygn. De skurades då två gånger med den 
feta Faxesåpan och torkades med trasa. Efter slip- 
ningen hade trävirket antagit en lätt röd ton. Vid lut
ningen mörknade först golven av fukten och antog 
sedan en gul ton vid torkningen. Efter såpskurningen 
ljusnade golven efter hand och hade efter någon 
månad antagit den ljusgrå färg som är känneteck
nande för skurgolv. Genom denna behandling ska 
trävirket behålla sin ljusa färg och den feta såpan 
verka smutsavvisande. Vid behov kan golven tvättas 
med Faxesåpa. Brukarna, Svea hovrätt, har genom 
Byggnadsstyrelsen påtagit sig ansvaret för att golven 
vårdas på rätt sätt.

Samtliga framtagna bräd- och plankgolv har 
behandlats på detta sätt utom det sentida golvet i 
rum 8. Då detta rum inrymmer vaktmästeri och lig
ger nära ingången har det bedömts lämpligare att 
lackera golvet för att bättre motstå nedsmutsning 
och slitage.

Linoleumgolv. Efter slipning spacklades golven 
med avj ämningsmassa i mån av behov. Ett lager 
lumppapp lades på och ovanpå detta ett golv av 
spånskivor, tj 10 mm. Linoleummattan klistrades på 
med Lino-Coll. Den pålagda mattan är 2,5 mm 
tjock, genomgjuten, typ ”marmoleum”, färg 3019 
beige, av Forshaga tillverkning.

Parkettgolv. Golven i rum 35 och 36 slipades och 
lackerades med matt lack, Bona Stadex D-503.

Figur 171. Rum 22, dörr till rum 20. Nytt lås och vred. 
Efter rest. Foto BL 1984.

Trösklar. Samtliga trösklar slipades, lagades vid 
behov samt lackades med klarlack, Bona Stadex 
D-503.

Snickerier
Dörrar. Samtliga dörrar kontrollerades och justera
des. Skador lagades och de dörrar som behövde rik
tas sågades upp och kilar sattes in. De dörromflytt
ningar som gjorts framgår av rumsbeskrivningen 
nedan. Igensatta dörrar har behållits på sin plats där 
detta varit möjligt. Överblivna dörrar från rivna 
mellanväggar lagras på vinden.

Dörrhandtag. Samtliga kammarlås behölls och 
justerades liksom en del äldre dörrvred. Där nya 
dörrvred satts in har man använt sig av en äldre 
posthornsmodell (figur 171), som ännu finns i pro
duktion. Endast i västra flygelns bottenvåning har en 
annan äldre modell kommit till användning då den 
förra tog slut i lagret. Båda dessa modeller har före
bilder i huset. Den förra finns i trappa B, den senare 
på flera ställen i huset. I många dörrar har patentlås 
satts in och detta har varit ett krav från brukarna.

Ändring i programmet. Enligt handlingarna skul
le alla dörrar i igensatta öppningar plockas bort och 
öppningarna sättas igen med spånskivor. Samtliga 
lås skulle bytas ut mot nya instickslås med moderna 
handtag i naturfärgad bok. Dessa åtgärder hade 
varit förödande ur antikvarisk synpunkt. En ändring 
kunde ske genom samarbete på platsen.

Paneler. På de ställen där dörromflyttningar eller 
andra ingrepp gjorts kompletterades panelen samt 
mittbandslister och socklar med överblivna delar där 
detta var möjligt. Där så krävdes nytillverkades 
delar med de befintliga snickerierna som förebild.

Tak och taklister. Efter borttagning av mellanväg
gar och installationer samt håltagning för nya instal
lationer fanns åtskilliga skador och felande partier 
på tak och taklister. Dessa skador lagades med gips. 
Gipsen blandades på platsen: Turm-Stuckgips tillsat-
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tes med ca 1-5 % Exellit-Kleber för fördröjning. 
Lika delar vatten och gips samt en ”nypa” glasfiber, 
ca 3-4 cm långa bitar, blandades. Listerna med mel
lanliggande hålkäl och takpartier utarbetades för 
hand på platsen av stuckatörer. Endast för de orna- 
mentala listerna i rum 35-37 gjordes först gummi
formar efter de befintliga listerna. I dessa göts sedan 
nya liststycken av gips, som sattes upp och justera
des på platsen.

Målning
Det program som följts gäller generellt för hela huset 
utom rum 35, 35 a, 36 och 37. Åtgärderna här redo
visas nedan i rumsbeskrivningen.

Väggar. De väggar som tidigare var tapetserade 
värmdes med ånga och tapetlagren skrapades bort så 
att underliggande puts framträdde. Oljespacklade 
väggar rengjordes med rengöringsmedel och putsade 
väggar tvättades med Alcro målartvätt. Skador 
spacklades igen och i många rum gjordes bredspack- 
ling 1-3 gånger genom att sandspackel sprutades på. 
Efter avslipning grundmålades med Beckers Scotte 
Grund, en PVA-latexfärg, vit. Färdigstrykning gjor
des med Beckers Väggfärg Matt, latex. All målning 
av väggarna skedde genom rullstöppling, dvs. med 
roller på långt skaft. I bottenvåningen samt trappa 
A, där ingen gräns finns mellan vägg och välvda tak, 
gjordes väggarna vita, i övriga rum samt trappa B 
gråvita, kulör SIS 1.

Tak. Taken rengjordes med Alcro målartvätt. 
Skador lagades genom ispackling. Bredspackling 
gjordes i varierande omfattning på samma sätt som 
hos väggarna. Grundstrykning gjordes med Alcro 
alkydgrund, vit, och färdigstrykning med Beckers 
Nondrop 3, vit helmatt alkydfärg. Takmålningen 
gjordes med roller på långt skaft. Undantag är taken 
i rum 20, 21, 35, 35 a, 36 och 37, som färdigströks 
med pensel och limfärg. Denna blandades av Nitor 
målarlim, krita Snowcal 815 W Blue Circle samt 
vatten.

