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FÖRORD

Salsta slott med tillhörande byggnader förklarades 1993 som statligt byggnads- 
minne. För förvaltningen av kulturhistoriskt värdefulla byggnader är det viktigt 
med en god dokumentation som underlag för kommande åtgärder. Utförliga 
uppmätningsritningar gjordes 1913. Då dessa visat sig vara både inaktuella och 
delvis felaktiga har nya uppmätningsritningar gjorts av slottet och tillhörande 
byggnader av arkitekt, fil dr Gunnar Redelius, åren 1994-1995. Denne har även 
gjort en fotodokumentation i farg av slottet och dess samt övriga byggnader. 
Resultatet redovisas i denna rapport.
Dokumentationen har utförts vid den tidigare Byggnadsavdelningen, Enheten för 
byggnadsdokumentation. Efter omorganisationen av Riksantikvarieämbetet 1995 
har rapporten slutförts vid Antikvarisk-tekniska avdelningen, Enheten för 
restaurering av byggnader och sten. Statens Fastighetsverk, som förvaltar Salsta 
slott, har svarat för omkostnaderna samt även bidragit till lönekostnaderna. 
Ritningsmaterialet förvaras i Statens Fastighetsverks arkiv.

Stockholm den 24 september 1997

Marianne Lundberg 
Avdelningschef,
Antikvarisk-tekniska avdelningen

Hans Sandström
Enhetschef, Enheten för restaurering 
av byggnader och sten
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Slottet byggdes 1673-1678 efter Erik Dahlberghs visioner som finns redovisade 
i Sueciaverket. Arkitekt och byggnadsledare var Mattias Spikier. Foto Gunnar 
Redelius 1994.

INLEDNING

Arbetets omfattning
Denna rapport omfattar ett antal ritningar och beskrivningar av Salsta slott med 
tillhörande byggnader. Ett viktigt moment i byggnadsdokumentation är att göra 
uppmätningsritningar. Detta arbete innebär att man lär känna byggnaden mycket 
noga. Man lär sig första både helhet och detaljer. Samtliga här redovisade 
ritningar är gjorda av författaren (om ej annat angives). Det andra momentet är 
byggnadsbeskrivning, dvs en verbal framställning som visar att man har 
iakttagit, tolkat och förstått (deskriptiv analys). Det tredje momentet är 
fotografering. En byggnadsdokumentation innebär normalt också ett studium av 
de historiska källorna. De historiska förutsättningarna och stilistiska jäm
förelser med andra byggnadsverk kommer att presenteras i ett annat 
sammanhang. En konstvetenskaplig och kulturhistorisk utredning ligger utanför 
min arbetsuppgift. Huvudsyftet med den här rapporten är att redovisa 
ritningarna. Ett undantag görs för gamla stallet. För att förstå den byggnaden 
måste man göra vissa hänvisningar till arkivmaterialet.
Litteratur- och källhänvisningar görs allmänt i den löpande texten där så är 
nödvändigt (nytt material, nya tolkningar). Texten är i stor utsträckning inriktad 
på att beskriva och förklara det som icke tidigare är redovisat eller behandlat. 
Jag avstår från att referera eller upprepa de beskrivningar som finns i 
litteraturen (SSH, SHS). Mitt arbete böljade i april 1994 och avslutades i juni
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1996. Det har gjorts på halv tjänstgöringstid som fördelats på flera 
arbetsuppgifter.
En bakgrund
Då Salsta slott med tillhörande byggnader blev statligt byggnadsminne ägdes 
slottet av det statliga skogsbolaget AssiDomän, men sedan den 1 januari 1996 
förvaltas egendomen av Statens Fastighetsverk, Uppsalakontoret. Bestäm
melserna för byggnadsminne omfattar nio byggnader, nämligen följande: 1) 
Slottet 2) Östra flygeln 3) Västra flygeln 4) Gamla stallet 5) Vedboden 6) 
Bläckhornet 7) Bommelinska villan 8) Smedjan och 9) Nya stallet.
Förvaltning av byggnadsminnen kräver en särskild dokumentation som bildar 
underlag för kommande åtgärder. BM-förklaringen är en grundläggande orsak 
till det studium som härmed redovisas.
När det gäller dokumentation av profana byggnader har Riksantikvarieämbetet 
inte någon kontinuerlig verksamhet. Stora arbeten har gjorts i de kungliga 
slotten (Vadstena, Kalmar, Gripsholm, Drottningholm, Ulriksdal) men när det 
gäller Salsta finns det en särskild anledning. Riksantikvarieämbetet har en lång 
tradition ifråga om byggnadsdokumentation. Sveriges Kyrkor är en gammal 
institution med uppgift att vetenskapligt beskriva vårt lands kyrkor. Verksamhe
ten böljade 1912. En av de drivande krafterna var Sigurd Curman som senare 
blev riksantikvarie. Det råkar förhålla sig så att han blev djupt engagerad även i 
Salsta slott. 1913 vistades han på Salsta tillsammans med en skara unga 
blivande arkitekter som hade till uppgift att göra uppmätningsritningar av slottet 
(s 7, 8, 9). Det var ett omfattande arbete som pågick under flera veckor och det 
resulterade i ett stort antal ritningar som numera finns i Nordiska museets arkiv. 
Under många år därefter hade han en förtroendefull kontakt med friherrinnan 
Wera von Essen på Salsta. De intensiva veckorna tillsammans med studenterna 
har han på ett charmerande sätt skildrat i festskriften Uppländsk bygd, tillägnad 
Wera von Essen.
Det finns anledning att förklara varför jag gjort nya uppmätningsritningar när 
det finns ett stort antal gamla ritningar från 1913. Det beror på att 
slottsbyggnadens plan visade sig vara icke rätvinklig. De gamla ritningarnas 
hömvinklar och fasadlängder stämde inte med verkligheten. Därmed kunde man 
inte använda ritningarna från 1913. Härtill kommer faktum att år 1919-1920 
blev slottet förändrat. Många spisar och kakelugnar revs, hela huset fick 
centralvärme. Huvudvåningen fick ett serveringskök och ett kapprum m m. Allt 
detta innebar att de gamla ritningarna var inaktuella. Mina uppmätningsritningar 
finns i SFV:s arkiv med beteckningen C:352 (17 st).
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Plan av bottenvåningen, uppmätt sommaren 1913 av en skara arkitektstude
rande under ledning av Sigurd Curman. Ritningen signerad av Axel Forssén.
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Fasad mot borggården, uppmätt sommaren 1913 av en skara arkitekt studer ande
under ledning av Sigurd Curman. Ritningen signerad av Erik Fani.
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Fasad mot trädgården, uppmätt sommaren 1913 av en skara arkitektstuderande
under ledning av Sigurd Curman. Ritningen signerad av Erik Friberger.
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SLOTTET OCH DESS OMGIVNING

Sal sta ligger i Vattholmaåns dalgång. Förr var denna vattenled segelbar till 
Uppsala men efter sjösänkningen vid mitten av 1700-talet blev sjötrafiken 
omöjlig. Sommartid är Vattholmaån ett större dike och i stället för vattenspegel 
ser man vattensjuka och tuviga marker. Några enstaka lindar från 1700-talet 
finns kvar och samtliga alléer utom en är nyplanterade. Parkträdens höjd är idag 
orimligt hög. Sommartid ligger slottet inbäddat i grönska men det är väl synligt 
från söder. När man kommer från Vattholma syns slottet på långt håll och så 
har det alltid varit. Södra fasaden är slottets skådesida. Utmed järnvägen finns 
en mindre allé som markerar förbindelsen mellan bruket och herrgården. 
Landsvägen till Salsta är backig och krokig. Infarten uppe på åsen är markerad 
med stolpar av sten och en låg stenmur. Gårdsaxeln löper mellan slottet och 
ladugården (numera riven), en sträcka på ca 900 m. Besökaren kommer in mitt 
på denna axel genom en tvärallé och det är ett ovanligt drag som är betingat av 
de topografiska förhållandena.
Gårdens äldre utveckling har utretts av Sigurd Rahmqvist (1996). Författaren 
anser att den gamla byn legat omkring åkermarken ca 1000 m norr om slottet. 
Omkring år 1300 har en sätesgård anlagts på udden i Salstasjön. Läget är typiskt 
för en medeltida gård med krav på befästningar (vallgrav, inhägnad och tom av 
sten). Vid början av 1600-talet ersattes den medeltida gården av en ny 
huvudbyggnad av Karl IX:s förtrogne, Nils Bielke d ä. Det nuvarande slottet 
byggdes på 1670-talet av dennes sonson greve Nils Bielke.

Parken
I början av 1990-talet var slottsparken helt igenväxt av träd, buskage och sly, 
men detta röjdes bort våren och sommaren 1994. Åtskilliga alar och murkna 
träd fälldes. Mitt arbete på Salsta började med att göra en plan över området. 
Det blev en ny uppmätning i skala 1:500 i ett kompassorienterat fritt valt 
koordinatsystem (s 12, 13, 14). Den tidigare situationsplanen från 1913 var helt 
inaktuell). Många mått stämde inte och tom vissa träd i alléerna var 
felräknade. Efter hand har jag gjort nya uppmätningsritningar av slottet och de 
övriga byggnaderna.
Det nuvarande slottsområdet uppvisar svaga spår av den urspmngliga 
barockparken och man kan ana något av den romantiska park som anlades på 
1800-talet (slingrande gångar, promenadbryggor m m, se situationsplan omkring 
1913 s 11). En stor del av ekonomibyggnaderna är sedan länge försvunna. Ett 
magasin från 1695 revs på 1960-talet och en ladugård från omkring 1900 revs 
på 1980-talet. Ritningar på den förra byggnaden gjordes omkring 1913 (NM, 
SGA). Byggnadsritningar till ladugården finns i gårdsarkivet (SGA). En 
utredning om parken gjordes av Eric Laufors i augusti 1992 (material hos 
Assidomän överlämnat till SFV). Den omfattar drygt sex sidor text och ett antal 
bilder, därav ovan redovisade kartbild från 1711. Författaren driver tesen att den 
nuvarande parken möjligen är drabbad av s k almsjuka. Fyra sidor av texten 
handlar om almsjukans förutsättningar och yttringar. Eric Laufors konstaterar
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Slottsparken omkring 1913. Uppmätning av arkitektstuderande Erik Fant under 
ledning av Sigurd Curman. Troligen har trädgården fått denna form under 
första hälften av 1800-talet då slottet långa tider var bebott av Aurora Brahe.
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Parken närmast slottet. Uppmätning av Gunnar Redelius 1994, originalskala 
1:500. T v om borggården ligger en f d swimmingpool omgiven av en 
syrenhäck. Borggården är svagt trapt esfor mad. Möjligen är det ett försök att 
åstadkomma 'det förlängda perspektivet’ som är ett mycket sofistikerat drag 
inom barockkonsten.
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Området närmast norr om slottet med vallgrav, gamla stallet (4) och vedhod 
(5). Uppmätning av Gunnar Redelius 1994, originalskala 1:500. Husgrunden i 
stallets förlängning tillhör ett spannmålsmagasin från 1600-talet. Det revs på 
1960-talet.

13



+

Området nnrr nm vallgraven. Uppmätning av Gunnar Redelius 1994, original- 
skala 1:500. Längst ner t v ligger grindstugan Bläckhornet (6) och 
Bommelinska villan (7). Vid grenvägen ligger smedjan (B) och längst norrut nya 
stallet (9).

14



inledningsvis: “Vid besiktning av trädbeståndet vid Salsta har sådana skador på 
almama konstaterats, att angrepp av den förödande almsjukan ej kan uteslutas. 
Innan man vidtar gallring eller övriga åtgärder i trädbeståndet vid Salsta bör 
man snarast klargöra huruvida almama är drabbade av almsjuka” (s 2). Laufors 
nämner att almsjukan “har förorsakat stor förödelse på tre kontinenter” men 
omtalar inte humvida sjukan har drabbat Sverige. Läsaren far dock veta att 
“förlusterna nyligen börjat i andra områden av Europa till exempel i Sverige 
och Spanien”. Det hade varit intressant att veta var och i vilken omfattning.
Det är viktigt att konstatera att parkens almar är en minoritet. Lindarna 
dominerar, därutöver finns det ask, rönn, lönn och en del al vid den tidigare 
sjökanten. En omständighet talar direkt emot Laufors teorier om almsjuka. Flera 
almar har en god kondition och det skulle vara omöjligt om almsjukan 
grasserade i området. Laufors påstår att “Utan kontrollåtgärder kan man 
förvänta sig en 90%-ig förlust av almama inom 10 år efter det att den 
aggressiva stammen konstaterats” (s 4). Enligt den tesen borde nästan alla almar 
vara angripna efter en 1 O-årsperiod, men så är inte fallet. Av ett tiotal almar i 
slottets närområde är två ganska dåliga till följd av stamsplittring och 
åsknedslag. Övriga almar verkar vara friska. Sjukdomens existens inom något 
annat parkområde skulle möjligen kunna styrka antagandet att även Salsta 
drabbats. Laufors nämner inget om detta men skriver mycket om almsjukans 
patologi i största allmänhet. Uppgifterna är hämtade ur Lantbruksstyrelsens 
skrift 2.1989 “Holländsk almsjuka”. Inget område är angripet i Mellansverige.

Borggården
Borggården är på tre sidor inhägnad av ett staket. Det är uppbyggt av 
fyrkantjäm (18-23 mm) och dekorativt plattjärn i form av spetsar och bågar. 
Entrésidan (infarten) har en rikare utformning och en dubbelgrind. På sidorna 
har staketet en enklare form och enkla grindar. De tre enheterna har 
genomgående snedställda stödben som är förankrade i varsin marksten. 
Sidostaketen vilar på strängar av vald och tuktad gråsten. Vissa stolpar (med tre 
alnars mellanrum) är intappade i borrade och blygjutna hål. Staketet är byggt i 
enheter på 4-5 m längd. Dessa är nitade mot varandra och det gäller också 
stödbenen mot de vertikala stolparna.
Den östra enheten är i tämligen gott skick. Tre stödben saknas. Det västra 
staketet har fått några smällar av en snöskopa vilket gör att det lutar (s 16). 
Vissa grundstenar har hamnat ur läge och tre stödben är knäckta. De allra 
största skadorna finns vid infarten. Båda grindarna är skadade av påköming, 
dessutom ca 1,5 m av staketet mot öster. Den här delen av staketet har en 
patina av svart målarfärg och gröna alger förutom allvarlig rost. Från början har 
staketet varit obehandlat, dvs omålat. Det kan man se på det subtila mönstret på 
vissa delar av smidet. Denna dekor är i allmänhet osynlig på grund av rost och 
övermålning. En borggård utan staket är en orimlighet. Det nuvarande staketet 
är inte från byggnadstiden. På 1600-talet var borggården omgiven av murar med 
öppningar försedda med galler (enligt skiss av Erik Dahlbergh). Det vanliga på 
1600-talet var plank genombrutet av höga portar med tak. Det nuvarande 
järnstaketet är omnämnt vid mitten av 1700-talet och det var då grönmålat.
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Västra paviljongen 
med anslutande 
järnstaket som 
delvis är 
deformerat och 
roslskadat. Foto 
Gunnar Redelius 
1994.

Huvudbyggnaden
Fasader. Salsta är en ganska tung och massiv herrgårdsbyggnad (s 18,19, 
20,21). Det ser man särskilt i diagonal riktning från trädgårdssidan. Takgesim- 
sen är mycket kraftfullt utformad, tydligen efter tessinska förebilder men den 
har inga drag av barockklassicism. Yttertaket är kraftigt indraget och därmed 
föga märkbart på nära håll. Det är fasaderna som dominerar därför att arkitekten 
har hållit tillbaka takets volym. Den massiva karaktären lättas upp av ett stort 
antal fönster. På sydfasaden kan man observera att fönstren har olika indelning. 
Tvärposten ligger så att det övre fältet ibland är tvådelat och ibland tredelat. 
Om både övre och nedre fältet är tredelat så ligger ändå inte tvärposten i mitten 
(uppifrån och ner). Den är något förskjuten uppåt och detta ger en spänning i 
fönstrens estetiska verkan (jfr de nykonstruerade fönstren i Mälsåker, Söder
manland).
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Det starkt indragna 
taket gör att fasa
derna blir domine
rande. Det är först 
på långt avstånd 
som man kan upp
fatta takets former. 
Foto Gunnar Rede- 
lius 1994.

