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RYDBOHOLM I NOVEMBER 191O, UR ANTECKNINGAR 
FÖRDA AV ANNA BRAHE, FÖDD NORDENFALK:

”Där jag nu sitter en kulen novemberdag, har jag det gamla 
Wasatornet mitt för mig och genom snön skymtar jag vattnet bakom 
de gamla lindarna. Det ligger skymning över den gamla gården, och 
dess minnen tränger sig på mig som så ofta, ty det är det särskilda 
med Rydboholm att även för dem som bor här och dagligen ser det, 
viker ej den historiska stämningen för vanans makt. Istället griper 
den en mera för varje år, åtminstone har det gått mig så.

Jag hör hammarslag och buller av arbete nerifrån, det är den nya 
tiden som gör sitt intåg även här i form av värmeledning, som göres 
iordning. Först kändes det som något förskräckligt, när de började 
knacka hål i de gamla murarna, och man undrade vad ’de gamle’ 
skidle ha sagt, men så kom någon att säga det Gustaf Wasa säkert 
länge undrat varför man var så efter sin tid i hans gamla hem, han 
som alltid älskat framåtskridandet och det ordet tog udden av oron 
över att rubba något i det gamla huset med dess orörda gråstens- 
murar.”

Dessa rader återkommer ständigt i mitt minne under arbetet med 
denna bok. Karin Anderssons energiska forskande i Riksarkivet och i 
vårt arkiv här på Rydboholm har varit mycket imponerande och till 
stor glädje för mig och min familj. Karin och jag har gjort studiebesök 
på Tullgarn och Skokloster och haft många intressanta och lärorika 
vandringar här i huset och i Vasatornet. Under våra många timmar 
tillsammans vid det stora bordet i matsalen, då jag har fått ta del av 
Karins helt nya uppgifter om detta gamla hus, har jag fått lära mig så 
oändligt mycket mer än vad tidigare har varit känt om Rydboholms 
byggnadshistoria.

Jag är Riksantikvarieämbetet oändligt tacksam för att Karin An
dersson fått möjlighet att under flera år forska i och dokumentera 
Rydboholms historia så ingående. Till Karin vill jag uttrycka min tack
samhet över att hon lagt ner så stor möda på att skriva denna bok.

För min familj, och inte minst för nästa generation med sönerna 
Carl och Eric, har en stor dröm gått i uppfyllelse tack vare Karin 
Anderssons arbete.

RYDBOHOLM I NOVEMBER 2002 

ELISABETH DOUGLAS
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Företal

Rydboholms slott i Uppland är sedan medeltiden en del av den svenska historien. Riksantikvarieäm
betet lägger härmed fram en djupstudie av slottet och dess förändringshistoria genom tiderna. 
Denna monografi över slottet kan också betraktas som en fristående uppföljning av den handled
ning i byggnadsarkeologi som Riksantikvarieämbetet tidigare har gett ut. Rydboholm - från befäst 
sätesgård till empireslott visar hur den byggnadsarkeologiska metoden tillämpas i ett specifikt fall 
och hur arkeologiska fakta förhåller sig till skriftligt källmaterial.

Det är Riksantikvarieämbetets förhoppning att boken genom sin stringenta uppläggning och sitt 
tillgängliga språk inte bara ska vara av intresse för kulturmiljösektorn, utan även för den historie- 
intresserade allmänheten.

Vi vill uttrycka vår stora tacksamhet till familjen Douglas på Rydboholm, som genom ett mycket 
generöst ekonomiskt bidrag gjort det möjligt att publicera denna bok.

ERIK WEGRÆUS

Riksantikvarie
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”Ting ta T tid”

PIET HEIN



Förord

Rydboholm i Uppland har en historia som går tillbaka till medeltiden 
med rikshistoriskt kända ägare av Sture och Vasaätten. I början av 1500- 
talet blev gården Braheättens stamgods och skulle så förbli till 1930, då 
den ärvdes av familjen von Essen. Denna bok handlar främst om anlägg
ningens huvudbyggnader - slottet - och gårdens ägare. Beskrivningen ut
går från omfattande byggnadsarkeologiska undersökningar och arkivstu
dier. Tillsammans kunde de berätta en detaljrik historia om förändringar, 
där skiftande förutsättningar, omgestaltningar och stildrag satt sin prägel 
på byggnaderna allt intill vår tid.