Snickerier. Då statusen hos den befintliga mål
ningen var mycket varierande kom också rengö- 
ringsgraden och underbehandlingen att variera. 
Sämst ställt var det med fönstersnickerierna samt en 
del paneler i fönstersmygarna. Här skrapades all 
äldre färg bort med hjälp av varmluft. Övriga 
snickerier tvättades med Alcro målartvätt sedan löst 
sittande färg i en del krackelerade partier skrapats 
bort. Skadade partier och sprickbildningar i ram
verk, runt karmar och dylikt spacklades igen.

Fönstren målades genom två strykningar med 
Alcro målarfärg, alkydoljefärg, i den mellangrå 
kulör som fastställts för snickerierna, MF 11-12. 
Övriga snickerier grundades med Beckers Allslip 
alkydfärg och färdigströks med Beckers Mäster 
Finish 25, halvmatt alkydfärg, kulör MF 11-12. 
Undantag från denna färgsättning utgör de båda 
trapphusen där snickerierna målats i en mörkare grå 
kulör, SIS 5, sättsteg och socklar i kulören MA 15.

Övrigt. Trappräcke av järn i trappa A målades 
med Beckers Syncrom, högblank alkydlackfärg i en 
gråsvart kulör, MA 8. Knoppar och beslag till spag- 
noletter målades med halvmatt, svart lackfärg.

I det genomförda målningsprogrammet har anti

kvariska hänsynstaganden kommit på undantag. 
Programmet fastställdes före byggnadstiden och 
gehör för en ändring var möjlig endast i rum 35-37, 
som behandlas nedan. Som en fördel får dock ses 
bevarandet av äldre färglager hos snickerierna, 
något som underlättar en eventuellt kommande res
taurering.

Konservatorsarbeten
Konservatorsarbeten har utförts i rum 5, 35, 36 och 
37. De redovisas närmare i rumsbeskrivningen. 
Arbetena utfördes av konservatorerna Lars 
Göthberg och Ingrid Hemgren samt ett par assisten
ter.

Målade bjälkar och plankor. De dekorerade bjäl
kar och plankor från 1640-talet som togs tillvara 
från rum 27 vid upptagningen av hisschaktet samt 
vid håltagning i rum 34 har konserverats. Efter ren
göring med rengöringsdeg, en del kalk fanns kvar 
efter överputsning, fästes färgen med PVA-lim. En 
lätt retuschering gjordes med konstnärsakryl på 
mycket begränsade partier för att nedtona grundfär
gen som kommit fram vid sekundär nötning.

Då det i ombyggnadsprogrammet inte fanns några 
medel anslagna för åtgärder av detta slag dröjde det 
ett halvår innan konservatorsarbetena fick utföras. 
Under tiden förvarades materialet på byggnadsplat- 
sen. I den torra och dammiga luften torkade limfär
gen i målningarna och en del färg flagnade tyvärr av. 
Genom konserveringen har dock bevarats något av 
den forna prakt som dessa målade tak säkert uppvi
sat.

Materialet har satts upp som dekoration i huset. I 
rum 29 har gjorts en rekonstruktion, så långt det är 
möjligt, av fyra bjälkar och plankor som ursprungli
gen tillhört det norra taket i rum 26-28 (figur 131). 
En planka från södra delen av dessa rum har satts 
upp på väggen i rum 38 (korridor). En liten plank
stump med en Amorbild från rum 34 (figur 136) har 
satts upp i rum 41 (väntrum).

RUMSBESKRIVNINGAR
Rum 1
Tvättrum i n.v. hörnet borttaget.

Rum 1 a
Sanitetsinredningen borttagen.

Rum 3-4
Murverket bilades ner i nivå med det färdiga golvet i rum 
4. Detta murverk var sekundärt, tidigare tillkommet för 
att dölja rörledningar. En trappa med tre steg göts i 
betong.

Rum 4
Nytt golv av betong. Rummet indelat genom mellanväggar 
i ett större arkivrum, passage, städskrubb, omklädnings
rum med dusch samt WC. Östra väggen knackades ren 
från puts och slammades med en försiktig markering i 
fogarna av olika byggnadsperioder (figur 111 och 172). I 
arkivet har en järndörr satts in framför fönstret. 
Dörröppningen mot rum 6 igensatt med nytt tegel mot 
rum 4, i rum 6 sitter dörren kvar.
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Figur 172. Rum 4, från n.v. (jfr figur 111). Efter rest. 
Foto BL 1984.

Rum 4-5, passage
En genomgång upptagen. I murverket närmast rum 5 
behölls den framknackade nischen från 1700-talets mitt 
och fick ge form åt passagen. Till murningen återanvändes 
tegel från den del av murverket som revs. Murverket ovan 
dörren mot rum 4 lämnades oputsat. En dörr insatt mot 
rum 4. Till detta togs en tidigare överbliven dörr som stod 
på vinden. Dörren, typ 2 c, gjordes om så att den översta 
spegeln kortades 11 cm och överkanten formades efter 
passagen (figur 173). En slät dörrkarm insatt.

Ändring i programmet. Enligt bygghandlingarna skulle 
en öppning bilas genom murverket och en stålbalk läggas 
in. Genom samråd på platsen kunde nischen behållas och 
för att få tillräcklig höjd sänktes golvnivån genom öpp
ningen.