En speciell företeelse är de två paviljongerna på borggården. De är inga 
märkvärdiga byggnader men som arkitektoniska element är de betydelsefulla. 
När man kommer i allén och närmar sig slottet så samverkar paviljongerna med 
slottsfasaden. Denna far en imponerande bredd och hela borggården blir en 
teaterscen med fond (slottsfasaden) och sidokulisser (paviljongerna). När man 
kommer närmare glider sidokulissema isär och slottsbyggnaden framträder som 
en självständig enhet. Besökaren själv inträder på scenen, dvs borggården. Det 
här fenomenet är helt unikt för en svensk herrgård och det verkar vara väl 
beräknat.
Plan, När det gäller att analysera planen bör man utgå från det gamla slottets 
form (s 28). Det var en lång och bred byggnad och den har också gett det 
nuvarande slottets längd och bredd. I Nils Bileke d y:s slott har den stora 
yttertrappan (ursprungligen med raka trapplopp) blockerat ljuset från norr 
(borggården). Entréhallen (förr kallad pelarfarstun) saknar i stort sett dagsljus 
och det är mycket anmärkningsvärt för en svensk herrgård. Även huvud
våningens mittparti har mörka rum. Ljuset från fönstren räcker inte till för att 
belysa de inre delarna av rummen (Kungssalen och Morianfarstun, s 40). Även 
takhöjden är anmärkningsvärt låg. Man kan se att byggmästaren har varit 
bunden av den gamla byggnadens grundmurar och våningshöjder. Det nya är en 
utbyggnad mot söder (baksidan) och två flyglar mot gården. Här finns en 
herrgårdsstil som är inspirerad från Frankrike men arkitekten har inte lyckats få 
fram den elegans och resning som modet krävde. Han var starkt bunden till 
givna förutsättningar.
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Fasad mot söder. Uppmätning av Gunnar Redelius 1995, originalskala 1:100. 
Man kan lägga märke till den varierande fönster indelningen fyra plus åtta och 
sex plus sex rutor i huvudvåningen. Arkaderna i bottenvåningen redovisas i sin 
ursprungliga form. De är numera igensatta med kraftiga järngaller.

18



Fasad mot öster. Uppmätning av Gunnar Redelius 1995, originalskala 1:100. 
De två portarna gjordes vid restaureringen 1919. Den utskjutande delen mot 
borggården lutar på grund av en tidigt inträffad sättning i grunden.
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Fasad mot borggården. Uppmätning av Gunnar Redelius 1994, originalskala 
1:100. Huvudportalen och den svängda yttertrappan byggdes 1776-1792.
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Fasad mot väster. Uppmätning av Gunnar Redelius 1994, originalskala 1:100. 
Man kan lägga märke till proportionerna mellan huvudbyggnaden och 
paviljongerna på borggården. I centralaxelns perspektiv har paviljongerna en 
helt annan dignitet beroende på att de ligger närmast åskådaren.
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Porten i botten
våningen kommer 
från Braheska 
palatset, också 
kallat Bolinderska 
huset, i Stockholm 
('■estaurerings- 
rapport SGA). Den 
sattes in vid 
restaureringen 
1919. Foto Gunnar 
Redelius 1995.

Källare. I augusti 1995 gjorde jag en ny uppmätning av slottets bottenvåning 
inklusive de källare som finns under flyglarna (s 24) Någon plan av dessa har 
inte gjorts tidigare. Båda källarna har bottenmurar av gråsten och tunnvalv av 
tegel. Källaren under östra flygeln har golv av cement, den andra källaren har 
jordgolv. Båda ligger utanför den gamla byggnaden och är alltså byggda på 
1670-talet. Det finns emellertid en portal som tillhör det äldre huset (byggt 
omkring 1610).
Bottenvåning. I gången mot den västra källaren finns en portalomfattning av 
sandsten och rester av gångjämstappar som har burit två järndörrar (s 24). 
Denna portal var förr ingången till ett porthus som finns redovisat på 
situationsplanen från år 1644. I trappan som leder ned till källaren finns 
plansteg av kalksten. Några verkar vara återanvända,
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Måttsalt planritning av huvudbyggnaden. Hörnpunkterna är koordinatbestämda 
i ett fritt valt system. Uppmätning av Gunnar Redelius 1995.
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Plan av källarvåningen. Uppmätning av Gunnar Redelius 1995. I källargången 
finns en portal från den gamla byggnaden, uppförd omkring 1610. Den har haft 
luckor av järn. Omfattningen är gjord av huggen sandsten.
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Bottenvåningens hall, den s k Pelarfarstun ger intryck av massivitet och tyngd. 
Den låga takhöjden är sannolikt bestämd av det gamla husets bjälklag. Den 
dubbelriktade trappan är helt unik. Foto Gunnar Redelius 1995.

Portalen mot borggården är insatt vid restaureringen 1919. Från början har den 
varit högre. De ursprungliga dörrbladen har ruttnat i sina nedre delar och har 
därför kapats. 1 stället har man satt in ett liggande fönster längst upp. 
Dörrkarmarna är nya, liksom gångjärnen och möjligen också gångjämsbeslagen 
(i gammal stil). Portklappen är ett vackert smide från 1600-talet. Före 1920 hade 
porten dörrar med glasrutor i samma stil som den stora huvudportalen (enligt 
äldre foto).
Det stora rummet mot söder (mot baksidan) kallades förr vinterträdgården (s 
28:4). Här används beteckningen trädgårdssalen. I rummet finns en mycket 
originell kolonnarkitektur med ett vackert ljus från söder. De tre stora 
öppningarna mot trädgårdssidan är igensatta med sekundära dörrpartier (s 29:1). 
Man kan av stilen se att de är gjorda 1919-1920. De är ganska illa åtgångna 
eftersom platsen är utsatt för stark sol och hårda vindar som pressar mot 
slottsfasaden. På utsidan finns galler av 40-20 mm fyrkantjäm. Det är fråga om 
enormt klumpiga konstruktioner, troligen gjorda under den nyklassiska 
ombyggnadsperioden i början av 1800-talet. De är omnämnda i boken Uplands 
herregårdar (Klingspor & Schlegel, 1881). Dessa grova järngaller misspryder 
fasaden. Det är också fråga om stora ingrepp i murverket. Järngallren är 
uppsatta som en säkerhetsåtgärd, men i dag när slottet är tomt, har 
säkerhetsfrågorna inte samma betydelse som på den tiden då slottet var fyllt 
med antikviteter.
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Pelarfarstun saknar 
fönster. Dagsljuset 
kommer in från 
rummet rakt fram, den 
s k vinterträdgården 
eller trädgårdssalen, 
se nästa bild. Foto 
Gunnar Redelius 
1995.

I porten in mot slottet finns det gångjärn för en numera försvunnen port (s 
29:2). Det innebär att trädgårdssalen ursprungligen har varit avstängd från det 
övriga slottet med en port, och det innebär i sm tur att den har varit öppen mot 
trädgården. Det kan man också se på murpelarnas baser mot trädgården. De har 
samma form runtom. Här finns inga spår av äldre portar eller trösklar. 
Trädgårdssalen har alltså varit ett öppet rum, säkert enligt franska förebilder 
förmedlade av byggherren Nils Bielke. I vårt lands klimat har detta inte 
fungerat. De tre stora öppningarna mot trädgården har täckts av enklare dörrar 
eller luckor, men de är sedan länge försvunna.
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Trädgårdssalens 
dörröppning mot 
pelarfarstun. 
Dörrarna är insatta 
i gustaviansk tid. 
Här fanns förr en 
port. De ursprung
liga gångjärnen 
finns kvar. Foto 
Gunnar Redelius 
1995.
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Plan av bottenvåningen. Uppmätning av Gunnar Redelius 1995. Den 
sgrafferade ytan visar murar från den gamla byggnaden uppförd omkring 1610. 
Jfr planen från 1913, s 7. 1 kök 2 kökskammare 3 köksgång 4 vinterträdgården 
5 kammare 6 välvd gäng 7 förråd 8 fd vinkällare 9 grovkök 10 pelarfarstun 11 
pannrum 12 bostadsrum 13 o 14 bostadsrum 15 trappkammare.
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Plan av bottenvåningen, uppmätning av Gunnar Redelius 1995. 1 tre arkader 
med dörrpartier från 1919 och järngaller från gustaviansk tid (?) 2 tre 
dörrpart ier från gustaviansk tid 3 köksgång med trappa och skåpinredning från 
1919 4 plats för ev säkerhetsgrind 5 dörr från 1600-talet insatt 1919 6 
fönstervägg insatt 1919 7 litet rum med murad bakugn 8 förråd 9 muröppning 
utan dörr till den moderniserade flygeln .
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Pelarfarstun, korridoren mot 
öster. Den närmaste dörren 
leder in till ett litet rum för 
den murade bakugnen, den 
bortre dörren och mellan
väggen är sekundärt insatt 
1919. Se s 29:5,7. Foto 
Gunnar Redelius 1995.

30



De tre arkadhägarna mot trädgärden (s 29: \) blev igensatta med dörrpartier 
vid den stora restaureringen 1919. På utsidan finns kraftiga järngaller, troligen 
frän gustaviansk tid. Arkadbägarna har samma sockellist runtom. Det betyder 
att arkaderna frän början varit öppna enligt franskt mönster. I värt klimat har 
detta inte fungerat. Foto Gunnar Redelius 1995.
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Köksgången har ett 
dörrparti från 
gustaviansk tid och 
skåpinredning i 
nationalromantisk 
stil från 1919. Vid 
den tiden byggdes 
trappan (bild 
nedan) som leder 
upp till ett 
serveringsrum. 
Ratten t h tillhör en 
mathiss (s 28-29:3). 
Foto Gunnar 
Redelius 1995.
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I den västra delen 
av bottenvåningen 
finner man det 
gamla slottets 
murar. I ett av 
rummen förvaras 
en stenmangel och 
där finns också en 
dörr som tillhör 
porten pä bilden 
nedan (s 28:7,6). 
Foto Gunnar 
Re del i us 1995.
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Köket fick sin 
nuvarande 
inredning pä 
1960-talet. Väggar 
och tak är mälade 
skarpt blå, skåpen 
har dörrar av teak 
(s 28:1). Bilden 
nedan visar 
kökskammaren med 
sekundärt insatt 
dörr frän omkring 
1700 (28:2). Foto 
Gunnar Redelius 
1995.
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I fonden finns en 
sekundärt insatt 
dörr i gammal stil. 
Dörren t v leder in 
till kökskammaren 
på bild nedan, 
gustaviansk tid. Jfr 
bild s 34. Foto 
Gunnar Redelius 
1995.
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Det gamla 
1600-talsköket har i 
modern tid använts 
som grovkök och 
tvättstuga. Längst t 
v syns luckor till den 
gamla bakugnen (s 
28:9, 29:7).
Bilden nedan (s 
28:5) utsikt mot 
dörrparti till 
köksgången. Här 
finns tre byggnad- 
sperioder: Valv och 
tegelgolv från 
omkring 1610, 
kalkstensgolv från 
1670-talet och dörr
partier från slutet av 
1700-talet. Foto 
Gunnar Redelius 
1995.

36



Det gamla köket (s 
28:9) har varit har 
varit ett rum med 
status. Det framgår 
av stucklisterna i 
taket.
Bilden nedan visar 
en del av ljus
korridoren som nu 
är stängd med ett 
fönsterparti (s 
29:8). Här finns 
arkitekturelement i 
stuck liksom i den 
övriga korridoren. 
Foto Gunnar 
Redelius 1995.
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Ett rum i den västra delen av slottet har stora fuktskador i murarna. Dörren 
och ett hörnskåp från gustaviansk tid (s 28:13). Bilden nedan, angränsande rum 
mot gården (s 28:14). Den fuklskadade muren ligger mot yttertrappan och det 
innebär murverk av flera meters tjocklek. Foto Gunnar Redelius 1995.
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Bottenvåningen, 
västra delen, 
rummet mot gardeł 
(s 28:14) jfr före
gående bild, valv 
från 1600-talet, 
kakelugn från 
1800-talet. Dörren 
v leder till en 
toalett. Här fanns 
förr en lilen trappe 
upp till huvud
våningen. Foto 
Gunnar Redelius 
1995.
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Plan av huvudvåningen, uppmätning av Gunnar Redelius 1995. 1 grevinnans 
sängkammare 2 förmak 3 kungssalen 4 musiksalongen 5 serveringskök 6 
grevens sovrum 7 entréhallen även kallad morianfarstun 8 förråd 9 blå 
salongen 10 förmak 11 trapphall 12 kapprum inrett 1919 13 sovrum 14 f d 
badrum 15 kabinett 16 sovrum 17 gästrum.
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Stora hallen i huvudväningen (s 40:7). Den har restaurerats i gustaviansk tid 
(1770-talet?). Väggarna putsades om och marmorerades, ovanför dörrarna 
målades filosofporträtt efter antika förebilder. Obs de mjukt rundade hörnen i 
fönsternischen. Foto Gunnar Redelius 1994.

Huvudvåning (s 40). Den stora porten är som redan nämnts byggd 1776 och det 
ger också en datering av hallen som för kallades “morianfarstun”. Portens inre 
omfattning (med mjukt rundade höm) visar att väggarna är omputsade och 
marmorerade i samband med portalbygget. Portens stil hör hemma i 1700-talets 
mitt. Hallen har fatt en karaktär av barockklassicism. Ovanför dörrarna finns 
filosofporträtt efter antika förebilder. Namnet morianfarstun kommer av att 
excellensen Magnus Brahe hade en neger i sin tjänst och han brukade borsta 
skor i hallen (uppteckning på 1920-talet av äldre tradition, SGA).
Rakt fram ligger husets viktigaste rum, kungssalen (3). Namnet kommer av de 
fyra kungaporträtten som är infällda i väggarna. Det är fråga om både häst- och 
kungaporträtt från Ehrenstrahls ateljé. Det förnämsta av dem alla är Karl XI på 
hästen Brillant i slaget vid Lund (enligt en särskild inskrift). Originalet finns på 
Gripsholm. Hästen var en statsgåva av Ludvig XIV 1673 (se Sextonhundrasjut- 
tiosex, Föreningen Gamla Lund, Årsbok 78, 1996 s 207). Helt naturligt sitter 
detta kungaporträtt närmast porträttet av Nils Bielke. Gustav II Adolf, Karl X 
Gustav och Karl XII fullbordar kvartetten av porträtt som är en storslagen 
kungahyllning och en form av trohetsed mot den svenska Kronan.
Till vänster om kungssalen ligger två av husets vackraste mm, ett kabinett (2) 
och grevinnans sängkammare (1). Ett angränsande mm har i modem tid kallats 
för slottsherrens sängkammare (6). Vidare finns förmak och gästmm. Till höger 
om kungssalen ligger musiksalongen (4), blå salongen (9) och två gästmm.
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Sammu bild som 
föregående men med 
öppna dörrar. 
Rumsfilens riktning 
är västerut (s 40:
12, 13).
Bild nedan samma 
rumsfd i motsatt 
riktning. Längst bort 
ligger morianfarstun 
(s 40:7). Foto 
Gunnar Redelius 
1994.
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Husets viktigaste rum är kungssalen och det har fått sitt namn efter fyra 
kungaporträtt (s 40:3). Byggherren Nils Bielke var nära vän till Karl XI. 
Dennes föregångare avbildas till häst och även den blivande konungen Karl 
XII. Endast Ehrenstrahls skola kunde åstadkomma hästporträtt av denna höga 
klass. Foto Gunnar Redelius 1994.

43



Ovanför den öppna spisen finns ett porträtt av byggherren Nils Bielke. Han 
riktar ögonen mot konung Karl XI som sitter till häst på den vita springaren 
Brillant, som var en slatsgåva från Ludvig XIV. Foto Gunnar Redelius 1994.
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Huvudvåningen, 
förmaket till gre
vinnans sovrum, 
ingång från kungs
salen (s 40:2). Det 
är ett av husets 
vackraste rum med 
harocktak från 
1670-talet och 
väggpaneler från 
gustaviansk tid, 
ekparkett i original 
frän byggnadstiden. 
Dörren leder till 
grevinnans sovrum 
(s 40:1). Foto 
Gunnar Redelius 
1994.
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Huvudvåningen, grevinnans sovrum (s 40:1). Det är husets vackraste rum med 
hänsyn till ljuset från öster och från söder. Utsikt mot förmaket (s 40:2), jfr 
föregående bild. Foto Gunnar Redelius 1994.
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Grevinnans sovrum (s 40:1) har fått en ny kakelugn i gustaviansk tid. Dörren t 
h om kakelugnen är en blinddörr. Längst till höger skymtar en av de pilastrar 
som flankerar sovalkoven. Foto Gunnar Redelius 1994.