Arbetet med Rydboholm har varit en lång resa. När Kerttu Palmgren 
och jag under 1980-talet tog fasadernas murverk i närbesiktning med 
penna och tumstock i hand, visste man knappast vart det skulle föra. 
Trots alla deklarationer om vikten av en målsättning, möter man ofta det 
oväntade, det som ändrar kursen och gör historia till ett spännande även
tyr.

I regn och rusk - med välsignade avbrott på bryggan vid Kyrkviken 
soliga dagar - arbetade vi systematiskt vidare med uppmätningar av mur
verket för att klarlägga materialens kännetecken och byggnadsperio-

dernas följd. Så avslöjades en rad konkreta omgestaltningar av byggna
derna. Förändringarna krävde sin kulturhistoriska förklaring och därför 
kom denna bok till.

Till Kerttu vill jag allra först rikta ett stort och varmt tack för plikt
trogna dagar i fält på sviktande ställningsplankor och för alla timmar vid 
ritbordet, när du omvandlade våra smutsiga fältmätningar till prydliga 
tuschritningar. Andra akuta arbeten kom alltför ofta in i bilden och av
bröt vårt samarbete. Men Rydboholm fanns alltid med i mina tankar, bl.a. 
sökte jag underhand få bättre kunskap om ägarna genom tiderna. Arne 
Losmans skrifter blev den främsta vägvisaren på den färden. Tack Arne, 
även för goda råd då och då!

Under 1990-talets slut kunde jag ägna mer tid åt arkivforskning och de 
senaste åren har det känts som en huvuduppgift att få denna bok klar, 
innan jag går i pension efter trettio år i Riksantikvarieämbetets tjänst. Att 
det blev möjligt, tackar jag min chef arkitekten Sune Lindkvist för.

Gång på gång besökte jag Rydboholm och minns med glädje varje dag, 
när Elisabeth Douglas och jag intensivt studerade gårdsarkivets innehåll 
tillsammans. Från den av arkivkapslar fyllda matsalen var det lätt att gå
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till olika rum, vindar eller torn för att kontrollera och verifiera det nyupp
täckta. Tack Elisabeth för allt vad du delade med dig av familietraditioner, 
och för all generositet!

I gårdsarkivet och i Rydboholmssamlingen på Riksarkivet fanns svaret 
på många frågor som ställts vid murverksundersökningen och senare. De 
gamla, alltid lika aktuella frågorna: när, hur och varför? blev faktiskt ut
förligare besvarade, än jag vågat hoppas på. I stort sett kunde slottets 
förändringshistoria från 1500-talet och framöver tecknas.

När så historikern Sigurd Rahmqvist vid redaktionen för Det medel
tida Sverige erbjöd sig att beskriva Rydboholms föregångare, det medel
tida godset i Östra Ryds socken och dess snåriga ägarlängd, mottogs detta 
tacksamt. Det ingår här som ett första avsnitt i den kulturhistoriska be
skrivningen.

Braheättens överlevnad hängde flera gånger på ett hår. Det innebar 
långvariga sterbhusperioder med förvaltningsansvar gentemot den min
derårige arvtagaren. Kraven på redovisning torde ha varit större än an
nars, för under stora delar av 1700-talet fördes räkenskaperna med minu
tiös exakthet och fullständiga verifikationer. Det var ett enastående rikt 
material. Men det var ingen lätt sak att finna struktur och sammanhang i 
det myller av uppgifter om byggnadsmaterial, människor, rumsbenäm- 
ningar och annat, som arkivalierna innehöll. Till sist började det dock ta 
form, mycket tack vare att gården och slottsbyggnadernas karaktär redan 
var så relativt väl kända.

De årsanställda på Rydboholm med inspektom och trädgårdsmästa
ren högst upp på lönelistan blev bekanta personer, liksom de gårds- 
hantverkare, som årligen stod för underhåll och förnyelse av byggna
derna. Vid större ombyggnader anlitades som regel väl renommerade 
hantverksmästare från Stockholm.

I arkivalierna kom gårdens drift emot en med årstidernas rytm, intäk
terna från alla hemman och torp, trädgårdens rika produktion, försälj
ningen i staden, dofter från orangeriväxterna, inblickar i personliga för
hållanden ... Det gällde att hålla kursen med siktet inställt på byggna
derna och deras förändringar. Förhoppningsvis skall ändå något av går
dens övriga verksamhet skymta i texten.