Rum 5
Golv. Det gamla, uppruttnade golvet togs bort och ett 
bjälklag och golv lades in. På asfaltgolvet lades langs
gående bräder, b 10 cm, avstånd c-c 60 cm. Ovanpå dessa 
tvärgående reglar, mått 8x18 cm, c-c 60 cm, med urtag 
för bräder samt kilning. På reglarnas sidor spikades ribbor 
ca 6 cm från ovankanten. På ribborna lades plywood- 
skivor samt isolering av mineralull, ovan dessa golvplan
kor av gran, 2,5 x 16 cm. Ett par hål borrades i tröskeln 
till rum 6 a för att åstadkomma luftväxling. Plankgolvet 
behandlat enligt Faxemetoden.

Snickerier. På södra, östra och västra väggen gjordes ny 
panel av samma utformning som den bevarade på norra 
väggen (figur 174). Längs sydväggen sattes panelen 12 mm 
från väggen genom mellanliggande klossar för att åstad
komma luftcirkulation och förhindra fuktskador.

Konservatorsarbeten. Taklisten i västra delen hade ska
dats av fukt och bruk vid putslagning efter håltagning så 
att fläckar uppstått. Denna målades med limfärg i samma 
kulör som tidigare.

Rum 6
Den påträffade nischen i östväggen (figur 120) behölls 
med svartmålat galler mot rum 6 men murades igen mot 
rum 6 a (pentry). I n.v. och s.v. hörnorna murade kanaler 
av gipssten för ventilationsrör.

Figur 173. Rum 4 a, dörr till rum 5. Efter rest. 
Foto BL 1984.

Figur 174. Rum 5, från öster. Efter rest. Dörröppning 
upptagen mot rum 4 a (jfr figur 173). Foto BL 1984.
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Figur 175. Rum 6 a, frän söder. Efter rest.
Foto BL 1984.

Rum 6 a
Äldre inredning borttagen och ny, modern köksinredning 
med spis, kylskåp och bänkskåp insatt (figur 175). För att 
åstadkomma luftväxling ovan valven och förhindra fukt
skador på det målade taket har tre hål borrats i väggen 
mellan rum 6-6 a och 6 a-7.

Rum 7 a
Golv. Ovan det befintliga golvet lades bjälklag och nytt golv 
av spånskivor samt linoleummatta. De två nedersta trapp
stegen mot rum 8 lades in i det nya golvet, som ligger 35 cm 
ovan det tidigare.

Snickerier. Paneler borttagna. Dörr mot rum 7 igensatt 
med spånskiva samt isolering. Ny slät dörr mot rum 8 a, 
efter upptagande av en tidigare igensatt öppning.

Rum 8
Mellanväggar rivna.

Rum 8 a
Ny toalettinredning.

Rum 9 a
All inredning borttagen. Hiss tillkommen med ingång från 
rum 10.

Rum 10-14
Höjda fönsterbröstningar i norra och östra fasadens fönster 
(figur 176). Fönstren omgjorda med tvärspröjs i ytterrutan. 
Nya fönsterbänkar av spånskivor med profilerad framkant 
av trä. Som förebild har tjänat det södra fönstret i rum 14.

Rum 12 a
Järndörr borttagen. Mellanväggar tillkomna. Inredd med 
WC och städskrubb.

Figur 176. Rum 13 f, från väster. Efter rest. 
Foto GH 1983.

Figur 177. Rum 16, från söder. Efter rest. Foto BL 1984.

Rum 13 a-b
Mellanvägg riven. Dörren rum 13-13 b igensatt.

Rum 13 e-f
Köksinredning och dörr borttagna (figur 176). Ny golv
sockel på norra väggen samt östra, södra och n.v. delen av 
passagen. Nytt dörrfoder mot rum 13 d. Nytt trappsteg av 
spånskiva mot ytterdörr.

Rum 16-17 a
Ny dörröppning upptagen. Överbliven dörr från rum 
25 c-d insatt (figur 177).
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Rum 17 b-c
Sekundär mellanvägg riven.

Rum 18-19
Spiraltrappan demonterades och togs bort. Mellanväggar 
tillkomna. Inrett med två WC samt proppskåp. I dörren 
mot rum 20 ny spegel av spånskiva i översta partiet.

Rum 22-24
Den inre dubbeldörren från rum 24-22 flyttad till korri
doren, rum 22-25 d.

Rum 25
De sekundära mellanväggarna revs så att rummet återfått 
sin ursprungliga volym (figur 178). Östra väggen klädd med 
spånskivor, tj 9 mm, ned till panelens mittbandslist. De tidi
gare beskrivna marmorerade partierna i putsen finns således 
bevarade under denna samt panelen.

Snickerier. Ny panel på östra och västra väggen beståen
de av golvsockel och mittbandslist med profil efter den ur
sprungliga panelen samt mellanliggande slät spånskiva, tj 
13 mm. Detta gjordes för att hålla samman rummet då övri
ga väggar har bevarad panel. Mittpartiet gjordes slätt då det 
ej är känt hur den ursprungliga panelen såg ut i sin helhet. 
Mellan de västligaste fönstren på sydväggen där panelen 
delvis var borttagen och skadad av mellanvägg, sattes den 
demonterade panelen från östra väggens tidigare korridor
del. Dörren från rum 25 d-b flyttades till öppningen mot 
trapphuset, där den av allt att döma haft sin ursprungliga 
plats. Dörren mot trapphuset fick ny spegel av spånskiva 
sedan den sekundära isättningen av glas tagits bort.

Rum 26-28
En ny dörröppning togs upp i östra delen genom att put

sen knackades ner och en tidigare igensatt öppning från 
period C åter togs upp. Dörren från platsen för hissdörren 
sattes in här. Av måtten att döma kan den ursprungligen 
ha haft sin plats här.

Rum 27
Ny vägg mot hisschakt. Ny mittbandslist och golvsockel 
på östra väggen.

Rum 27-28
Dörröppning mot hisschakt igenmurad. Dörren flyttad till 
nyupptagen öppning på samma vägg. En dörr, nedtagen 
från vinden, insatt mot rum 28 (figur 179).