47



Grevinnans sovrum, 
taket i sovalkoven i 
färgerna grått och 
gult med blått 
mittfält. Nedan 
sovalkoven med 
flankerande pilaster 
i fransk barock 
"style classique". 
Foto Gunnar 
Redelius 1994.
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Grevinnans sovrum, 
taket och väggen 
mot öster. 
Väggbordet och 
spegeln med 
överstycke kom till 
vid restaureringen 
1919. Detsamma 
gäller golv och 
fönster. Rummet är 
inte bara ljust. Det 
har också räknats 
som ett varmt rum 
med hänsyn till 
solvärmen frän fyra 
fönster. Nils Rielke 
har antecknat att i 
det här rummet dog 
hans svärmor 1679. 
Foto Gunnar 
Redelius 1994.
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Grevens sovrum (s 
40:6) (benämningen 
är inte verifierad) 
har en maskulin 
karaktär genom de 
parställda 
kolonnerna i fransk 
barock. I rummet 
finns fyra dörrar 
och två blinddörrar 
som döljer 
väggskåp. Detta 
gjordes enligt 
särskilda instruk
tioner av Nils 
Bielke. Foto Gunnar 
Redelius 199-1.
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Huvudvåningen, 
förmaket till grevens 
sovrum (s 40:10). 
Barocktaket är 
bevarat och resterna 
av en taklist. Kakel
ugn från gustaviansk 
tid, nytt golv 1919. 
Foto Gunnar Redelius 
1994.
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Huvudvåningen, förmaket till grevens sovrum (s 40:10), jfr föregående bilder. 
Även i detta rum finns två blinddörrar. Foto Gunnar Redelius 1994.
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Huvudvåningen, östra delen mot gården, sovrum med komplett inredning från 
gustaviansk tid (s 40:16), tapeter från 1960-talet? Gavelväggen mot gården 
(bild nedan) har varit täckt med ett väggskåp, tapet från 1919? Fönster
bänkarna har rivits med avsikt att återskapa den ursprungliga formen. Foto 
Gunnar Redelius 1994.
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Huvudväningen, hörnrum mot garden (s 40:15) /' anslutning till sovrum, se 
föregående bild. Här finns husets mest charmanta kakelugn från 1700-talet. I 
bakgrunden ett sekundärt inrett badrum, rivet våren 1994. Foto Gunnar 
Redelius 1995.
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Huvudvåningen, f d badrum (s 40:14) i anslutning till. hörnrummet, se 
föregående bild. Mellanväggen är ursprungligen byggd med stående plank. I 
hörnrummet finns en gammal tapet under den nuvarande. I dörröppningen 
skymtar det vackra hörnrummet. Foto Gunnar Redelius 1995.
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Huvudvåningen, västra delen, musiksalongen (s 40:4). Rummet är inrett i en stil 
av nyklassicism i vitt och blått. På kortväggen hänger porträtt av slottets andra 
byggherre Magnus Fredrik Brahe och hans andra hustru Aurora Wilhelmina 
Koskull. Dörren i mitten, övre bilden, går till kungssalen, nedre bilden, dörren t 
v går till blå salongen, se nästa bild. Foto Gunnar Redelius 1995.
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Huvuävån ingen, 
västra delen, blå 
salongen kallas 
också på en 
våningsplan 1913 
för Karl XIV 
Johansrummet (s 
40:9). Inredningen 
har en konsekvent 
nyklassisk stil (med 
grundfärgerna vitt 
och blått) som är 
väl anpassad för 
del kungliga 
besöket (se ovan 
vindsvåningen s 
14). Foto Gunnar 
Redelius 1995.
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Huvudvåningen mot 
gärden, västra 
delen, gästrum med 
golv och inredning 
från gustaviansk 
tid, väggbehandling 
omkring 1919 (s 
40:17). Del senare 
gäller även det inre 
gästrummet, bild 
nedan. Här finns ett 
nytt golv och en 
nyinsatt öppen spis 
(s 40:13). Foto 
Gunnar Redelius 
1994.
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Forts från s 41. Planlösningen är mycket traditionell: Sal och salong i mitten, 
herr- och damsida (nödvändigt med hänsyn till kammarbetjäningen) på sidorna 
och gästrum i flyglarna.
Grevinnans sängkammare s 46-49. Barocktak från byggnadstiden och väggfalt i 
gustaviansk stil inklusive kakelugn. Väggspegel med bord från 1910-talet. Alla 
fönster i hela våningen är gjorda i gustaviansk tid. När den nya värmean
läggningen installerades omkring 1920 blev samtliga fönsterbänkar breddade. 
Golv av gran från samma tid.
Grevens sovrum (den benämningen är inte verifierad) har en maskulin karaktär 
genom de parställda kolonnerna i fransk barock (s 50). Barocktak, golv, fönster 
och fönsterbänkar enligt föregående. I det här rummet fanns tidigare ett inbyggt 
rum (rum i rummet i en mänsklig dimension, 1910-talet?). Detta revs 1994 på 
order av intendent Lars Sjöberg, Statens Konstmuseer. I barockrummet finns två 
väggnischer som varit täckta av blinddörrar (troligen de som står på vinden, 
omålade liksom övriga dörrar i rummet). I den ena väggnischen finns moderna 
hyllor, i den andra hyllor från byggnadstiden. Detta arrangemang kom till på 
order av Nils Bielke enligt memorial som finns i gårdsarkivet (SGA). Det finns 
möjligheter att återställa byggherrens intentioner.
Förrummet närmast föregående, s 51-52. Golv och fönster enligt föregående. 
Tapetserade och målade väggar (1960-talet?). Fönsterbänkarna är i vanlig 
ordning breddade men här försedda med moderna kantlister. Väggbehandlingen 
är en övermålning med blank färg, men tack och lov finns rester av en takfris 
bevarade. En kakelugn är insatt i gustaviansk tid eller senare.
Rummet mot gärden ger ett starkt intryck av 1700-talet, s 53. Parkettgolvet med 
knarr är från gustaviansk tid liksom hömkakelugnen. Kalksten i golvet vid 
fönsternischerna. Tidstypiska väggpaneler (1780-talet?). De moderna tapeterna 
bör elimineras. De breddade fönsterbänkarna har rivits på order av en 
representant för Statens Konstmuseer. Det finns uppenbara skäl att återställa 
rummet så som det var gjort från böljan. Ett tidigare skåp i hela fondväggen har 
rivits, gråblå väggpanel, och ovanför denna finns en tapet, möjligen från 
1910-talet. Den ursprungliga målningen kan sannolikt rekonstrueras.
Hörnrummet mot gården, s 54-55. Enligt en representant för den privata 
ägarfamiljen är det slottets kallaste rum, men det är också ett av de vackraste, 
trots att det är litet. Man bör observera den vackra kolonnkakelugnen från 
gustaviansk tid, paneler och en fönsterbänk i original utförande. Innanför detta 
rum finns ett f d badrum vars inredning revs 1994 på order enligt ovan.
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Plan av övervåningen, uppmätning av Gunnar Redelius 1995. 1 kabinett 2 
sovrum 3 riddarsalen 4 stora sängkammaren med grevligt monogram i taket 5 
kabinett 6 duschrum 7 drottningrummet 8-9 förråd 10 sovrum (huskaplanen f\\ 
s k mellanrummet 12 trapphall 13 bibliotek 14 förmak 15 kabinett 16 kabinett 
17 sovrum 18 slottskapellet.
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Övre våningen, 
stora hallen mot 
gärden, även kallad 
biblioteket, (s 
60:13) Golv och 
bokhyllor frän 1919 
(originalskisser 

finns i gårds- 
arkivet), det välvda 
taket ofullbordat (ej 
gipsat). Det här 
rummet ger en bild 
av hela våningens 
ursprungliga 
karaktär. Den var 
tämligen torftig och 
ofärdig. Foto 
Gunnar Redelius 
1994.

Övervåningen (s 60). Trappan till övervåningen är dold bakom en dubbeldörr i 
entréhallen (morianfarstun) och det är ett ovanligt drag (normalt finns det öppna 
trapplopp mellan våningarna). Denna detalj understryker att övervåningen från 
början haft en sekundär funktion. Den stod oinredd under 20-30 års tid. 
Stucktaken gjordes omkring år 1700 av en italiensk mästare Giuseppe March i 
och slottskapellet är genom en inskrift daterat 1711. Mästare till altaruppsatsen 
är Hans Daniel Kortz (se Åke Nisbeth, Bildhuggaren Hans Daniel Kortz, i: 
Fom vännen 1962).
Kapellet (s 60:18). Runt väggarna i kapellet finns ett antal bibelspråk. Under 
taklisten mot gården finns följande språkband: FÖRLÅTER EDER ICKE PÅ 
FÖRSTÅR THE ÄRO MENNISKIOR THE KUNNA INTET HIELPA PS 41 V 
3. THEN SOM FRUCHTAR HERRAN HAN HAFWER ITT TRYGT FÄSTE 
OCH HANS BARN WARDA OCH SÅ BESKÄRMADE PROV 14 V 26. Mot 
gavelväggen vid ingången: LIKWÄL BLIFWER IAGH STEZE WIDHTIGH TY 
TU HÅLLER MIG WID MINA HÖGRA HAND PS 73 V 23.
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Övervåningen, biblioteket (s 60:13), ingången mot Riddarsalen (jfr föregående 
bild). Dörren är dekorerad med figurer från någon mönsterbok (Bérain?). 
Överstycket har ett tänkespråk på franska. Denna typ av texttavla har många 
motsvarigheter på Skokloster. Foto Gunnar Redelius 1994.
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Kapellet i 
övervåningen blev 
färdigt några år 
före Nils Bielkes 
död (s 60:18). 
Altaruppsatsen av 
Hans Daniel Kortz 
blev färdig 1711. 
En lustig detalj är 
att bänkkvarteret 
för gårdsfolket har 
en dörr och fäll
bara säten. Det 
innebar att folkel 
måste gå in i 
noggrann rang
ordning. Foto 
Gunnar Redelius 
1994.

63



Övre våningen, riddarsalen. 1 mitten porträtt av fältmarskalken Gustaf Horn 
1592-1657, t v riksskattmästare Sten Bielke konterfejad 1680, död 1684, t h 
Gustaf Bielke, president i Dorpats hovrätt, död 1661. Foto Gunnar Redelius 
1994.

Följande språkband finns på väggen mot norr: SÅ ELSKADE GUD WERLDEN 
AT HAN UTGAFF SIN EENDA SON PÅ THET AT HWAR OCH EN SOM 
TROR PÅ HONOM SKALL ICKE FÖRGÅÅS UTAN FÅ EWINNERLIGIT 
LIEF IOH 3 V 16. HERRE WISA MIGH TINA WÄGAR OCH LER MIGH 
TINA STIIGAR LEED MIGH I TINE SANNING OCH LÄR MIGH PS 25 V 
4.5. Över altaret finns följande ord ur Psaltaren. KOMMER LÅTER OS 
TILLBEDIA OCH KNEB(öia) OCH NEDERFALLA FÖR HERRANOM PS 93 
V 6. Speciellt intressant är det första bibelspråket (förlita er icke på furstar). 
Analys av textinnehållet ligger utom ramen för detta arbete men ämnet (och 
vissa paralleller) kommer att behandlas i annat sammanhang.
Riddarsalen (s 60:3) ligger i slottets mittparti mot söder. Det är husets största 
rum och där är allting är original från byggnadstiden. Golvet består av bräder 
med stora spikhuvuden, väggarna är täckta av gyllenläder och gipstaket har en 
hög fris av stuck. I salen finns resterna av slottets porträttsamling. Några ovala 
ramar har samma utformning som drottningporträtten i Drottningrummet. En 
analys och redovisning av porträtten ligger urtom ramen för denna uppsats.
Hörnrummet mot sydost (s 60:1) inreddes på 1960-talet för husets unga dotter. 
Man bör observera kolonnkakel ugnens nätta former och dekoren på dörren mot 
förmaket. Intill detta hörnrum finns ett duschrum (s 60:6) inrett i modem tid 
och i anslutning till detta modema garderobs utrym men.
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Övre våningen, riddarsalens vägg mot öster. Porträtt fr v Nils Bielke d ä, död 
1639, Ture Gabriel Bielke, död 1763, Sigrid Bielke, död 1679 (mor till Eva 
Horn och byggherrens svärmor), Nils Pedersson Bielke död 1583, Fredrik 
Wilhelm von Sparr, därunder hans hustru Ulrika Ebba Bielke född 1688. Jfr 
bild nedan, längst t h Eva Bielke död 1715, g m Abraham Brahe och Carl 
Gustaf Bielke död 1754, g m Brita Sophia Horn.
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Stucktakel i Riddarsalen har en utomordentligt hög kvalitet, skarpa detaljer och 
ingen sprickbildning efter 300 år. Mästare var italienaren Giuseppe Marchi. 
Foto Gunnar Redelius 199-1.

Bild nedan, väggen mot väster med två franska stolar, porträtt av huvudperso
nerna Nils Bielke och Eva Horn. Ovanför dessa Sigrid Katarina Bielke, g m 
Johan Georg von Flemming (t h). Längst t v Sten Bielke av Kråkerum, målad 
vid 21 års ålder. Längst t h Sten Bielke Svantesson död 1638.
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Övervåningen, 
hörnrum i sydost (s 
60:1), i bakgrunden 
ett sovrum med 
ekparkett i original 
frän byggnadstiden, 
(s 60:2) längst bort 
riddarsalen. Bild 
nedan, ett fd 
duschrum (s 60:6) i 
anslutning till hörn
rummet. Foto 
Gunnar Redelius 
1994.

67



Övervåningen mot 
öster, Drottning
rummet med 
franska möbler och 
väggtapeter av 
franskt siden (s 
60:7). Enligt 
traditionen inreddes 
detta rum inför ett 
planerat besök av 
änkedrottningen 
Hedvig Eleonora. 
Rummets karaktär 
styrker denna 
tradition. Foto 
Gunnar Redelius 
1995.
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J rummet finns fyra 
drottningporträtt och 
man kan se att dessa 
har kommit till med en 
viss brådska. 
Detsamma gäller de 
vackert snidade och 
dyrbara dörrom
fattningarna. Rummet 
har troligen inretts 
inför ett väntat besök 
av änkedrottningen.
Bilden nedan (s 60:11) 
visar hur svårt det är 
att förvandla ett rum 
från 1600-talet till ett 
modernt sovrum med 
tvättställ och 
garderober. Foto 
Gunnar Redelius 1994.
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Övervåningen, rum 
mot gården med 
delar av den franska 
möbeln (s 60:17).
En märkvärdighet är 
den målade dekoren 
på golvet: en grå 
fris runt väggarna 
och vidare 
akantusornamentik i 
grått med kontur
linjer i grått och vitt 
mot beige botten. En 
gissning är att detta 
har gjorts för 
kammarbe
tjäningen inför 
änkedrottningens 
planerade besök 
någon gång 
] 711-1715. Foto 
Gunnar Rede/ius 
1995.
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Övervåningen, 
hörnrum mot 
gården, kolonnka
kelugn, golv och 
väggfält i original 
från byggnadstiden 
(s 60:16). Foto 
Gunnar Redelius 
1995.