Rum 28
Mellanvägg uppsatt. Panelen på västra väggen förskjuten 
efter dörrflyttning, ny mittbandslist. Dörröppningen mot 
rum 30 igenmurad. Panelparti från upptagen öppning mot 
rum 26 flyttad till den igensatta öppningen.

Rum 30
Sekundär mellanvägg riven. Nya mellanväggar tillkomna 
för inredande av städskrubb och toalett (figur 180). Ny 
mittbandslist på östra väggen mellan dörr och n.ö. hörnet.

Rum 30-31 a
Masonitskivor påspikade i passagens smyg för att dölja 
trasiga partier.

Rum 31 a
Ny panel på västra väggen mellan s.v. hörnet och fönstret.

Rum 32 a
Ny golvsockel på norra och södra sidan i norra passagen.

Figur 178. Rum 25, från 
n.ö. Efter rest.
Foto BL 1984.
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Rum 35

Figur 179. Rum 28, från norr. Efter rest. Foto BL 1984. 

Figur 180. Rum 30, från n.ö. Efter rest. Foto BL 1984.

Väggfält. Skadorna i de vävspända fälten lagades genom 
makulering med brunt sulfitpapper. Fälten penselströks 
med latexfärg i en skarpt gul kulör, MA 101 med tillsats 
av oxidgult.

Snickerier. Nya masonitskivor fick ersätta den tidigare 
skadade brädfodringen mellan fönsterfoder och taklist. 
Samtliga snickerier målades med alkydfärg i grund- och 
slipstrykning samt täckande ytmålning med linoljefärg i en 
ljusgrå kulör, MF 11 (figur 181).

Konservatorsarbeten. Dessa består generellt av lagning 
av skadade partier samt rengöring och konservering av 
hotade partier. Beskrivs närmare nedan.

Spegelram. Ytterkanten: rengöring med färgborttag- 
ningsmedel, tvättning med aceton. Det plana mittpartiet: 
tvättning med lacknafta och aceton.

Dörröverstycken. Guldramarna: tvättning med lacknaf
ta. Guldlisterna upptill: 1. Tvättning med lacknafta och 
aceton. 2. Strykning med paraloid. 3. Retuschering med 
paraloidpigment och metallfärg. Girlander: tvättning med 
lacknafta, retuschering med paraloidpigment och metall
färg. Pilastrar: tvättning med lacknafta. Medaljongerna. 
Figurerna: tvättning, målning med gråbeige limfärg. På 
medaljongen över östra dörren målning endast av kvinno
figurens skulderparti. Bottenfärgen: påmålning av limfärg 
i en turkosgrön kulör så nära som möjligt överensstäm
mande med det konstaterade understa färglagret (figur 
49-50). De underliggande lagren färg har ej tvättats bort.

Kartusch. 1. Lagning med gips efter tidigare skada av 
elledning som dragits fram rakt över kartuschen. 
2. Tvättning med fuktig svamp. 3. Rengöring med lack
nafta. 4. Retuschering med akrylfärger. 5. Påläggning av 
metallguld på några smärre partier (figur 182, jfr figur 48).

Baguettelister. 1. Nedtagning och frakt till ateljén. 
2. Rengöring, först torr, sedan lacknafta. 3. Borttagning av 
bronseringar (de tecknade sig som mörka partier) med 
färgborttagningsmedel på de partier där det fanns poler- 
förgyllning. Varierande rengöring beroende på underlaget.

Figur 181. Rum 35, från söder. Efter rest. 
Foto GH 1984.
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Figur 182. Rum 35, norra väggen. Kartusch i taklist samt överstycke till spegel. 
Efter rest. (jfr figur 48). Foto GH 1984.

4. Retuschering av störande skador i ytskiktet (de som 
lyste vita) med tunn akryl med pigment, blandning på 
paraloid, dels med färg och dels med brons, något röd 
bolus som bindemedel. 5. Fernissning med paraloid. 6. 
Uppsättning (figur 53). OBS! Nedre listen i s.v. hörnet ej 
åtgärdad. Bevarad för att dokumentera ett tidigare skede.

Taklister. 1. Tvättning med vatten. 2. Retuschering med 
alkydfärg. 3. Lagning av större skadade partier, främst i 
hörnen. 4. Fyra strykningar med shellack och polityr, blan
dat med T-sprit. 5. Påläggning av metallguld i tunna ski
vor. 6. Nertoning med shellack, torkning. 7. Strykning 
med shellack och pigment (cyprisk umbra, engelskt rött 
och ljusockra).

Rum 35 a
Golv. Då det framtagna golvet till största delen bestod av 
enkla bräder från 1913 lades en heltäckande matta in, 
samma som i rum 37.

Väggfält. Den äldre papp- och vävspänningen togs ner. 
Elledningar sattes upp på väggarna genom en lätt inknack- 
ning i putsen. Ny vävspänning gjordes genom att ny, obe- 
redd, gles juteväv spikades på de befintliga ramarna. I n.ö. 
hörnet satt sedan tidigare gipsskivor för ledningsdragning
ar. Väven klistrades direkt på denna. Väven makulerades 
genom att brunt sulfitpapper klistrades på med tapetklis
ter. Tunna lister, b 6 cm och tj 7 mm, spikades runt kan
terna och i hörnen för att dölja spikar och ojämnheter 
(figur 183). Väven grundades och penselströks med latex- 
färg i en skarp senapsgul kulör, Alcro Färgprisma B 42, 
enligt arkitektens förslag.

Snickerier. Målning, samma som rum 35.
Kakelugnen. Den övre tredjedelen av kakelugnen hade 

spruckna och torkade fogar varför detta parti togs ner och 
murades upp igen med lerbruk. Då ett kakel från den orna
mentalt utformade kransen upptill saknades förskjöts de

övriga kaklen så att de tomma partierna kom på sidorna. 
Mässingsventilen med det omgivande trasiga kaklet flytta
des åt ena sidan.

Rum 35 b
Ny WC-inredning i inre rummet.

Figur 183. Rum 35 a, från norr. Efter rest. Foto G Fl 
1984.
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Figur 184. Rum 36, från s.ö. Efter rest. Foto BL 1984.

Figur 185. Rum 36, detalj av dörr öv er stycke och 
baguettelist. Efter konservering. Foto BL 1984.

Rum 36
Väggfält. De vävspända väggfälten penselströks med latex- 
färg i en turkosblå kulör, BG 6-4-4. Enligt programmet 
hade väggfälten åsatts en kulör med betydligt skarpare blå 
ton, BG 6-4-8. En ändring gjordes för att få en kulör som 
bättre skulle harmoniera med medaljongernas bottenfärg.

Snickerier. Målning samma som rum 35.
Spegel. Ett nytt spegelglas sattes in då det gamla slagits 

sönder vid inbrott i början av byggnadstiden (figur 184).
Konservatorsarbeten. Spegelram, baguettelister och 

taklister. Samma behandling som motsvarande i rum 35 
(figur 185).

Dörröverstycken och rundade hörnpaneler. Förgyllda 
partier: 1. Dammsugning av listverk och girlander. 
2. Rengöring med rengöringsmedel och avskrapning med 
skalpell av flugsmuts och dylikt. Rengöringsmedel: 
Turpentine substitute, artist’s white spirit. 3. Retuschering 
med destillerat vatten och akrylfärg, rowney cryla medium 
No.l. Gloss. Pigment: brun umbra och ljusockra.

Medaljonger. Bottenfärgen tvättades ren med vatten 
(sen påmålning med syntetisk, ej vattenlöslig färg. Denna 
gick ej att ta bort utan att den ursprungliga bottenfärgen 
skulle förstöras). De vitmålade figurpartierna rengjordes 
med radergummi.

Rum 37
Rivning rum 37 a-c. Kakelugnen demonterades och märk
tes upp (figur 58). Tvättrum och klädskåp vid västra väg
gen i rum 37 c revs (figur 57). De sekundära mellanväg
garna revs. De resterande panelstyckena på östra, södra 
och västra väggarna demonterades och placerades på vin
den. Igensatta kakelugnsnischen i östra muren togs fram.

Golv. I den tidigare upphuggningen för mellanväggarna 
placerades installationer för den teletekniska anläggning
en. Rännorna fylldes sedan med finbetong och avjäm-
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Figur 186. Rum 37, från n.v. Efter rest. Foto BL 1984.

Figur 187. Rum 37, östra väggen, kakelugn. Efter rest. 
Foto BL 1984.

ningsmassa. Då de resterande delarna av det ursprungliga 
plankgolvet var ojämnt nötta gjordes en utjämning med 
avjämningsmassa över hela ytan. Golvet belädes med filt 
och heltäckande grå matta, typ Kasthall velvet extra.

Snickerier. Lagning. Väggpanelen mellan de båda västli
gaste fönstren på norra väggen hade krympt så att det 
uppstått en spricka mellan panelen och ramverket. 
Lagningen gjordes så att spegeln spräcktes på mitten och 
ett 13 mm brett parti av nytt virke sattes in samtidigt som 
sidopartierna förskjöts under listerna. Rekonstruktion. Ny 
bröstpanel tillverkades till östra, västra och södra väggar

na samt väggpanel till södra väggen. Som förebild tjänade 
de demonterade panelstyckena samt originalpanelen på 
norra väggen. Efter ritningar och profiltagning på platsen 
tillverkades panelerna på snickeriverkstad. Socklar och lis
ter gjordes av furu, ramverk och speglar av snickeriskiva. 
Runt kakelugnsnischen gjordes ett foder av trä med över
stycke av gips med fönsterfodren som förebild (figur 186).

Målning. De östra och västra väggarna, där panelerna 
tidigare gått förlorade, penselströks med vit latexfärg. 
Snickerierna målades med Beckers äkta linoljefärg i en 
kulör som så nära som möjligt anknöt till den ursprungli
ga grå-brun-rosa kulör som tagits fram av konservator. 
Färgen blandades på fabrik efter brytrecept nr 878 A: GU 
8 + RÖ 1 + SV 5 + VT 14,5/liter oljefärg.

Enligt arkitektens förslag i bygghandlingarna skulle 
snickerierna målas i en mörk, senapsgul kulör, MA 105. 
Den utförda målningen liknar i kulör den ursprungliga 
men genomförandet får sägas vara en långt gången 
kompromiss. Helhetsintrycket skiljer sig väsentligt från 
det ursprungliga på grund av skillnader i material och 
metoder för utförande. Den ursprungliga färgen bestod av 
flera lager tunn oljefärg med närmast laserande verkan så 
att ådringen hos det underliggande trävirket var skönjbar 
och listverkens profiler skarpa. Den utförda målningen 
består av grund- och slipstrykning med alkydfärg och 
ytskikt av linoljefärg, båda färgtyperna med tjock konsi
stens och påstrukna i yttäckande lager.

Kakelugnen. Den framtagna nischen var i så gott skick 
att den endast behövde lagas i kanterna och välvas upptill 
samt förses med foder. Ett parti av parkettgolvet sågades 
bort för återläggning av kalksten. Denna togs upp från 
kakelugnens tidigare plats i korridordelen. Kompletter
ande ny sten lades in i mittpartiet samt den bakre delen. 
Ramverk och fotställning av trä till kakelugnen beställdes
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Figur 188. Rum 37, kakel
ugn. Rökkanaler (detalj). 
Under återuppsättning.
Foto BF 1983.

av en snickare. Förebilden till fotterna är hämtad från en 
kakelugn i Drottningholms slott.