Drottningrummet (s 68-69) är namnet på paradsängkammaren. Enligt traditio
nen iordningställdes detta rum inför ett väntat besök av änkedrottning Hedvig 
Eleonora. Rummets karaktär visar att den traditionen kan vara riktig. De fyra 
drottningporträtten är ett indirekt bevis. De är insatta i samma typ av ramar som 
några av släktporträtten i Riddarsalen och denna samling kom till under Nils 
Bielkes sista år. Änkedrottningen hade utverkat att han blev benådad från sitt 
straff och ett kungligt besök på Salsta skulle i någon mån uppväga den vanära 
som drabbat honom. Det är helt naturligt att Nils Bielke gjort sitt yttersta för att 
ge änkedrottningen ett värdigt mottagande.
Drottningrummet har fått sin inredning före änkedrottningens död 1715. Nils 
Bielke dog 1716. Nils Bielke har tydligen hemfört inredningsdetaljer från 
utlandet. Det gäller de skulpterade listerna som spikats upp i all hast som 
dörrfoder och det franska brokadsiden som täcker väggarna. Det finns också på 
stolarna. Denna paradmöbel är stilenlig men alltför skrymmande i detta lilla 
rum. Den låga och mycket enkla väggpanelen ger också intryck av hastverk.
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Normalt gjorde drottningen aldrig besök hos en privatperson, men hon hade en 
speciell relation till Nils Bielke. Ett drottningbesök var ett stort företag för både 
hovet och värdfolket och man kan förstå att en planerad resa blev inställd på 
grund av drottningens höga ålder vid denna tid. Man kan med visst fog se 
drottningrummet som ett monument över ett inställt drottningbesök någon gång 
före 1715, men traditionen är obekräftad.
Mellanrummet (s 60:11) kan vara ett lämpligt namn på nästa rum, ett tidigare 
kabinett som i modem tid gjorts om till sovrum med inbyggda garderober och 
tvättställ. De blommiga tapeterna är stilmässigt helt omöjliga.
Rummet mot gården (s 60:17). Här förvaras delar av den franska möbeln. 
Inredningen är oförändrad sedan byggnadstiden. Speciellt intressant är den 
målade dekoren på golvet. Här finns en schablonmålning med ett 
palmettmönster i grått, bmnt och vitt. Denna målning är till stor del bortsliten 
men det som finns kvar är mycket originellt och dessutom sällsynt. Stilistiskt 
hör mönstret hemma i första hälften av 1700-talet, men schabloner av det här 
slaget kan användas i långt senare tid.
Hörnrummet mot gården (s 60:16) är också oförändrat sedan byggnadstiden. 
Kolonnkakelugnen, enkelheten, atmosfären och utsikten ger en utsökt stämning 
av 1700-tal. Gardinuppsättningama från senare tid (?) är stilistiskt medvetna och 
av antikvariskt intresse.
Hönshimlen (s 73) är ett gammalt namn på mellanvåningen med tre rum för 
tjänstefolket. Här är interiörerna oförändrade sedan byggnadstiden.
Vindsvåningen (s 75). I december månad 1995 gjorde jag en uppmätning av 
vinden. Någon planritning har inte gjorts tidigare, inte heller av den s k 
hönshimlen som ligger närmast under vinden (entresolvåning på östra sidan av 
Riddarsalen). Vinden var tidigare mycket förorenad av duvspiIlning men i 
september 1995 gjordes en sanering på bekostnad av AssiDomän. Med en 
slamsugare avlägsnades många kubikmeter duvspillmng och skräp, men 
fortfarande finns det en en hälsovådlig substans på stora delar av tegelgolvet. 
Man bör ha andningsskydd om man skall vistas där en längre tid.
Hela vinden har ett brandgolv av tegel från husets byggnadstid, dels murtegel, 
dels kvadratiska plattor (23 x 23). Det finns ganska många fotavtryck (hund, 
svin och får?) från den tid då leran var utlagd för att soltorka. Bjälkar som 
ligger över golvets nivå är täckta med särskilda tegelplattor (modem tid?). 
Takkonstruktionen är ursprunglig med en del ändringar för nya murstockar. 
Många av dessa tycks vara från nyare tid (omkring 1920 då centralvärme 
installerades) med hänsyn till inmurade sotluckor av gjutjärn. Nya element är 
expansionskärl, vattentank (se restaureringsrapport 1919-1920, SGA) och 
inbyggda ledningar för den vattenburna värmen.
På vinden förvaras en del lister från slottets inredning och två dörrar från 
1600-talet (byggnadsstiden). De är helt omålade. Av måtten och utseendet att 
döma tillhör de grevens sovrum i andra våningen (se beskrivning Östra delen av 
slottet) En arkivalisk uppgift i gårdsarkivet anger att ett antal dörrar räddades 
från den s k herrbyggningen när den revs i mitten av 1700-talet. Den låg nära 
den östra paviljongen.
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Plan av den s k hönshimlen. Den är en mellanväning med låg takhöjd. Rummen 
är gjorda för tjänstefolket och de är oförändrade sedan byggnadstiden. 
Uppmätning av Gunnar Redelius 1995.
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På vinden finns några redskap från byggnadstiden: en hissbom med talja, en 
bräda med en talja och en bärstång för ämbar (kalkbruk). Ett minne av kung 
Karl XIV Johans besök vid Salsta är en brädpanel (130 x 240) med borrade hål 
i ett mönster som ger monogrammet CJ och en kunglig krona. En båge av trä 
har de målade orden: Kärlek Wördnad Tacksamhet. På den västra flygelns vind 
finns ett par dubbeldörrar och en del lister från en äldre inredning och 
märkvärdigt nog 3 kyrkfönster av gjutjärn (1800-talet).

Sättningar i grunden
Östra delen av slottet är värd ett särskilt studium. Här finns intressanta interiörer 
från 1600- och 1700-talen medan dessa perioder är spolierade i den västra 
flygeln. Flygeln mot gården är statiskt förändrad genom sättningar i grunden. 
Genom avvägning av golvnivåerna kan man se hur denna del av huset lutar. 
Mätning visar att fasaden mot borggården lutar utåt 0.19 m på en höjd av 9.02 
m. Motsvarande lutning finns i fönsterbänkarna i andra och tredje våningen (0.8 
cm per 60 cm). Detta innebär att huset på ett tidigt stadium har satt sig och 
därefter har sättningarna stabiliserats. Fönsterbågarna från 1700-talet är gjorda 
för att passa in i de sneda karmarna.
Några fasadsprickor i exteriören finns inte och de ytsprickor som konstaterades 
på 1970-talet var sannolikt inte så allvarliga (periodiska rörelser i murverket?)
Husets lutning har korrigerats i interiören. Det kan man se på golvnivåerna. I 
rummet mot gården, bottenvåningen, är golvet horisontalt medan taket lutar (+ 
9.11 vid innervägg, +9.06 vid yttervägg). Det innebär att bjälklaget lutar men att 
golvets tidigare lutning är korrigerad. I motsvarande rum huvudvåningen är 
golvets lutning 5 cm, dvs samma som taket (bjälklaget) i våningen under (se 
ovan). I övervåningen finns samma fenomen. Golvet är horisontalt men taket 
har en höjdskillnad på 5 cm.
Höjdskillnaderna har redovisats på en särskild uppmätningsritning gjord 1996 (s 
76). Plushöjden har satts till +10.00 på golvet i hallen (morianfarstun) närmast 
dubbelporten mot väster. På ritningen har de kraftiga sprickorna i interiören 
markerats. I bottenvåningen är sprickan aktiv (den moderna tapeten är 
uppsprucken) men det har ingen betydelse eftersom motsvarande spricka inte 
kan ses i det yttre murverket (den är dold av en stödmur mot stora yttertrappan). 
Inte heller den stora sprickan i övervåningen har någon motsvarighet i fasaden. 
Man kan tolka det som att det yttre murskalet är stabilt eller att sprickan är helt 
inaktiv. Den är tydligen ett minne från den första stora sättningen.
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J____ - - - - - - - 4.

Vindsvåningen, golvet och takkonstruktionen är original från byggnadstiden 
men större delen av murstockarna har byggts om i samband med installationen 
av centralvärme 1919. Då tillkom också en vattentank på vinden. Uppmätning 
av Gunnar Redelius december 1995.
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Sektion genom slottets östra del (genom Grevinnans sovrum och Drottningrum
met m m), uppmätning av Gunnar Redelius 1995. Flygeln mot borggården lutar. 
Avvägning av golvnivåerna bekräftar tesen att en sättning i grunden har 
inträffat på ett tidigt stadium i bygget. Vissa av golvlutningarna har korrigerats 
i ett senare skede, dock inte taken.
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Sektion genom mittpartiet. Lägg märke till den orimligt låga takhöjden i 
bottenvåningen, troligen bestämd av bjälklagen i det gamla huset, byggt 
omkring 1610. Uppmätning av Gunnar Redelius 1994.
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Östra paviljongen, uppmätning av Gunnar Redelius 1995, originalskala 1:100. 
Denna paviljong var frän början byggd som en bostad. Det framgår av de 
ståndsmässigt höga fönstren.
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Östra paviljongen, 
hallen omedelbart 
innanför ytter
dörren. Trappa, 
golv och tapeter 
från 1960-talet. 
Foto Gunnar 
Redelius 1996.

Östra paviljongen
De två borggårdspaviljongema har inte karaktär av flyglar. De inramar inte 
borggården. Med rätta kan man använda ordet paviljong i det franska ordets 
innebörd av volym, eller flagga, signaltecken. De två byggnaderna signalerar 
borggårdens höm eller borggårdens öppning. Byggnaderna har olika dignitet. 
Det framgår av fönstrens storlek. Den låga takresningen har tillkommit på 
gustaviansk tid. Tidigare hade paviljongerna höga barocktak, s k huvar 
(Ekeberg, SGA).
Den östra paviljongen (s 78) är byggd som en bostadsvåning med kryssvalv i 
köket och en stor takhöjd i den övre våningen. Köket har fatt en modem 
inredning på 1960-talet och rummen har fått nya tapeter. I köket och hallen 
finns linoleummattor som gjort att spånplattorna därunder har ruttnat (1996). 
Även parkettgolvet i rummet rakt mot norr är fuktskadat. Samtliga fönster är 
nygjorda på 1960-talet. Nya karmar är insatta i de gamla.
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Östra paviljongen, 
köket t h om entrén. 
Här finns ett 
väggskåp från 
1800-talet (?), i 
övrigt modern 
inredning från 
1960-talet. Foto 
Gunnar Redelius 
1996.
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Hallen i övre 
våningen, nytt golv 
och nya tapeter. 
Takhöjden i detta 
lilla rum är impo
nerande, utsikten 
över borggården 
magnifik. Foto 
Gunnar Redelius 
1996.
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Toalettrum med 
dusch i övre 
våningen. Åven här 
är takhöjden 
mycket stånds- 
mässig. Foto 
Gunnar Redelius 
1996.
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Västra paviljongen, uppmätning av Gunnar Redelius 1995, originalskala 1:100. 
Denna paviljong har en lägre dignitet än den östra. Bottenvåningen har efter 
1919 jungerat som tvättstuga, övervåningen är inredd som hostad.
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Västra paviljongen, 
den övre våningen 
är tämligen 
oförändrad sedan 
byggnadstiden.
Foto Gunnar 
Redelius 1996.

Västra paviljongen
Västra paviljongen (s 83) har en lägre dignitet än den östra vilket framgår av 
fönstrens mindre format. Bottenvåningen har under senare tider fungerat som 
tvättstuga och redskapsförråd. Här finns ett cementkar. På den privata tiden 
fiskade man kräftor i ån och det hände att man hade kräftor i bassängen under 
kräftsäsongen. På några spikar hänger trotjänaren Nils Engstrands (d 1995) 
gamla redskap (lie, häcksax m m). I taket finns gamla el-ledningar på 
porslinsknoppar, en installation som numera har ett musealt värde. Över
våningen är tämligen oförändrad sedan byggnadstiden.
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Västra paviljongen, 
bottenvåningen är 
inredd till 
tvättstuga med 
bykgrytor av 
gjutjärn och skölj- 
kar av cement. Foto 
Gunnar Redelius 
1996.
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Västra paviljongen, 
övervåningen, i 
rummet mot väster 
finns en spis som är 
gjuten i Wattholma 
bruk. Foto Gunnar 
Redelius 1996.
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Den gamla huvudbyggnaden på Sals ta uppförd omkring 1610, enligt teckning 
av Erik Dahlbergh på 1660-talet.

DET GAMLA SALSTA

Byggnadshistoria
Några kilometer NNO om Salsta ligger fomborgen Salstaborg. Detta namn är en 
folklig benämning som inte avser slottsområdet. Namnet förekommer inte under 
medeltiden (jfr anslagstavla av Riksantikvarieämbetet och Upplandsmuseet). 
Salsta slott ligger på en udde i Salstasjön. Det är ett klassiskt läge för ett 
medeltida hus, dvs en mer eller mindre befäst anläggning. Under medeltiden 
innehades gården av ätterna Sparre och Oxenstierna. Personhistorien och 
godsbildningen är väl studerad av Klingspor & Schlegel (1881) och Rahmqvist 
(1994).
I början av 1600-talet ägdes Salsta av friherre Nils Bielke (1569-1639), Karl 
IX:s förtrogne och en av domarna över de dödsdömda riksråden som avrättades 
i Linköpings blodbad (enligt en rapport från en besökare på Salsta fanns 
bödelssvärdet på slottet 1753, SGA). Nils Bielke d ä var den första presidenten i 
Åbo Hovrätt och han blev också landshövding över hela Finland, senare 
landshövding över Västergötland och lagman i Kalmar lagsaga. Han lät uppföra 
en ny huvudbyggnad på Salsta. Det var ett storslaget renässanspalats i tre 
våningar med ett trapptom mot söder. Förmodligen var det Sveriges största 
slottsbygge vid början av 1600-talet (de skånska och kungliga slotten 
undantagna) och det vittnar om Nils Bielke d ä:s höga samhällsställning (slottets 
murar finns i det nuvarande, se s 23).

Den äldre huvudbyggnaden
Enligt en obekräftad uppgift (Schlegel & Klingspor) byggdes en herrgård vid 
Salsta 1613. Byggherre var Nils Bielke d ä (1569-1639). Det har tidigare inte 
varit känt i vilken utsträckning denna byggnad har bevarats. Man kan a priori
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Nils Bielkes d ä huvudbyggnad uppförd omkring 1610. Rekonstruktionsforslag 
av Gunnar Redelius 1996 efter en teckning av Erik Dahlberg (se s 87). Det 
gamla Salsta var en mycket imponerande renässansbyggnad för sm tid. Det lilla 
porthuset finns delvis bevarat i en källargång i det nuvarande slottet, se s 24.
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Karta 1644 (i enskild ägo) skalbestämd och kopierad på uppmätningsritning 
1994 (se s 12). A stora mangården B lilla mangården C stora stenhuset D 
kyrkan E bårstugan F gamla stenhusets grundval G träbyggningen H köket 1 
drängbod K avradsboden L stallet M bastugården O hönsgården Q priveten R 
kistan S ruddamm T nya trädgården.
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Fortsättning av kartan på föregående sida. Byggnaderna ligger oregelbundet 
precis som på en vanlig bondgård. Vid den här tiden (1644) gick en kanal snett 
genom landtungan. Den mörka fyrkanten är en del av detta kanalsystem. I 
mitten finns humlegården, väl fredad från svin. V fähuset W humlegården X nya 
lagårdens plan Y gamla ladugården Z ladorna a: fähuset b: oxhuset c: fårhuset 
d: svinhuset e: kalkboden f: kalkugnen g: smedjan h: kjölnan.
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misstänka att delar av 1613 års byggnad ingår i den nuvarande (SHS del 2 s 90, 
jfr Uplands herregårdar spalt 15). Det är ett normalt förfarande att bygga om 
och bygga till det redan bestående.
Det gamla husets utseende är känt genom en teckning av Erik Dahlbergh för 
Sueciaverket. Tecknaren har stått nära farjeläget på fastlandet, väster om halvön 
där gården är belägen. Färjan är avbildad på väg över Salaån (“Saala fleuve”). 
Den fraktar över en kaross. På halvön reser sig huvudbyggnaden med 3x6 
fönsteraxlar plus ett smalt trapphus mot söder. Byggnaden är orienterad mot 
farjeläget, dvs mot söder (till skillnad från det nuvarande slottet). Höjden är tre 
våningar plus vindsvåning. Skorstenarna ligger mot fasaderna vilket är vanligt 
vid tiden omkring 1600. Ett annat tidstypiskt drag är fönsteromfattningama med 
en huggen eller målad ornamentik. Erik Dahlberg har tecknat ett fönster 
fullständigt och skrivit: “torn les aulres fenestres ont de mesme bordure”, dvs 
alla andra fönster har samma omfattning.
Vid sidan om huvudbyggnaden ser man flygelbyggnader mot norr och ett kapell 
mot söder. Snett bakom kapellet skymtar en form av ruin och den detaljen kan 
förklaras genom studiet av en äldre planritning daterad 1644 (Karl ing 1931, s 
189, originalet i privat ägo). Det är tydligen resterna av ett stenhus, möjligen 
medeltida.