Kakelugnen återuppsattes i den form den sannolikt haft 
ursprungligen med frishylla (figur 187). Till uppmurning- 
en användes lerbruk och kaklen fixerades med träpluggar. 
Kakelugnen murades upp med konstruktionen för eldning 
bevarad, således med upp- och nedåtgående rökkanaler 
(figur 188). Konstruktionen är täckt i jämnhöjd med över
kanten av det översta skiftet. Allt är förberett så att kakel
ugnen kan göras funktionsduglig för eldning. Endast krö
net ovan översta skiftet behöver tas bort för anslutning till 
rökkanal, även spjälbotten finns inmurad. Två delar av 
friskaklet på fotsimsen respektive skänkhyllan måste 
kompletteras. De gjordes av gips efter avgjutning samt 
målades av konservator och placerades på norra sidan. De 
sekundära mässingsluckorna ersattes av nytillverkade 
järnluckor. Arbetet med kakelugnen utfördes av kakel- 
ugnsmakare Ralph Wigge.

Konservatorsarbeten. Kakelugn. De nytillverkade delar
na på fotsimsen och frisen kompletterades med mönster 
efter originaldelarna. Till bottenfärgen användes Beckers 
lackfärg, halvmatt, tonad med brytningsfärg. Mönstret 
målades med emaljfärg, Humbro enamel. Överdrag gjor
des med tonad klarlack, International Lagolack klarlack, 
något tonad med grönt.

Dörröverstycken. De starkt nedsmutsade oljemålningar
na rengjordes med fuktig svamp. Ramarna tvättades med 
lacknafta. Det lösa guldet fästes med acronal 300 D. 
Bortfallna små bitar av ramarna spacklades igen med 
latexspackel efter grundning med lim och retuschering 
med acrylfärg (figur 60-63). Iakttagelser, gjorda i sam
band med konserveringen: Nr 1, s.ö. hörnet. Duken i 
dåligt skick med vikmärken efter kilramen, starkt kracke- 
lerad samt gulnad. Ramen omförgylld. Det dåliga skicket 
beror sannolikt på en sentida extra fernissning. Detta rum 
(37 a) har varit chefstjänsterum och duken kan därför ha 
varit utsatt för extra, ”uppfräschande” behandlingar. 
Nr 2, s.v. hörnet. Duken har kvar sin ursprungliga yta med 
endast ett tunt lager fernissa. Den ursprungliga förgyll
ningen kvar på ramen. Nr 3 och 4, n.ö. respektive n.v. 
hörnet. Dukarna fernissade i sen tid. Ramarna delvis 
retuscherade och omförgyllda.

Rum 38
Ny golvsockel på södra väggen samt i hörnen. Dörrarna 
mot rum 39 utbytta mot hissdörr.

Rum 39
Ny vägg mot hisschakt. Ny golvsockel efter norra och 
östra väggen. Ny dörröppning mot rum 40. Dörr från 
riven vägg rum 41-41 a insatt. Denna dörr kan ursprung
ligen ha suttit här då dörrens mått och gångjärnen passa
de exakt.

Rum 40
Ny mellanvägg delar rummet i två (40 och 40 b). Bort
tagen dörr från rum 38-39 insatt. Nytt dörrfoder. Nya 
dörröppningar mot rum 39 och 40 a (figur 189).

Rum 40 a
Ny mellanvägg delar rummet. Dörr mot rum 40 insatt, typ 
2 b, 1700-tal, hämtad från förråd i Wrangelska huset. 
Nytt dörrfoder. Dörröppning mot rum 41a igensatt.

Rum 41
Sekundär mellanvägg rum 41-41 a riven. Nedre delen av 
väggskåpet på västra väggen (figur 64-65) rivet.

Figur 189. Rum 40-40 a, från norr. Efter rest. 
Foto GH 1984.

145



Figur 191. Runi 43, från s.ö. Efter rest. Framtaget 
fönster i västra muren. Foto BL 1984.

Figur 190. Rum 41, från söder. Efter rest. 
Foto BL 1984.

Mellanväggar för inrättande av städskrubb och WC upp
förda i s.v. hörnet (figur 190). Panelen på södra väggen 
kompletterad med ny golvsockel och mittbandslist i västra 
delen. På norra väggen har en tillvaratagen del av en 
målad planka från 1600-talet satts upp (figur 136).

Rum 42
En borttagen dörr från rum 35 b-35 insatt i öppningen till 
rum 41. Dörren gjordes högre genom att 4 cm lades på 
upptill och nedtill.

Rum 43
Igensättningen av plank för fönstret i västra muren bort
tagen. Då fönsternischen saknade panel nytillverkades 
denna med sidostycken av trä och överstycke av gips, 
enligt förebild från övriga fönster (figur 191). Behandling 
av det framtagna fönstret: skrapning med stålborste, 
grundning med lika delar linolja och terpentin, två stryk
ningar med linoljefärg kulör MF 11-12. Västra delen av 
norra muren, det nischliknande partiet, klädd med gips
skivor för att bevara prov på den äldre putsen inunder. 
Panelen i n.v. hörnet kompletterad med panel från rum 41. 
Ny golvsockel och mittbandslist i s.v. och n.ö. hörnen.

Rum 41-44
Ändring av programmet. Enligt systemhandlingarna skul
le dörrarna i fil mellan dessa rum, längs hela östra flygeln,

Figur 192. Rum 41-44, från norr. Före rest.
Foto GH 1983.