Situationsplan 1644
I sin avhandling (1931) har Sten Karling publicerat en situationsplan över det 
gamla Salsta (kartan finns i privat ägo). Man far en klar bild av den äldre 
anläggningens oregelbundna gruppering (s 89-90). Karling konstaterar att en 
stor kvadratisk trädgård är planerad omedelbart intill huvudbyggnaden, men 
några påtagliga spår av denna anläggning finns inte på Erik Dahlberghs 
teckning. För den som hade sinne för den franska smaken var det gamla Salsta 
hopplöst urmodigt på 1660-talet. Vid den tiden besökte Erik Dahlberg platsen. 
Han tecknade sina visioner av ett nytt och storslaget herresäte efter franska 
förebilder.
Med hjälp av skalstrecket på planen kan man bestämma huvudbyggnadens 
planmått till 53 x 33 alnar (31.8 x 19.8 m) och den rektangeln kan man 
återfinna i det nuvarande slottets yttermurar. Dessa har följande fasadmått 
(sgrafferade ytor, s 28-29): Mot S 31.6, mot N 32.2, mot Ö 18.6, mot V 19.3. 
Man kan därmed konstatera att det gamla slottets murar ingår i den nuvarande 
huvudbyggnaden. Detta har markerats på den nya planen med streckteckning.
I gårdsarkivet finns en avskrift av det kontrakt som låg till grund för 
lantmätarens arbete. Dennes namn var Hans Nilsson Stenius. Kontraktet är en 
lång och underdånig försäkran att lantmätaren skall vara en huld, trogen och 
rättrådig tjänare. Det avslutas med följande: “In summa iag skall mig i 
ombetrodde tiänst så förhålla, som iag inför Gudh, Högbe:te Hans N. och huar 
ehrlig man tryggeligen kan till suars wara.” (SGA, avskrift av A G Holmquist 
efter original i RA, Bielkesamlingen Thure Nilsson, volym 6).
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Det nya slottet byggdes 1672-1678 under ledning av Mattias Spihler. På den 
här bilden är sidopartiernas framskjutande effekt starkt överdriven pä grund av 
vidvinkelobjektivet. Foto Gunnar Redelius 1994.

DET NYA SALSTA

Byggnadshistoria
Det nuvarande slottet byggdes 1672-1678 på bekostnad av Nils Bielke d y, 
sonson till den tidigare Nils Bielke. Från det förstnämnda året finns en volym 
med gårdsräkenskaper (RA) och det sistnämnda årtalet fanns förr målat ovanför 
huvudportalen (SGA, Ekeberg), vilket torde innebära att slottet till sitt yttre var 
färdigt vid denna tid. Den tredje våningen stod länge oinredd. Stucktaken kom 
till omkring år 1700 och slottskapellets altaruppsats är daterad 1711.
Tessins namn har förknippats med Salsta och det beror på existensen av en 
planritning som finns i Skoklosters arkiv (Andrén 1952). Den är osignerad men 
den har på stilistiska grunder tillskrivits Tessin d ä. Ritningen är oidentifierad 
och kan alltså föreställa en obekant herrgård, men planens mått och allmänna 
karaktär visar att det torde vara fråga om Salsta. Längd och bredd stämmer nära 
överens med det nuvarande slottets. I räkenskaperna (Bielkesamlingen, Nils 
Bielke, RA) har Tessins namn inte påträffats, men däremot förekommer 
åtskilliga gånger namnet Mathias Spihler. Denne arkitekt byggde samtidigt med 
Salsta ett storslaget stall i Stockholm för Nils Bielkes räkning (RA enligt ovan).
Erik Dahlberghs teckningar på Salsta visar hans visoner för den nya 
slottsanläggningen och dessa är till en del sammanfallande med ett antal skisser 
av Nils Bielkes hand (SGA). Man kan utan tvekan föreställa sig en gemensam 
planläggning av de båda herrarna i slutet av 1660-talet. Båda var höga 
befattningshavare inom fortifikationen respektive kavalleriet. Mathias Spihler 
fick svara för genomförandet av bygget och troligen har han också svarat för 
formgivning och detaljlösningar. Många anteckningar i räkenskaperna (memo
rial RA, SGA) visar att Nils Bielke själv kom med detaljerade instruktioner om 
material och utformning (t ex tillredning av kalk). Som hög officer var han
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detaljemas man. Allt skulle finnas på plats med en bestämd form och funktion. 
Arkitektfrågan för Salsta kommer att redovisas i annat sammanhang.
Efter Nils Bielkes död residerade änkan Eva Hom på Salsta fram till sin död 
1740. Sonen Carl Gustaf friköpte Salsta från de övriga arvingarna (SHS). 1756 
övergick Salsta till Braheätten som huvudsakligen residerade på Rydboholm och 
Skokloster. Den som ägnade sig åt Salsta var greve Magnus Fredrik Brahe (d 
1826). Han moderniserade slottet i stor stil och det är något som inte tidigare 
har uppmärksammats av forskningen (jfr anslagstavla av Riksantikvarieämbetet 
och Upplandsmuseet). Stora delar av den karolinska inredningen försvann och 
ersattes med dörrar och väggfält i gustaviansk stil inklusive en långt driven 
nyklassicism. Slottets huvudportal med överstycke tillkom 1776 (årtal på 
dörrblecket) och den svängda trappan med sitt eleganta räcke var färdig 1792 
(årtal på räcket).

Situationsplan 1711
En lantmäterikarta (privat ägo) från år 1711 ger en mycket god bild av slottets 
omgivningar. Helt tydligt ligger slottet på en udde i Salstasjön. Parkens 
sidoalléer gränsar i stort sett mot sjön. På själva udden bildar alléerna korsform 
och i korsmitten finns en cirkel som möjligen kan tolkas som en rund paviljong, 
kanske ett litet klassiskt rundtempel. I själva slottsparken finns 4 
hömpaviljonger förutom de ännu bevarade gårdspavi lj on gema. Det är viktigt att 
föreställa sig den ursprungliga karaktären på denna anläggning: Slottet ligger 
liksom på en bricka och speglar sig i Salstasjön. Parken har direkt kontakt med 
vattenytan. På västra sidan ligger bryggan och där tangerar segelleden mot 
Uppsala och Stockholm. Den är redovisad med en punktmarkerad linje. En 
annan linje visar på ett färjeställe över Salstasjön (vägen mot Wattholma bruk). 
Här fanns förr ett sund med strategisk betydelse.
Framför slottet och slottsparken finns en förgård med två enkla trädrader och 
fyra dammar. Även denna mera anspråkslösa park har fyra hömpaviljonger, 
dock med rektangulär form. Längs norra sidan finns vallgraven som tydligen är 
en grävd kanal. Denna enkla vattenled är inte gjord för gårdens försvar som i 
gamla tiders borganläggningar. Snarare är den ett sätt att hålla ovälkomna 
kreatur borta från slottsträdgården.
På andra sidan vallgraven finns stallgården. Den är inte utmärkt med namn, 
men av formen kan man se att det handlar om en statusbyggnad: En lång 
byggnad med en liten förgård och en stor bakgård med hömpaviljonger. Det 
finns fortfarande en byggnad på samma plats, dock inte lika lång. På kartan 
finns ytterligare två paviljonger vid sjöstranden. Stallets stora gård tangeras av 
en tvärgående allé som leder till landsvägen och i detta område kan man läsa 
beteckningar som “Hög sandåhs bergig och stenig”, “Sandbacke”. Mot 
sjöstranden finns “ahlekärr” och “flijbotten”. En lång allé sammanbinder 
herrgården och ladugården och man bör lägga märke till att hela vägen omges 
av en dubbel allé som till vissa delar finns kvar än idag. Det är ett ovanligt drag 
för en svensk herrgård, men det vittnar om byggherrens krav på en storslagen 
anläggning. Ladugården är byggd kring en kvadratisk gård och på två sidor finns 
korsformade byggnader för gårdens pigor och drängar. I sluttningen mot väster
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finns en trädgårdsanläggning. Den ligger inte i gårdens axelsystem och man kan 
därav dra slutsatsen att den är äldre än barockanläggningen, kanske från början 
av 1600-talet. Man har vid den tiden valt ett läge som var gynnsamt för 
trädgårdsodling utan anspråk på närhet till huvudbyggnaden. Det är mte fråga 
om trädgårdskonst som komplement till byggnadskonsten. En kvadratisk plats 
med gångar är möjligen gjord för herrskapets rekreation och därutöver finns helt 
nyttobetonade kålsängar, kryddtäppor, humlegård och en fruktträdgård.
Vid början av 1700-talet var Salsta slott en nyskapelse med en enda, 
imponerande lång gårdsaxel som dominerade landskapet. Slottsparkens sido- 
alléer speglade sig i vattenytan. Denna intensiva sjökontakt var unik i det 
uppländska slättlandskapet och den väckte säkert uppmärksamhet i samtiden. 
Ett annat karakteristiskt drag är en hel serie av parställda paviljonger. Det finns 
många exempel på det i Sueciaverket, men i Salsta kan vi konstatera att 
systemet verkligen blivit realiserat.

Kungabesök 1768
Konung Gustaf III besökte Salsta den 5 september 1768 i samband med sin resa 
till Bergslagen. Vid denna tid var slottet ganska förfallet. Följeslagaren och 
direktören över Bergverken Daniel Tilas skrev följande om besöket på Salsta 
(avskrift i SGA).
Salestad gård en uråldrig Bielckisk egendom, men nu Gref. Per Brahe tilhörig, 
besågs med des fordna präktiga men nu mycket förfallna Stenhus. Der är en 
ganska stor samling ej allenast af kongliga och fursteliga både in- och 
utländske personer, serdeles sde Fransöske husen, utan ock svenske particuliere 
familier, serdeles de Bielkiske och Horniske, samt deras närmast anförvanter, af 
hvilka H:K: Höghet en stor del igenkände, som han förr på andre ställen sedt.
Et HusCapell snyggt inrättat i öfre Etagen, och på altaret et vackert crucifix af 
Silfver. Gref Bielcke har här tillbragt sin lefnad, sedan han återvunnit den 
frihet at få bo på sit gods. han har på den yttra Borggården inrättat en lång 
byggnad, som varit indelt till Biblioteque, Stall för des vackraste hästar, 
Svarfcammare, werkstäder, Badstugu m. m. och der ymsom tilbragt sin tid. Det 
berömda Salestad Biliotequet som af Gref Carl Gustaf Bielcke ansenligen blifvit 
förökt, är sedemera bortflyttat til Skokloster. Stallet har varit med en egen 
besynnerligen snygghet inrättat, ända til at golfvel i spilt orna varit i rutor 
inlagt med på tvären afsågade Trädkubbar; och öfver hvar Spilta har den 
hästen varit afmålad, som der stådt upställd. Altsammans har nu undergådi så 
sin förvandling, at allenast toma Biblioteques rummet, och det derangerade 
stallet är quar.

Bild s 94. Karta över Salsta med omgivning 1711 (privat ägo). Slottet ligger på 
en udde i Salstasjön. Gårdsaxeln är ca 900 m lång. Dubbelallén understryker 
det storslagna i anläggningen.
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En nedgångsperiod efter 1850
Greve Magnus Fredrik Brahe (d 1826) blev rikt gynnad av Gustaf III. Konungen 
var som bekant mycket svag för den högättade svenska adeln. Namnen Vasa, 
Brahe och Oxenstierna tilltalade i högsta grad hans sinne för den svenska 
historien. Magnus Fredrik Brahe blev överhopad med titlar och 
ordensutmärkelser. Som privatman hade denne ett stort intresse för släktens 
egendomar och därmed samlade klenoder. Med egen hand katalogiserade han 
Salstabiliotekets 8.000 volymer (Loosman 1994). Skokloster framstod vid den 
här tiden alltmer som en museal inrättning och Magnus Fredrik Brahe lät föra 
över en hel del inventarier från Salsta, troligen för att bättre lära känna 
dyrbarheterna. Hans andra hustru Aurora Koskull överlevde honom mer än tjugo 
år. Hon bodde kvar på Salsta till sin död och var högt älskad av gårdens folk. 
1873 bildades det Braheska familjebolaget Wattholma Bruks AB. Dåliga affärer 
ledde till att större delen av inventarierna på Salsta såldes på auktion 1875. Det 
var mycket uppseendeväckande för sin tid. Vid det tillfället upprättades en 
katalog över samlingarna (SGA). Vid bolagets upplösning 1904 kom Salsta att 
tillhöra ätten von Essen.

ÖVRIGA BYGGNADER

Det gamla stallet - biblioteket
Beskrivning. En gammal timmerbyggnad från början av 1700-talet är grundligt 
restaurerad och ombyggd i modem tid (1900-talet). Den västra delen (mot 
vägen) är ombyggd till bilgarage. Resten av byggnaden är omgjord till 
maskinhall. Två jättelika dubbelportar finns i den östra gaveln. Byggnaden har 
en låg fot av gråsten, som till större delen är ersatt med en cementgrund. 
Brädpanelen går nästan ända ned till mark, och det innebär att panelen tar upp 
en del markfukt som gör att den tar skada.
Huset är indelat i två halvor av en hjärtvägg på längden (s 97, 98). Denna är 
stagad av vertikala följare i form av hyvlade plankor, som är förankrade i 
vertikala plattjärn på motsatta sidan. I den norra delen (rummet med pilastrar) 
har väggarna varit putsade. Pilastrarna har svaga spår av färg (marmorering i 
rött och grått) och enkla överstycken (10 av enklare sort och 1 med mera 
bearbetad form). Taklisten mot hjärtväggen är delvis bevarad. Här finns alltså 
rester av en interiörkonst från Nils Bielkes tid. Nordiska Museets foton från 
1940-talet ger en viss uppfattning om den foma glansen. Hästar hade hög status 
på 1600-talet och det hade också varje stallbyggnad. I det här stallet finns det 
vissa möjligheter till rekonstruktioner.
Den södra halvan (mot slottet) har numera öppna timmerväggar, som är tätade 
med en blandning av lera och dynga. Väggarna har aldrig varit putsade men har 
möjligen haft en brädpanel. En enda dekoration finns bevarad. Det är en taklist 
med en målad meanderbård i grå färg med skuggad kontur på träfärgad botten. 
Bevarad längd ca 8 m. I rummet finns rester av ett tegelgolv. Det gulröda teglet
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Gamla stallet plan och fasad mot söder (mot slottet). Byggnaden är uppförd 
omkring 1710 med en inredning som var värdig de dyrbara hästarna i Nils 
Bielkes stall. Uppmätning av Gunnar Redelius 1995, originalskala 1:100.
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Gamla stallet, plan och fasad mot norr. Huset är en rest av en betydligt större 
byggnad som varit 100 alnar lång (60 m). Flera skisser av Nils Bielkes hand 
finns bevarade. Uppmätning av Gunnar Redelius 1995, originalskala 1:100.
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är ställt på kant, vilket är vanligt i gamla stallgolv. Ur antikvarisk synpunkt är 
interiören en ruin, men huset som helhet är möjligen Sveriges enda stall från 
början av 1700-talet. Att huset bevarats beror på den högklassiga och gedigna 
konstruktionen. Byggherren Nils Bielke var en hästkarl av Guds Nåde.
Historia. I Sueciasamlingen finns en generalplan över Sal sta. Den visar en i 
vanlig ordning storslagen barockanläggning, i det här fallet på ca 900 m längd. 
Den planen var en vision och denna vision låg till grund för Erik Dahlberghs 
perspektivteckningar. I fonden planerades en fägård med kvadratisk plan. De 
yttre måtten var 100 alnar, dvs 60 x 60 m. I stora drag blev detta realiserat. Det 
framgår av en karta från år 1711 (se ovan). På 1680-talet gick Nils Bielke i 
utrikes tjänst och de storslagna byggnadsplanema avstannade. Först 1705 
återkom byggherren till Salsta och det är efter denna tid (omkring 1710) som 
stallet byggs. I gårdsarkivet (SGA) finns flera skisser av Nils Bielkes hand. Ett 
förslag visar en byggnad med 31 alnars längd (ca 19 m) 14 alnars bredd (ca 9 
m). Planen visar 11 spiltor och en korridor med rustkammare och bibliotek 
(dessa ord har skrivits av Nils Bielke). Möjligen tänkte sig byggherren också en 
övre våning. En plan med samma mått innehåller ett sovrum och en läsesal 
(förslag till tolkning). Man kan se hela projektet som ett amatörmässigt utkast 
till en byggnad som aldrig blev realiserad. Måtten stämmer inte alls med det 
nuvarande stallet.
Det gör däremot en annan plan. Där finns en langsgående hjärtvägg och ett stall 
med plats för 12 hästar. Nils Bielke har med egen hand skrivit att hela längden 
är 50 alnar förutom väggar och knutar. Det stämmer med den nuvarande 
stallbyggnaden och det gör också antalet spiltor. Arkivaliska uppgifter visar att 
Nils Bielke tog aktiv del i uppförandet av denna byggnad.
Memorial av Nils Bielke. I ett memorial (SGA, ej egenhändigt, odaterat, 
troligen 1705-1710) instruerar han snickaren Pär Hansson i vad han “skall 
förfärdiga till stallbyggningen denna vinter i min frånvaro”: 8 st stora 
fönsterkarmar med fönsterbågar därtill (snarast så att glasmästaren kan göra 
fönster innan hans år är tillända), 1 litet mindre karm till det fönster som 
kommer på östra gaveln, 4 st fönsterkarmar halva lika stora som uti stallet är, 2 
st halva fönsterkarmar att sätta i storstugan på östra sidan på bägge sidor om 
dörren, 7 st stora dörrkarmar med dörrar lika sådana som redan äro gjorde i den 
delen av huset som färdig är, 1 stor post med karm därtill som kommer på 
norrsidan, 1 liten dörrkarm med dörr därtill som kommer på östra gaveln, 1 
dörrkarm med helt slät dörr sådan som är i bägge stallkamrama på västra sidan 
att sätta i den dörr som kommer på norra sidan och på östra sidan om 
stallporten, 1 dörrkarm med halva fönster lika sådana som är uti herrbyggningen 
och gästbyggningen att sätta på södra sidan. Dörrfodringen såväl som 
fönsterfodringen till alla dessa dörrar och fönster förfärdigas efter samma vis 
som de som redan färdiga är.
Samtidigt skrivs memorial till Johan smed på vad han “skall förfärdiga i min 
frånvaro”. Det handlar om kl inkor, gångjärn och beslag till fönster och dörrar. 
Kl inkorna skall smidas enligt den förebild som finns i stora huset.
Tolkning och misstolkning. Man kan lägga märke till att Nils Bielke hela tiden 
talar om stallbyggningen och stallkamrarna. Det finns inte ett ord eller en
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Skiss av Nils 
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Denna ritning av 
Nils Bielkes hand 
motsvarar till mått 
och innehåll den 
byggnad som finns 
kvar. Det är en del 
av en större 
anläggning som 
varit mer än 
dubbelt så lång. 
Foto av ritning i 
gårdsarkivet 
Gunnar Redelius 
1995.
Bild nedan, 
väggpilaster och ett 
enklare kapital, 
rester av en 
arkitektonisk 
inredning. Foto 
Gunnar Redelius 
1995.

101



antydan om ett bibliotek och det stämmer med hela byggnadens karaktär. Det 
bevarade huset är i princip en stallbyggnad. Mot detta skall man ställa några 
uppgifter i Per Gustaf Ekebergs avhandling som ventilerades i Greifswald 1786 
(SGA). Han talar om bron över vallgraven och skriver följande: “Här nära intill 
får man se den byggnaden, som af gammalt blifvit kallad Bibliotequet, byggd år 
1710, har varit 100 alnar lång, och bestådt af 4 kamrar, som förvarat böckerna, 
en rustkammare och ett prägtigt galleri, men då allt detta med andra dyrbara 
saker flyttades år 1755 till Skokloster, blef hälften af huset nedrifvit”.. Per 
Gustaf Ekeberg har förmodligen inte sett hela anläggningen (den revs troligen 
innan han föddes) men han har hört talas om det som rivits och minns vad som 
finns kvar. Man kan observera att den unge studenten i Greifsfwald inte talar 
om ett stall. I hans föreställning är huset enbart ett f d bibliotek. Byggnadsåret 
1710 stämmer med arkivaliska uppgifter och längden 100 alnar stämmer med 
den byggnad som finns på 1711 års karta över området. Den nuvarande 
byggnaden är 27.5 meter lång. Sannolikt har det funnits två byggnader av denna 
längd med ett portvalv emellan (2 x 27.5 + 5.0 m = 60 m = 100 alnar). Denna 
tolkning stöds av att Nils Bielke i sitt memorial talar om en dörr på östra sidan 
och två stall kamrar på den västra.
Inventarier på 1750-talet. Ett odaterat inventarium i gårdsarkivet visar att 
inredningen var tämligen torftig. Några böcker finns inte redovisade och därför 
kan man gissa att inventariet är upprättat efter Karl Gustaf Bielkes död 1756. 
Vid den tiden hade boksamlingen flyttats till Skokloster. Kvar fanns den fasta 
inredningen. Huset kallas “Gamla biblioteks- och stallbyggningen”. I “Biblio
teksrummen” fanns följande: 2 st bokhyllor målade, 6 dito målade med lådor 
under, 1 st bänk med 5 dörrar på gångjärn, 4 st målade lådor, 3 st konterfej utan 
ramar, 1 st bordsskiva utan fot “vilket allt är väggfast” (SGA).
I stallet fanns följande väggfasta föremål: 12 st holkar av järn, 12 st järnkedjor, 
9 st fotband av järn, 12 st järn med ringar. Därutöver fanns en del stallredskap 
och ett par slädar med beklädning och dynor av ryssläder. Man får ett starkt 
intryck av att hela stallet och biblioteket var öde och tomt. Allt var flyttat till 
Skokloster.
Slutsatser. Nils Bielke har uppenbarligen haft en idé om ett kombinerat stall 
och bibliotek. Det framgår av hans första skiss där orden bibliotek och 
rustkammare är inskrivna. I ett senare skede har han beslutat att göra en mycket 
större byggnad. Ena hälften byggdes som stall och den andra som ett bibliotek. 
Den senare delen blev troligen inte fullbordad före hans död 1716. Två mindre 
rum blev inredda som bibliotek och vi kan anta att de dyrbara böckerna 
förvarades i dessa rum. Det som Per Gustaf Ekeberg kallar “prägtigt galleri” är 
förmodligen ett stort och tomt rum som härbärgerade en del av den stora 
porträttsamlingen. Bokskåpen och pulpeten (se inventarium) finns numera på 
Skokloster.
Biblioteket på Salsta. Biblioteket på Salsta har gjorts till föremål för en 
omfattande studie av Otto Walde (1940). Han konstaterar att bibliotekets 
skapare är riksrådet Ture Bielke (d 1648) och dennes son fältmarskalken greve 
Nils Bielke (d 1716). På 1600-talet var biblioteket berömt och flitigt utnyttjat av 
studiosi vid Uppsala universitet. Den lärde Erik Benzelius d y “var mycket fåst

102



Det gamla stallets interiör raserades på 1960-talet. Fm detalj av intresse är en 
meanderbård i grått på gul botten. Foto Gunnar Redelius 1995.

vid den gamle excellensen och försåg honom även med boklån från Uppsala, 
liksom Nils Bielke i sin ordning ur sitt historiska kunskapsförråd och egna 
erfarenheter väsentligen utökade hans samling av historiska anekdoter” (s 28 f). 
I många böcker finns anteckningen “Sahlstadh 1705”. Vid den tiden hade Nils 
Bielke blivit en fri man (benådad) efter en långvarig och pressande rättegång. 
Han bosatte sig på Sal sta och i sina bittra stunder har han tydligen funnit tröst 
och inspiration i bokliga studier.
Otto Walde meddelar att en del av biblioteket och rustkammaren förvarades i 
stallbyggnaden vid Salsta. Åtskilliga böcker bär spår av eld, inte på pärmarna 
utan på boksidorna. Walde tolkar detta som att böcker “blivit kastade ut huller 
om buller och därvid slagits upp och blivit utsatta för gnistregnet” (s 29). En 
troligare tolkning är att böckerna ofta lästes i eldsken och att avståndet till elden 
var alltför kort.
En lysande boksamling. I ett brev 1716 betecknar Erik Benzelius Salstabibliote- 
ket som “splendissimd\ Gårdens boksamling gjorde verkligen skäl för namnet 
bibliotek “ehuru dess verkliga storhet och ryktbarhet först nåddes i den tredje 
generationen genom de betydande insatser till bibliotekets förökande på alla 
områden, icke minst i fråga om handskrifter, vilka härröra från landshövdingen 
och presidenten Carl Gustaf Bielkes nitiska bemödanden” (s 20).
Nästan alla bokauktioner i Stockholm och Uppsala bevakades av Carl Gustaf 
Bielke och denne inköpte också många vackra bokverk under sina resor 
utomlands. Åtskilliga böcker kom till Salsta som gåvor från släktingar och 
värmer. I hela släkten var man stolt över det vackra och dyrbara biblioteket på 
Salsta. Karl Gustaf Bielke testamenterade boksamlingen till sin dotters svärson, 
greve Erik Brahe på Skokloster (d 1756). Biblioteket och rustkammaren 
överfördes till Skokloster. Håndskriftsamlingen har i senare tid deponerats i 
Riksarkivet.
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Vedboden är ett byggnadsminne. Den är en rest av den gamla ekonomigården 
och är troligen byggd någon gång omkring sekelskiftet 1900. Foto Gunnar 
Redelius 1994.

Vedboden
Vedboden ligger helt i linje med det gamla stallet men det är bara en 
regularitet. De båda byggnaderna har ingenting gemensamt. Stallet är byggt i 
timmer medan vedboden har en enkel regelstomme och liggande brädpanel. 
Vedboden är tydligen byggd med vissa stilistiska ambitioner, möjligen vid slutet 
av 1800-talet (jfr nedan Smedjan). Byggnaden finns med på en situationsplan 
gjord omkring 1913. Senare gick det åt betydligt mera ved än vad som ryms i 
denna byggnad (omkring 1920 då centraleldning installerades gick det åt 4 kbm 
ved per dygn när det var som kallast, enligt uppgift av Nils Engstrand 1994, d 
1995). Panelen är delvis utglesad och allmänt otät. Dörr- och fönsterfoder har 
en mycket speciell utformning. De är skickligt utskurna för att passa till 
panelen.
Regelstommen är ofullständig. Flera diagonalsträvor saknas i hörnen och 
därmed är stommen ganska instabil och det har inte blivit bättre med åren. 
Stommen är byggd delvis av återanvänt virke från en riven lagård (takstolarnas 
dragband är vitkalkade). Regelstommen saknar syllar. Stolparna står direkt på 
grundstenarna. De är delvis svårt rötskadade och det gör att stommen inte har
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På vedbodens 
baksida kan man 
tydligt se sättning
arna pä grund av 
takteglets tyngd. 
Regelstommen är 
helt otillräcklig.
Bild nedan, bygg
naden har egen
domligt utformade 
fönsterfoder, 
fönsterbleck saknas. 
Foto Gunnar 
Redelius 1994.
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Ett bevarande av byggnaden är motiverat med hänsyn till att mycket litet av 
ekonomibyggnaderna finns kvar. Dock krävs en genompripande ombyggnad. 
Husets ålder är inte känd men stilen tyder på tiden omkring sekelskiftet 1900. 
Vedboden finns med på situationsplanen som gjordes 1913, se s 11. Foto 
Gunnar Redelius 1994.

klarat takets belastning. Taket har sjunkit på vissa ställen. På entréfasaden har 
ett fönster knäckts. Taket är täckt med stickspån och ovanpå detta ligger 
återanvänt tegel. Lutningen är alldeles för liten för avrinning från spån och 
troligen av den anledningen har man lagt på taktegel. Spånen har ruttnat på ett 
tidigt stadium och även de läkt som bildar underlag. Rötskadoma är mycket 
omfattande och en del av taket är på väg att störta in. Takteglet har tagits från 
en äldre byggnad. Det är enkupigt och till stor del täckt med mossa och alger. I 
vedboden förvaras en kombinerad vedkap och vedklyvningsmaskin från 
1940-talet. Den har ett musealt värde i sammanhanget men äganderätten är 
oklar. Jordgolvet i rummet är täckt med sågspån och huggspån. Det bör vara 
kvar som ett uttryck för husets funktion.
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Grindstugan Bläckhornet har fått sitt namn efter formen. Huset är en tydlig 
representant för 1700-talets nyttohetonade byggnadskonst. Man kan gissa att 
det byggdes i samband med moderniseringen av slottet 1776-1792. Bläckhornet 
torde vara den tredje äldsta byggnaden på området. Foto Gunnar Redelius 
1994.

Grindstugan Bläckhornet och Bommelinska villan
Ett hus vid början av allén kallas allmänt “Bläckhornet”. Det beror på husets 
form. Det är fråga om en ovanligt stilenlig 1700-talsbyggnad med skorstensmur 
i mitten och pyramidformat tak. Stommen är gediget byggd med grundmur av 
gråsten och väggar av tegel. Takresningen är original, men takpanelen är ny 
(1900-talet). Samtliga fönster är nya med undantag av ett blindfönster på 
baksidan. Vid entrén finns en liten veranda (slutet av 1800-talet?). Tyvärr har 
den gamla ytterdörren försvunnit och ersatts med en modem dörr (1970-talet?) 
med s k karosseri panel. Interiören är helt omgjord. Alla kakelugnarna är borta. 
Några antikvariska värden i interiören finns inte. Det historiska värdet ligger i 
husets form och stomme. Invändigt finns mycket stora renoveringsbehov (kök, 
duschrum m m). Vintem 1995-1996 frös den vattenburna värmeledningen. 
Huset stod utan tillsyn av ägaren och fick svåra vattenskador.
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Fasader mot Ö och 
N och plan i 
originalskala 1: 100, 
uppmätning av 
Gunnar Redelius 
1994.
Bild nedan, på 
baksi dan finns ett 
blindfönster mitt på 

fasaden. Det är ett 
original från 
byggnadstiden.
Foto Gunnar 
Redelius 1994.
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Grindstugan Bläckhornet, den lilla verandan torde vara ett tillägg från tiden 
omkring sekelskiftet 1900. Bild nedan, Bommelinska villan. Huset är 1996 och 
tidigare uthyrt till privatbostad. Det är byggt senast 1874 (årtalet finns inristat i 
ett fönster). Bommelin var en skogvaktare som var verksam på 1800-talet. Foto 
Gunnar Redelius 1994.
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Smedjan ligger tätt intill en sidoväg som svänger av från allén. I vanlig ordning 
är huset indelat i smedja och snickarbod. Byggnadsåret är tills vidare okänt 
men stilen pekar på slutet av 1800-talet. Foto Gunnar Redelius 1994.

Smedjan
Av stilen att döma har smedjan byggts omknng sekelskiftet. Det är en gedigen 
byggnad med en arkitektonisk stil. Här finns en komplett inredning som visar 
hur en gårdssmedja fungerade förr i tiden. Det är viktigt att denna inredning inte 
förskingras. Den borde kanske ingå i byggnadsminnesbestämmelsema (ägande
rätten är oklar). Ovanligt nog ligger fönstren i fasadi i vet (utan indragning). 
Foder och fönsterbleck saknas. Taket är täckt med tegel på en bädd av stickspån 
(jfr vedboden ovan). Samtliga fönster har renoverats hösten 1996.
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Smedjan har en 
mycket speciell stil. 
Stort takut språng, 
fönster i fasadlivet 
och inga
fönsterbleck. Foto 
Gunnar Redelius 
1994.
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Nya stallet
Det nya stallet är en gedigen byggnad med murar i gult tegel, daterad 1931 med 
siffror i smide. Rent stilistiskt är den en nästan relikt i byggnadskonst. Stilen är 
hämtad från någon gammal mönsterbok. Tyvärr är både byggmästaren och 
förlagan okända. Ett stort antal osignerade skisser firms i gårdsarkivet (SGA). 
Byggnaden kom aldrig till använding så som det var tänkt. På 1930-talet kom 
traktorerna och bilarna. Foto Gunnar Redelius 1994. Närmast följande bilder, 
ritningar i gårdsarkivet.
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Nya stallet, Imvudfasad mot vägen (väster). Del av hyggrilning i originalskala 
1:50, Salst a gårdarkiv (SGA). Gårdsarkivet innehåller ett stort antal ritningar 
för denna byggnad, även i skala 1:20.
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Nyo stallet, fasad mot baksidan (öster). Del av byggritning i originalskala 1:50, 
Sals t a gårdsarkiv (SGA).
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SALSTA SLOTT 1976-1996

Denna historik är en sammanfattning grundad dels på handlingar mottagna av 
Sven Gunnar Nilsson (AssiDomän) maj 1995 och överlämnade till Per Nelander 
(SFV Uppsala) januari 1996, dels på handlingar i ATA, Riksantikvarieämbetet, 
Stockholm.