Figur 193. Rum 41-44, frän norr. Efter rest.
(jfr figur 192). Foto BL 1984.
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flyttas från den östra sidan till den västra och dörröpp
ningarna sättas igen med spånskivor. Vidare hade brukar
na utlovats mellanväggar så att en korridor skulle bildas 
längs västra delen. Genom de föreslagna åtgärderna skul
le den välbevarade rumssviten från 1700-talets mitt spoli
eras. Efter förhandlingar mellan arkitekten, Byggnads
styrelsen och undertecknad kunde programmet ändras 
sedan RAÄ gjort en skriftlig framställning i frågan. 
Dörrarna behölls på sin plats, det igensatta fönstret i rum 
43 togs fram liksom de gamla plankgolven. Rumssvitens 
prägel av 1700-tal blev tack vare detta ännu mer påtaglig 
(figur 192-193).

Trappa A
Vindfånget innanför huvudingången rivet (figur 194). På 
murpelaren mellan ingången och fönstret har den skulpte
rade portalsten som påträffades i östra flygelns grundmur 
satts upp (figur 86). Ett hål har bilats i murverket och ste
nen, som är 25 cm djup, har murats in på halva sitt djup.

På vilplanet mellan våning 2-3 har de snedställda igen- 
sättningarna av trä ovan fönstren i södra muren tagits bort 
och ersatts av lådor av spånskivor. På dessa har fästs radia-

Figur 196. Trappa A, vilplan vån. 2, från 
väster. Efter rest. Foto BL 1984.

torer. En rad av kalkstensgolvet har tagits 
upp och ledningarna lagts ner under golvet 
(figur 195). På vilplanet i våning 3 har väg
gen under fönstren (blindfönster i den 
nedre delen) byggts på 22 cm med gips
block, som putsats. På dessa har radiato
rerna fästs (figur 196).

Konstnärlig utsmyckning. På vilplanet 
mellan våning 2-3 har ett fundament av 
tegel murats upp mot västra väggen för att 
bära en kalkstensplatta med en skulptur
grupp av gul marmor, ”Människor”, av 
konstnären Michael Piper (figur 197). 
Konstverket har beställts av Statens konst
råd och brukarna i samråd med arkitekten.

Figur 194. Trappa A, vån. 1-bv., från norr. Efter rest. 
Foto BL 1984.

Figur 197. Trappa A, vilplan vån. 1-2. Skulptur av gul 
marmor, ”Människor”, av Michael Piper 1984.

Foto BL 1984.

Figur 195. Trappa A, vilplan vån. 1-2. Nedläggning av 
ledningar under kalkstensgolvet. Foto BF 1983.
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Figur 198. Huvudbygg
naden, vinden. Del av 

ventilationsanläggning. 
Foto BF 1983.

KÄLLAREN
Hela källaren tvättad med varmvatten under högtryck.

Rum 01-03
På de ställen där putsen var skadad eller nedfallen har väg
garna slammats.

VINDEN
För takarbetenas skull togs tre transportöppningar upp, 
två på norra sidan och en på södra sidan av huvudbygg
naden. De sattes sedan igen med nya bräder. I den västra 
takkupan på norra sidan av huvudbyggnaden har bräd- 
fodringen i nischen samt mittpartiet och en del av västra 
fönsterbågen bytts ut.

En del av gångbryggan på södra sidan av huvudbyggna
den har tagits bort för att bereda plats för ventilations
systemet. En ny gångbrygga av tre parallella plankor, b 20 
cm, har satts upp längs hela vinden. Bryggan, som har ett 
flertal förgreningar, ligger ca 28 cm ovan tegelgolvet. 
Längs trappmynningarna har satts en sarg av samma höjd.

Hela vinden har försetts med isolering av Rockwool 
lösull till en tjocklek av 275 mm och med en volymvikt av 
lägst 35 kg/m3. Materialet sprutades upp med slang från 
bil på gatan. Först hade dock en öppen spalt avgränsats 
med plywoodskivor längs takfoten för att kondens inte 
ska uppstå mot det kalla taket.

Den före ombyggnaden öppna och rymliga vinden med 
synliga takstolar (figur 78-81) har helt ändrat karaktär 
genom isolering och installationer. Den förra sänker tak
höjden. Ventilationssystemet med fläktrum och rör av 
ansenliga dimensioner upptar en stor del av utrymmet 
(figur 164 och 198). För elsystemet har lagts en kabelstege 
längs hela huvudbyggnaden. Även för WS-systemet finns 
en betydande röranläggning.

BODARNA
Bod nr 3 (soprum) har fått nytt betonggolv samt väggbe
klädnad mot öster och väster av gråmålade spånskivor.

SAMMANFATTANDE SLUTSATS. 
ANTIKVARISKA ERFARENHETER 

OCH SYNPUNKTER
I redogörelsen för de olika åtgärderna ryms erfaren
heter av både positiv och negativ art. Det negativa 
ligger främst i det primära ombyggnadsprogrammet, 
som redogjorts för i kapitlets inledning. De åtgärder 
som vidtogs på 1980-talet byggde till stor del på de 
tekniska undersökningar som gjordes på 1960-talet 
och de krav och önskemål som brukarna ställde. 
Ideologin under 1960-talet präglades också mera av 
intresse för rivning och ombyggnad efter moderna 
normer än av en vilja att bevara och restaurera. 
Tyvärr togs inte programmet upp till förnyad pröv
ning och granskning innan ombyggnadsarbetena 
satte igång. En del ändringar gjordes dock efter för
handlingar under byggnadstiden för att bättre ta 
vara på huset och dess kvaliteter och detta får 
betecknas som positivt. Främst kan nämnas beva
randet av fönstren, rumssviten i östra flygelns tredje 
våning samt framtagandet av de gamla plankgolven. 
Själva utförandet av åtgärderna har i en del fall varit 
negativt, främst på målningssidan. Ur antikvarisk 
synpunkt är det dock en fördel att de gamla mål- 
ningslagren bevarats, något som bättre möjliggör en 
framtida restaurering. Det positiva i vissa utföran
den har också framhållits. Främst gäller det snickar
nas arbete, golvbehandlingen, konservatorsåtgärder- 
na samt omsorgen vid installationerna. De senare 
har inneburit svåra ingrepp men ambitionen har 
varit att lämna ett ”snyggt” slutresultat.