Historik enligt handlingar i AssiDomän
Osäker framtid. Den 27 juni 1975 gör friherre Gustaf von Essen ett besök på 
Riksantikvarieämbetet och överlämnar en utredning om “Salsta slotts yttre 
tillståndI en skrivelse till samma myndighet (1975.07.15) påpekar Gustaf von 
Essen att vissa åtgärder är brådskande och mycket kostsamma. En 
grundförstärkning av den östra fasadflygeln skulle kosta minst 1.140.000 kr 
enligt en utredning av arkitekt SAR Bertil Mattson (se nedan).
Härtill bör tilläggas kostnaderna för ett nytt WS-system. Gustaf von Essen 
konstaterar att kostnaderna inte kan bäras av familjeföretaget och att 
skattereglerna för de nödvändiga investeringarna är mycket oförmånliga. Gustaf 
von Essen meddelar familjens beslut att utrymma huset och bibehålla en viss 
värme, “men för övrigt får huset stå som det är eller snarare stå och försämras 
till dess att regeringen och myndigheterna ändrar sin syn på de här frågorna. 
Det är mycket beklagligt och dystert men det enda vi för närvarande kan göra”.

Teknisk utredning 1976. En odaterad rapport av arkitekt SAR Bertil Mattson, 
Stockholm, görs någon gång efter den 26 april 1976. Utredaren rekommenderar 
demontering av yttertrappan och återuppbyggnad, grundundersökning, program 
för grundförstärkning och fasadundersökning från mobilkran. Utredaren 
åberopar en grundundersökning av Bjerking Ing Byrå AB gjord den 28 
november 1972 och en kostnadsberäkning av J Vegerfors AB Byggnadsteknisk 
byrå, Uppsala (1976.04.26). Kostnaden uppskattas av denna firma grovt räknat 
till 1,2-1,7 mkr.

Försäljning till Domänverket. Den 28 maj 1976 säljer friherre Per-Erik von 
Essens dödsbo Salsta egendom och tegelbruk till Domänverket. Några punkter i 
köpebrevet: Köparen äger tillträde till fastigheterna en vecka efter det att 
regeringen godkänt köpet. Säljaren har rätt att avverka ett visst antal kubikmeter 
massaved och timmer. Säljaren äger rätt att “använda slottsbyggnaden jämte 

flyglar, park och övriga tillbehör till den 1 januari 1979 med skyldighet att 
under tiden dessförinnan svara för tillsyn och erforderlig uppvärmning 
Säljaren är berättigad och skyldig att anvisa köpare till 6 enheter (blivande 
fastigheter) till ett angivet minimipris. Enligt ett särskilt avtal erhåller säljaren 
nyttjanderätten till viss jordbruksmark och jakt- och fiskerätt enligt särskilt 
kontrakt. Tegelbruket arrenderas av säljaren fr o m tillträdesdagen enligt särskilt 
avtal. Enligt ett PM till köpekontraktet (26.2 1976) görs skillnad mellan fast och 
lös inredning i slottet. I köpet ingår de fyra oljemålningarna i stora salen
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(Kungssalen), “men däremot inte Nils Bielkes porträtt av de Troy”. “Till 
inredningen hör icke drottningporträtten i “Isabella””. I detta PM finns 
ingenting utsagt om den franska möbeln från Ludvig XTV:s tid och inte heller 
om porträttsamlingen i Riddarsalen (se nedan).
Gårdsarkivet ingår icke i köpet. Detta bekräftas i en särskild skrivelse från 
Domänverket (Lars Wolgast 85.04.11) till Riksarkivet. I en skrivelse från 
Riksarkivet vill man “höra om domänverket kan tänka sig att avlämna det äldre 
arkivet på Salsta till riksarkivet” (85-02-20 Dnr 283-85-82). Svaret blir nej 
(enligt ovan).
I handlingarna rörande överlåtelsen finns två bilagor som rör föremål med 
anknytning till slottskapellet. Den 24 juni 1905 gör bröderna Fredrik och Carl 
von Essen ett särskilt förordnande. I ett arvskifte har de tilldelats vissa föremål 
men dessa överlämnas nu till nuvarande och blivande ägare till Salsta slott 
såsom gåva “mot det villkor, att desamma i alla tider skola räknas såsom 
hörande till Slottskapellets inventarier och sålunda ej kunna blifva föremål för 
arf, köpe- eller annat aftal af hvad beskaffenhet det vara må”. Dessa föremål är 
från böljan familjens egendom under många generationer. Man bör betänka att 
1905 års förordnande görs under förutsättning att kapellet skall fungera som ett 
gårdskapell. Numera har den funktionen upphört och därmed torde det vara 
rimligt att kapellets tillhörigheter återgår till att vara privat egendom. Följande 
föremål skänks till kapellet: En ask av silver, oblatask, en duk av sidensars med 
galoner och fransar märkt TBFCAB, en kanna av silver vägande 72 lod, en kalk, 
helförgylld, ett dopkläde, en dopklänning, en dopmössa, en bibel av år 1645 m 
fl böcker.

Grundförstärkning 1977. Omedelbart efter övertagandet genomförs en 
grundförstärkning av östra flygeln (genom en fasaduppmätning kan man se att 
denna har sjunkit redan under byggnadstiden, se denna rapport). Samtidigt 
demonteras och återuppbyggs yttertrappan på ett valv av betong. Förstärkningen 
av grunden uppmärksammades av UNT 1977-02-16 (“Tessin d ä gjorde ett gott 
arbete med Salsta slott”).

Salsta slott som restaurang? Den 5 september 1979 överlämnas en omfattande 
utredning till Domänverket, avd Nyttjanderätter, Solna. Utredare är dåvarande 
hovmästaren på Operakällaren Jan Alm. På eget initiativ har han mycket noga 
studerat förutsättningarna för en restaurangverksamhet på Salsta slott. Kunska
perna om slottet är begränsade men det är sannolikt tvärtom med restaurangkun
nandet. Rubrikerna i utredningen är följande: Syfte, Målsättning, Restaurang- 
branchen. Salsta slott, Marknadsprofil, Marknadsföring, Kunder och underlag, 
Personalorganisation, Ekonomiska aspekter, Rationalisering, Myndigheternas 
aspekter, Finansiering, Depositioner, Möblering, Återinvigning (öppet slott), 
Framtida utveckling, Familjen Alms ekonomi, Meritlista, Avslut, 
Notförteckning. Jan Alm tänker sig att slottet öppnas för allmänheten 
1980.05.01.
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Fasadrenovering 1985. Den 22 februari 1985 upprättas ett “Förfrågnings- 
underlag för fasadarbeten avseende slollet och flyglarna” av arkitektfirman 
Arksam (J Lisinski). Troligen i januari-februari 1985 fotograferas alla 
byggnaderna (76 fotokopior copyrighet Börje Mineur, Älvsjö). Här finns bilder 
på bl a den ståtliga lagårdsbyggnaden som revs utan några kända diskussioner. 
Arksams utredning omfattar 52 sidor plus 7 s bilagor. Rubrikerna är följande: 
Byggnadsdata, Tidigare åtgärder - en kortfattad bakgrund, Putsanalys, Motive
ring till föreskrivna åtgärder, Beskrivning av underhållsarbeten, Administrativa 
föreskrifter, Material- och arbetsbeskrivning, Ritningsförteckning. Bilagorna är 
följande: Situationsplan över arbetsområde, Putsanalysrapport från RAÄ, 
Fotografier.
Arbetet genomförs sommaren 1985. I samband med renoveringen demonteras 
vattenledningarna för värme och vissa värmeelement. I utredningen finns en 
sammanfattning av “Byggnadsdata”. En viktig notering är att kopparplåt läggs 
på samtliga tak 1964 (en oerhört värdefull investering gjord av familjen von 
Essen).

Musik på Salsta. Enligt indirekta uppgifter (se nedan) böijar organisationen 
Musik på Salsta sin verksamhet sommaren 1981 (en presentation finns i 
Medborgarskolans tidskrift Tidsspegel 1985). Redan från böljan är programmet 
mycket ambitiöst med en lång rad av berömda artister. Ett programhäfte (36 s) 
publiceras 1989. Den sommaren arrangeras 34 konserter med mycket kända 
artister. Ett stort antal sponsorer ger ekonomiskt stöd till verksamheten. I häftet 
finns inte angett vem som är arrangör för verksamheten, däremot presenteras 
föreningen Salsta Slotts Vänner, c/o Upsala Advokatbyrå. Föreningens 
ordförande är advokat Sven-Erik Sjögren. Medlemmar av styrelsen är 
operasångerskan Sylvia Lindenstrand, f d chefen för Pharmacia Gösta Virding 
och bankdirektören Lars Sköld. Fr o m 1986 är Liv Hahne verkställande 
direktör.
Verksamheten anses drivas i form av en stiftelse. Fr o m 1989 är Nils Brant 
ordförande (musiker och ägare till musikaffär), ledamöter är konstnären Bo 
Gidlund och sedan 1984 Bengt-Olof Schöön (fastighetsmäklare i Uppsala). 
Stiftelsen hyr kontor i Uppsala och har en deltidsanställd sekreterare. 
Omsättningen är 1.8-2.0 mkr per år. Artistkostnadema är 0.5-1.0 mkr per år. 
Stiftelsen äger ett antal möbler, “Därutöver saknar stiftelsen all egentlig 
substans”.

Ansvar för inventarier. Per Bjurström, överintendent för Nationalmuseum, 
skriver 1986-04-30 till riksantikvarien och påpekar “oformligheten” att två 
myndigheter har ansvar för inventarier och föremål på Salsta slott. Han förordar 
att Statens Konstmuseer skall ta hela ansvaret. En förutsättning för detta är att 
följande porträttmålningar överföres till SKM:
Porträtt 2 st av den s k Salstakopisten. Porträtt 2 st, greven och grevinnan 
Fleming (Krafft). Porträtt 2 st. greven och grevinnan Nils Bielke. Porträtt 2 st, 
Gustaf Hom Carlsson och Sigrid Bielke. Porträtt 1 st Carl Gustaf Mömer
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(Krafft?). Porträtt 1 st Christina Mömer (Mijtens?).Porträtt 2 st Abraham och 
Eva Brahe. Porträtt 2 st Fredrik och Ulrika von Sparr (Krafft?), Porträtt 2 st 
Gabriel och Ingeborg Bielke (samtliga 16 porträtt i Riddarsalen). Konsolbord, 
ett par med träskivor, empire, Blå salongen. Konsolbord 3 st med träskivor, 
empire, Galleriet. Eldskärm av trä, barockmålning, Kungssalen. Gueridoner, ett 
par, små, barock, defekta, Kapellet. Porträtt av Nils Bielke.

Diskussioner om slottets framtid. Våren 1986 tillskriver Domänverket andra 
myndigheter för att diskutera slottets framtid. En kallelse utgår till Statens 
Konstmuseer, Riksantikvarieämbetet, landsantikvarien och ordf i 
byggnadsnämnden i Uppsala. Domänverkets ansvariga förvaltning “föreslår att 
en liten arbetsgrupp bildas”...”för framtagning av basmaterial för vidare 
handläggning“Anledning finns att summera uppslag, som kommit under åren 
resp egna funderingar för slottets användning. Enligt förvaltningens mening bör 
en akliv användning vara möjlig enligt ett visst mönster med givna restriktioner. 
Målformulering i någon form är nödvändig". Ansvarig för drift och skötsel vid 
den här tiden är Nils Engstrand enligt skrivelse 1986-07-09. I samma skrivelse 
bekräftas att Åke Persson, Skärholmen (sommarboende i Bommelinska villan 
intill Bläckhornet), åtagit sig “övergripande ansvar för rapportering och 
idémässiga förslag till underhålls- och förbättringsarbeten beträffande slottet, 
flyglarna, parken och f d smedjanVissa medel avsätts till konservering av 
inredningen i kapellet (konservator Lars Göthberg).
Ett möte på Sal sta planeras den 26 augusti 1986. I en skrivelse till Nils 
Engstrand står följande (Lars Wolgast 1986-07-09): “Som platsansvarig 
deltager Ni vid delta sammanträffande och delger Edra erfarenheter och 
funderingar om framtiden. ”... “Förvaltningen uttalar sin uppskattning av Edra 
insatser för slottet och dess kulturella betydelse samt förutsätter att vårt fina 
samarbete fortgår under lång tid framöver

Reglering av inventarier. I en skrivelse 1986-09-10 meddelar Gustaf von Essen 
familjens önskan att reglera innehavet av några inventarier som ännu finns på 
slottet. Arkivet kommer att flyttas ut före årets slut, den Braheska familjebibeln 
(på altaret i kapellet) kommer att tas om hand av familjen såvida inte Statens 
Konstmuseer önskar lösa in den. Gustaf von Essen faster uppmärksamheten på 
hammarflygeln, två speglar i brudgemaket och diverse trälyktor och föreslår att 
Statens Konstmuseer löser in dem och förvaltar dem på bästa sätt till gagn för 
Sal sta slott. Detsamma gäller samtliga gardinuppsättningar.

Planer på en konferensanläggning. I slutet av 1980-talet är det högkonjunktur 
för turist- och konferensanläggningar. Det finns planer på att sälja och bygga 
om Salsta slott. En advokatbyrå är mycket intresserad av att driva detta projekt 
(kallas, “intressenterna”, se nedan). Salsta slott bedöms vara attraktivt på 
fastighetsmarknaden och därmed anses en investering vara lönsam. Stiftelsen 
Musik på Salsta anmäler sitt intresse (1987-07-15) av att fa ett langtidskontrakt. 
Man kan tänka sig att satsa ca 100.000 kr per år. Stiftelsen har nu varit verksam
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i sex år och Salsta anses ha fatt internationell berömmelse, sårskilt genom 
sommarens kammarmusikfestival den 10-12 juli 1987. Vid en ev försäljning 
önskar stiftelsen option på köp av slottet.
Innehavaren av Söderfors Herrgård, kurs- och konferenshotell, Per-Erik 
Holmgren, anmäler sitt intresse “för att överta Salsta slott med anpassad 
tomtmark, i avsikt att på fastighen bedriva kurs- o konferensholell” (1987- 
03-20). “Slottet avses därvid behållas i stort sett oförändrat och nyttjas för 
konferens- grupp- och sällskapsrum samt kök och matsalar. Tvä annexbyggna
der skulle nyuppföras med plats för bl. a. 40 hotellrum \ Hr Holmgren uppger 
att han också bedriver byggnadsverksamhet.

Planer hos Domänverket. Våren 1989 presenteras nya planer av Nils-Gunnar 
Nilsson, Domänverket. Han konstaterar inledningsvis (1989-03-28) att myndig
heten investerat 2,5 mkr i fasadrenovering och några mindre åtgärder, därtill 
kostnader för drift och underhåll ca 50.000 kr per år. “Förvallningen av slottet 
har inneburit betydande problem och kostnader”. Målsättningen är att finna “en 
ekonomisk användning av slottet som även tillgodoser kultur- och bevarandein
tressena samtidigt som tillgängligheten för allmänheten till slottet och dess 
omgivning ökar.”
En huvudpunkt i de nya planerna är följande: “Verksamheten innebär att slottet 
öppnas för ett mindre antal stora företag som där kommer att ha interna 
sammanträden, styrelsemöten, affärsuppgörelser mm. Mindre sammankomster 
med nationella och internationella föreläsare finns med i planerna. Slottet 
kommer speciellt sommartid att vara öppet för allmänheten och kunna 
användas av “Musik pä Salsta”. För att denna tämligen exklusiva verksamhet 
skall kunna etableras utgår dock intressenterna frän att planerna på en 
golfbana och ett hjorthägn realiseras. Dessa verksamheter bedöms alltså som 
väsentliga delar i ett totalt utbud. Andra komponenter kommer att vara 
exempelvis strövstigar, arrenderad “vanlig jakt”, tennis mm”
Som ägarstruktur presenteras fyra förslag. Det första, försäljning av Salsta på 
den öppna marknaden, betecknas som orealistiskt. 2. ”Domänverket hyr ut till 
intressenterna och är berett att mot förräntning svara för viss grundupprustning 
av slott och park”. 3. “Domänverket gär in som minoritetsägare i ett driftsbolag 
tillsammans med intressenterna. Bolaget hyr eventuellt slottet av Domänverket”. 
4. “Domänverket blir minoritetsägare i ett bolag som köper slottet”.

Förslag av Arksam. Företaget Ljungquist Fastighetsvärderingar AB gör en 
omfattande utredning 1990-07-05. Uppdraget är marknadsanalys. Firman 
konstaterar att man skulle kunna förvandla Salsta slott till en mycket exklusiv 
bostad. Köpkretsen är dock utomordentligt snäv och ingen torde vara villig att 
betala mer än 5 mkr. Att förvandla Salsta slott till en institution av något slag 
bedöms som orealistiskt. En möjlighet är att göra Salsta slott till “V1P- 
konferensanläggning”, dvs hotell för en mycket exklusiv kundkrets. Ett förslag 
görs av arkitektkontoret Arksam. Enligt Christian Laine, Riksantikvarie
ämbetet, “ligger de i förslaget presenterade ombyggnaderna med knapp
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marginal inom ramen för vad som kan tolereras med hänsyn till framtida 
skyddsföreskrifter” (inga handlingar angående detta förslag har påträffats). I 
slottet skall inrymmas 14 gästrum eller sviter. Fyra av dessa skall finnas i de 
friliggande flyglarna. Ombyggnaden beräknas kosta ca 13 mkr och härtill 
kommer en mycket exklusiv inredning bestående av 10-20 % antikviteter och 
resten nytillverkade stilmöbler, kostnad ca 7,5 mkr. Detta är 5 ggr mer än vad 
som gäller för inventarier av hög klass i hotell- och konferensanläggningar. 
Beläggningsgraden på en så pass exklusiv anläggning beräknas till 35-45 %. 
Hyresuttaget måste vara till 20-25 % av omsättningen. Totalhyran exklusive 
skatt beräknas till 1.275.000 kr. “Vid denna hyra erhålls inget överskott till 
förräntning av själva fastighetsförvärvet.” Omsättningen bör ligga på 5.100.000- 
6.375.000 kr. Kundens kostnad per dygn beräknas till 3.209 kr vid en 
beläggningsgrad på 35 % och lägst 1.995 kr. Utredaren redovisar marknadsbil
den och konstaterar att dygnskostnaden för Sal sta skulle kunna ligga i 
intervallet 2.000-3.000 kr per kund. Utredaren finner att tanken på en 
synnerligen exklusiv konferensanläggning är ekonomiskt orealistisk. Vidare 
konstateras att “Slottsanläggningens karaktär ger mycket begränsade framtida 
användningsmöjligheter, varför vi bedömt att det är få välinformerade köpare 
som är villiga att påta sig det framtida ansvaret för en slottsanläggning av 
denna karaktär”. Med hänsyn till detta bedöms marknadsvärdet för Sal sta slott 
vara 3-5 mkr.

Stor tveksamhet. I en skrivelse 1990-07-04 antyder DomänMark (Robert Taflin) 
stor tveksamhet till det skisserade Salstaprojektet. Skrivelsen är ställd till 
Ga vati n & Partners Advokatbyrå, Stockholm. En av delägarna. Hans Torngren, 
har tidigare (1990-06-20) skrivit bl a följande:
“Vi uppmärksammade att del skulle finnas mycket goda förutsättningar att 
etablera ett exklusivt och professionellt näringslivscentrum. Detta 
näringslivscentrum skulle vara centralt beläget i förhållande till Stockholm och 
skulle vara ett forum för sammanträden med ledningsgruppen i företag, 
representation samt ett aktivt debattforum avseende företagsekonomiska frågor. 
Vi har vid ett flertal tillfällen presenterat vår idé för Domänverket och 
Riksantikvarieämbetet. I korthet var vår idé att inbjuda ett fåtal namnkunniga 
företag att bli sk “medlemmar”. Dessa “medlemmar” skulle kunna disponera 
Salsta slott för egna sammanträden med framför allt ledningsgruppen. Vidare 
skulle företagen kunna utöva representation emot framför allt utländska gäster. 
Slutligen har vi via vårt samarbete med Uppsala Universitet kunnat få 
medverkan från universitetet för atl åstadkomma ett aktivt debattforum för 
näringslivet. Vi har diskuterat möjligheten att knyta den planerade golfbanan 
till projektet, planerat för ridsport och jakt såväl inom ett hjorthägn som inom 
ramen för nuvarande jaktarrende. ”

Hast Management AB. Ett PM av firma Hast Management, Motala, är daterat 
den 2 juli 1990. Det grundar sig på ett uppdrag att “utreda Salsta slotts nuläge 
och att redovisa olika handlingsalternativUppdraget har getts den 12 juni 
1990 av Björn Fröstad, Domän Mark Öst. Utredningen innebär förslag till
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utredningar på nio punkter, köpevillkor, nyttjansderättsavtal, myndigheters 
inställning m m.
Karl E Hast arbetar vidare och avslutar en utredning (23 s) den 22 september 
1990. Utredningen kallas “Nuläge och förslag till omedelbara åtgärder’\ 
Utredaren sammanfattar tidgare kända uppgifter och konstaterar bl a: “Allmänt 
ger slottet och flyglarna i många avseenden ett skräpigt intryckHan föreslår 
bl a “totalbesiktning av byggnadssakkunnig” och “bortforsling och städning av 
utrymmena”. De föreslagna åtgärderna är redovisade i 24 punkter. Ingen person 
eller myndighet utpekas som ansvarig för genomförandet.
Den 16 oktober 1990 görs ett besök på Sal sta under ledning av Hast 
Management. Närvarande är Ulrich Kummetz, Nils Engstrand, Liv Hahne, Kim 
von Essen och Karl E Hast. Gruppen gör en byggnadsteknisk besiktning och 
konstaterar dessutom att vissa saker måste forslas bort. Den gamla vedboden 
bedöms kosta ca 500.000 kr i upprustning. Ulrich Kummetz blir ansvarig för 
allmän byggnadsteknisk tillsyn från och med nu (allt underhåll och all drift av 
slott och flyglar). “Det är samtidigt noterat att UK inte anser sig hinna med 
övriga frågor av typen samordningsfrågor o. dyl. ” Den 25 februari 1991 hålls 
överläggningar på Sal sta mellan intendenten vid Statens Konstmuseer Ulf G 
Johansson och Karl Erik Hast. Ett särskilt inventarium nr 1-44 finns upprättat. 
Hr Johansson gör inga sensationella uttalanden. Han anser att Sal sta helst inte 
bör säljas, slottet bör visas för allmänheten i begränsad omfattning, att Statens 
Konstmuseer självfallet känner ett vårdansvar för föremålen och att institutionen 
är beredd att påtaga sig en kontinuerlig funktion som allmän rådgivare.
Vid samma tid presenterar Hast Management AB en kortfattad beskrivning av 
slottet (2 s) och kommer inte med något nytt. Ett påpekande är följande: “Salsta 
har en mycket rik historia. Namnet Salsta är känt sedan slutet av 1200-talet”. 
Ett positivt bidrag är en enkel kopia av den ekonomiska kartan över Salsta med 
omgivningar. Hast Management AB skriver 1991-03-13 till Domän Mark Öst 
och meddelar att det inte finns några klara intressenter till det skisserade 
projektet. En möjlighet är att låta mäklare undersöka “marknaden på svenska 
slott”. Nu fram föres tanken att förhandla med Byggnadsstyrelsen “detta är mig 
veterligen inte prövat tidigare”.
Den 20 juli 1992 uppdrar nämnda firma Hast Management åt Eric Laufors att 
göra “en åtgärdsplan för omgivningarna till Salsta slott” (dennes utredning har 
av Sven Gunnar Nilsson överlämnats till undertecknad som lämnat den vidare 
1995 till Per Nelander SFV, Uppsala, se ovan, En utredning om parken).

Luften går ur ballongen. 1991 inleds kontakter med Byggnadsstyrelsens 
regionala förvaltning i Uppsala. Karl Erik Hast (representant för Domän?) 
sammanträffade med fastighetschef Åke Johansson den 15 maj. Denne “kunde 
för dagen inte finna att Salsta skulle kunna användas för något statligt ändamål 

inga i en statlig verksamhet. Att driva Salsta i egen regi med kommersiell 
inriktning måste bedömas som svårt, bl. a. i ett läge då konferensmarknaden 
sviktar”. Denna första kontakt innebar att man i vanlig ordning väntade på en 
utredning.
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Den 3 maj 1991 får Hast Management, Motala, en offert på vissa arbeten: 
Hyfsning av parken, restaurering av staketet mellan paviljongerna, nedmontering 
och lagning av staketet kring borggården. Anbudsgivare är Uppsala kommun, 
naturvårdsförvaltningen. Institutet för landskapsplanering, Uituna, lämnar en 
offert (91-05-05) på fotodokumentation av parkens träd, besiktning av träden 
och märkning av de träd som omedelbart måste åtgärdas.

Historik enligt handlingar Riksantikvarieämbetet (Raä)

Inlösen av inventarier. Följande historik är en parallell till föregående 
(uppgifterna är hämtade ur ATA). Läsaren bör observera att historieskrivningen 
börjar 1976 och fortsätter till 1996). Efter Domänverkets övertagande av Sal sta 
1976 uppkommer frågan om inlösen av inventarier. Myndigheten redovisar 
internt en värdering av inventarier som är aktuella för inlösen (1977-02-01). 
Inventering och värdering är gjord i samarbete med Raä. Domänverket diskuerar 
internt att inlösa inventarierna i kapellet och de iyra drottningporträtten i 
Isabella-rummet för 170.000 kr (1977-09-21). Myndigheten meddelar Raä att 
inga pengar ställs till förfogande p g a genomförda förstärkningar av murverket 
som har varit mycket kostnadskrävande (1977-12-14). Domänverket meddelar 
Raä att man är beredd att inlösa de fyra drottningporträtten plus Bielkeporträttet 
i Kungssalen (1978-03-22). Domänverket och Raä ansöker tillsammans hos 
regeringen om 700.000 kr för inlösen av inventarier och detta tillstyrks indirekt 
av tidigare ägare (1978-07-10). Frågan hamnar hos Statens Kulturråd som i 
skrivelse till departementet hävdar att inköp skall bestridas med Domänverkets 
intäktsmedel (1978-12-14).

Begäran om statligt anslag. Domänverket vill inte satsa några pengar. 
Samtidigt inleder Domänverket förhandlingar med säljarna. Utredaren av 
dödsboet, advokat Kurt Winberg, meddelar Margareta Bjömstad, Raä, att Gustaf 
von Essen kan tänka sig att flytta in i slottet (1980-05-19). Domänverket 
meddelar Raä sin önskan att sälja slottet plus tillhörande park och ber om ett 
yttrande (1979-06-21). Raä avstyrker bestämt tanken att sälja slottet (1979- 
08-02). Domänverket meddelar raä att man är beredd att inlösa inventarier för 
200.000 kr under förutsättning “att bevarandeintressen inriktas på exteriör, 
riddarsal och kapell och att ämbetet i övrigt är berett att medverka till de 
förändringar som en användning av slottet kräver” (1980-08-05). Inlösen av 
inventarier är fortfarande aktuell. Domänverket meddelar Raä att verket ställer 
200.000 kr till förfogande för inlösen (1980-08-05). Raä ställer 200.000 kr till 
förfogande och anhåller hos regeringen om ytterligare 218.000 kr (1980-09-01). 
Margareta Bjömstad informerar Kurt Winberg (1980-09-22) om en ny skrivelse 
till regeringen med avsikt att inlösa porträttsamlingen i riddarsalen, konsolbor
den i blå salongen, galleriet och lilla matsalen, eldskärmen, porträtt av Nils 
Bielke och två gueridoner i kapellet. I sammanhanget meddelas att Statens 
Konstmuseer kommer att begära särskilt anslag för att inköpa den franska 
möbeln som omfattar 4 + 6 karmstolar och 5 stolar, summa 15 pjäser.
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För en komplett inlösen krävs 672.000 kr. Statens kulturråd skriver till 
utbildningsdepartementet och tillstyrker att regeringen ställer 472.000 kr till 
förfogande av lotterimedel (1981-01-26). Departementet beviljar högst 472.000 
kr och meddelar (1981-04-02) att högst 218.000 kr utbetalas till 
Riksantikvarieämbetet och meddelar senare att högst 254.000 kr utbetalas “på 
rekvisition i mån av behov” (1981-06-11) till Statens Konstmuseer. De båda 
summorna motsvarar huvudsakligen porträtten i riddarsalen och den franska 
möbeln.
Domänverket skriver till Kurt Winberg (1981-08-01) angående inlösen av 
inventarier enligt en lista som är upprättad av Raä. Listan omfattar 22 
namngivna porträtt i riddarsalen, ett par konsolbord i blå salongen, tre dito i 
galleriet, eldskärm, dörröverstycke med tänkespråk, fyra porträtt i biblioteket, 
ett par gueridoner i kapellet och oljemålning av Nils Bielke (i kapellet).

Konsertverksamhet. Domänverket skriver till Raä och anhåller om tillstånd att 
använda slottet för konsertverksamhet och förklarar sig ta ansvar för skydd av 
väggar och inventarier och brandskydd m m (1982-02-25). Raä har inget att 
erinra mot ett konsertprogram under tiden 17 juli -11 september, arrangerat av 
Nordisk Musikfestival AB (1982-03-05). Raä har inget att erinra mot redovisat 
avtal i frågan (1982-07-16). Enligt avtalet har Nils Engstrand “överinseende 
över byggnader och anläggningar”).

Fasadrenovering 1985. Två år senare planeras en omfattande restaurering av 
fasaderna. Raä skriver till Domänverket (1984-09-25) och godkänner ett 
åtgärdsprogram som är upprättat av Arksam AB (Jan Lismski, 1984-07-05)). 
1985 renoveras slottets fasader. Till underlag för detta finns en omfattande 
utredning upprättad den 22 februari 1985 (Arksam AB, Jan Lisinski). Arbetet 
innebär inte bara lagning av puts utan även snickeri- och träarbeten, glasarbeten, 
plåt och smidesarbeten, konservatorsarbeten. Allt är noggrant redovisat 
inklusive åtgärder som gjorts 1918-1920, 1964 och 1977. En slutrapport görs av 
entreprenören i februari 1986. Den godkänns av Raä 1986-03-17. Raä gör ett 
förslag till konservering av vapentavlan ovanför huvudportalen 1986-06-02. 
Arksam AB meddelar Raä (1986-07-22) att Domänverket har avbeställt vidare 
konsultinsatser. Samtidigt meddelas att Domänverket “under juni-juli 1986 har 
låtit fylla igen betongbassängen vid Salsta slott”. Arbetet har inte utförts enligt 
gjorda föreskrifter.

Salsta blir byggnadsminne. Riksantikvarieämbetet överlämnar till länsstyrelsen 
(1992-08-31) förslag till skyddsföreskrifter för 9 hus inklusive den svårt 
förfallna vedboden från omkring 1920 (vedboden antas vara från 1700-talet). 
Länsstyrelsen och Riksantikvarieämbetet i samarbete upprättar skydds
föreskrifter och ansöker om att Salsta skall bli byggnadsminne. Detta beslutas 
av regeringen (kulturdepartementet) 1993-01-28. Riksantikvarieämbetet gör en 
uppmätning av parken fr o m slottsområdet t o m nya stallet (skala 1.500). 
Tidigare situationsplan är helt inaktuell. Fältarbetet görs i april 1994. Därefter
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görs en ny uppmätning av fasader och en tvärsektion och ett antal antikvariska 
utredningar som finns sammanfattade i denna rapport. Arbetet fortsätter under 
1995 och 1996 (halvtidstjänstgöring) av undertecknad Gunnar Redelius.

Salsta säljs till Statens Fastighetsverk. Under år 1995 sker förhandlingar 
mellan Assi Domän AB och Statens Fastighetsverk. Till en början finns ett avtal 
om delat ansvar men från och med den 1 januari 1996 har SFV hela ansvaret 
för Salsta slott. Därmed börjar en ny period i egendomens historia.
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