Sammanfattningsvis kan sägas att resultatet av 
renoveringen är bättre än vad det hade blivit om 
bygghandlingarna hade följts på alla punkter. För
klaringen till detta är de ändringar som kunnat göras 
i programmet samt den goda viljan till att utföra ett 
bra arbete som funnits på platsen hos general
entreprenören, Byggnadsstyrelsens Egen-regi-enhet.
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Ett arbete av detta slag har mycket positivt att ge. 
Främst är det mångsidigheten i uppgiften och möjlig
heten att lära känna ett gammalt hus grundligt både 
när det gäller dess konstruktion och dess historia. 
Dialogen på platsen med erfarna hantverkare gav 
ökade kunskaper om byggandets praktik, konstruk
tioner och materialbehandling. Det ömsesidiga 
intresset för huset och dess bevarande samt erfaren
hetsutbytet rörande äldre byggnadskultur var stimu
lerande.

Den antikvariska kontrollantens arbete när det 
gällde antikvarisk medverkan på platsen försvårades 
dock till stor del på grund av de brister eller luckor 
som finns eller fanns i lagstiftningen, 1920 års kun

görelse, vilken omtalas i inledningen. I föreskrifterna 
talas om den dokumentation som ska göras men inte 
om den antikvariska medverkan som framstår som 
en naturlig del av arbetet för antikvarien på platsen, 
men inte för alla parter, något som ibland gav upp
hov till konflikter. Vidare medgav det anställnings
förhållande som rådde inte möjlighet att före 
ombyggnadsarbetets igångsättande kunna doku
mentera byggnaden och försöka sätta sig in i dess 
historia. Klara föreskrifter för antikvarisk medver
kan i hela processen vid renoveringar av detta slag 
får anses inte bara som önskvärt utan även nöd
vändigt.
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Efterskrift

Till grund för denna publikation ligger den originalrapport som utförts i två 
exemplar och överlämnats till RAÄ respektive Byggnadsstyrelsen den 3 juli 
1985. Rapporten omfattar dokumentation av byggnaden före renovering, 
redogörelse för den byggnadsarkeologiska undersökningen, byggnadshistorisk 
utredning, redogörelse för vidtagna åtgärder vid renoveringen samt fotodoku
mentation före, under och efter ombyggnad och renovering. Undersökningen har 
föranletts av en totalrenovering av byggnaden, företagen tiden februari 
1983-februari 1984.

Texten från rapporten har komprimerats och ett urval har gjorts av såväl 
ritningar som bildmaterial. Till originalrapporten hör även ett stort antal bilagor 
samt materialprover. Bilagorna består främst av systemhandlingar, protokoll 
samt etiketter eller informationsblad över de använda materialen, t.ex. målar
färger. Materialproverna består i huvudsak av murbruk, puts och enstaka tapet
rester. Vid golvgrävningen i rum 5 tillvaratogs fynden, främst benrester och 
keramikskärvor. Dessa och materialproverna förvaras i SHM.

Huvudparten av uppmätningarna av de avknackade fasaderna har utförts 
av Kerttu Palmgren och undertecknad, Barbro Flodin. Renritningarna och färg
läggningen har gjorts av Kerttu Palmgren. Karin Andersson deltog tidvis i upp
mätningarna och var hela tiden till stor hjälp vid murverksanalyserna. En stor 
del av inventeringen av interiören i rum 15-44 har utförts av Boel Almquist. För 
periodbestämning, analyser och sammanställning svarar undertecknad. 
Fotograferingen har gjorts av Gabriel Hildebrand (GH), Bengt A. Lundberg (BL) 
samt undertecknad (BL). Färgfotografering har utförts av Olle Åkerström på 
uppdrag av Byggnadsstyrelsen.

Originalrapporten omfattar:
• 268 sidor text
• 7 bilagor (med 7 underbilagor samt 20 etiketter) med förteckning
• 87 ritningar med förteckning
• 66 blad profilritningar
• 8 kartor med förteckning
• 23 avbildningar med förteckning
• 400 svartvita fotografier med förteckning
• 39 färgfotografier med förteckning
• 956 negativ med förteckning
• 82 kartor kontaktkopior med förteckning

I SHM förvaras:
• 7 plastpåsar med fynd från grävning i rum 5 samt förteckning
• 73 plastpåsar med materialprover samt förteckning
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HESSEN STEIN SKA HUSET
Riddarholmen fick under den svenska stormaktstiden på 
1600-talet sin prägel av de adelspalats som då uppfördes. 
Till dessa hör Bengt Bengtsson Oxenstiernas, ”Resare- 
Bengts”, palats från omkring 1640. Huset ägdes en tid på 
1700-talet av Fredrik I, som lät göra en större ombygg
nad för grevinnan Hedvig Taube, senare riksgrevinnan 
von Hessenstein, därav byggnadens namn Hessensteinska 
huset. Från glansperioden på 1700-talet finns bevarat 
bl.a. dörröverstycket ovan, målat av konstnären Johan 
Pasch. Palatset har haft flera ägare som byggt om och för
ändrat byggnaden. Efter att ha varit ett privatpalats 
inrymdes Riksgäldskontoret här åren 1835-1906, senare 
Socialstyrelsen och Svea hovrätt.
Åren 1983-84 genomgick huset ombyggnad och restau
rering. Bokens författare är den antikvariska kontrollan
ten, fil.dr Barbro Flodin. Boken beskriver byggnaden före 
och efter vidtagna åtgärder. Den byggnadsarkeologiska 
undersökningen redovisas liksom husets byggnadshistoria.
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