IO

Under slutarbetet med boken blev arkitekten Peter Thagaard min med
hjälpare. Han har färdigställt perspektivritningarna och står för vissa tek- 
niskt-konstruktiva idéer i de planer vi gemensamt rekonstruerat. Att de 
tillkommit under livliga diskussioner och efter många rättelser och juste
ringar, förstår var och en som arbetat med dylika ting. När vi nått någor
lunda enighet om ett förslag, hade vi förmånen att kunna diskutera det 
med arkitekten Ove Hidemark. De anvisningar vi fick, följde vi inte alltid, 
men de förde arbetet vidare. Tack Peter och tack Ove!

Sist men inte minst, ett särskilt tack till fil. dr Åke Nisbeth för alla goda 
råd och bildande samtal genom åren och för vänligheten att kritiskt gran
ska 1700-talsdelen av manuskriptet.

Många har rådfrågats och hjälpt på denna resa mot färdig bok. Utom 
de redän nämnda tackas: Göran Alm, Boel Almqvist, Lisa Bauer, Thomas 
Billig, Ragnhild Boström, Anki Dahlin, David Damell, Janos Grenberger, 
Lars Göthberg, Karna Jönsson, Synnöve Karlsson Streiffert, Kjell Lund- 
quist, Carl Magnus Rosell, Axel Unnerbäck, Karin Wahlberg Liljeström, 
Elisabeth Westin Berg och Gun-Britt Aagård. Mina kolleger Jan Norr
man, som tagit de vackra flygbilderna och Eivind Unnerbäck, med vilken 
jag hade så många samtal om renässansens arkitektur, kan tyvärr inte 
längre nås av ett tack. De ihågkommes varmt.

För bokens utformning svarar redaktör Ylva Mannerheim. Projektle
dare har varit Agneta Modig, Riksantikvarieämbetet. I redigeringsarbetet 
har även arkitekt Peter Thagaard deltagit. Tack för gott samarbete!

Stockholm i juni 200z
KARIN ANDERSSON



Inledning

UPPLÄGGNING OCH INRIKTNING

Många var de gods och gårdar som Braheätten ägde genom tiderna. 
Godsinnehavet skiftade; slott byggdes, såldes, indrogs eller brann. Vi- 
singsborg gick förlorat genom reduktionen 1680. Skokloster blev i 1700- 
talets början ättens fideikommiss och ett museum över en svunnen stor
hetstid.

Stamgodset Rydboholm förblev familjens hem och fasta punkt under 
400 år, ända till dess ätten utslocknade 1930. Om huvudbyggnaderna på 
Rydboholm och deras förändringshistoria från 1500-tal till tiden om
kring 1800 handlar denna bok.

En senmedeltida sätesgård, tillhörig ätterna Sture och Vasa, föregick 
Braharnas Rydboholm.

Rydboholm är dock för en historiskt intresserad allmänhet troligen 
mest känt som Gustav Vasas barndomshem. Många myter har knutits till 
platsen, främst till det s.k. Vasatornet, en av slottsbyggnaderna. Tornet 
och dess väl bevarade renässansinredning väckte tidigt konstintresserades 
intresse. Ett flertal forskare har behandlat ämnet ur olika aspekter, arki
tekturhistoriska och konstvetenskapliga.

Någon ingående undersökning av slottets byggnadshistoria har aldrig 
företagits. Den möjligheten kom, när slottet restaurerades utvändigt un
der 1980-talet och de byggnadsarkeologiska undersökningar, som bildar 
grundval och utgångspunkt för denna bok, kunde genomföras.

Undersökningen gav många konkreta upplysningar. I fasaderna kunde 
en förändringshistoria från senmedeltidens befästa gård till dagens slott 
avläsas. Till mycket stor del består murverket än i dag av den anläggning, 
som Per Brahe d.ä. lät bygga omkring 1550. Ingen del av de nu stående 
byggnaderna, inte ens det s.k. Vasatornet är äldre än så. Myten om Gus
tav Vasas personliga anknytning till tornet under hans barndoms- och 
ungdomstid fick dessvärre avlivas. Benämningen Vasatornet har dock bi
behållits i det följande, eftersom den är så hävdvunnen.

Bokens första del beskriver de byggnadsarkeologiska undersökning
arna. Deras resultat är sammanfattade i en kortfattad relativ kronologi 
över förändringsförloppet. Murverksundersökningen i dess helhet - text 
och planschdel - har lagts i slutet av boken (Bilaga 1). Innehållet i denna 
första del kan betraktas som en uppföljning av den av Riksantikvarieäm-
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i. Rydboholms belägen
het. Utsnitt av topogra
fisk karta 1982. Origina
lets skala 1:50 000.

betet utgivna handledningen Byggnadsarkeologisk undersökning (1981, 
1988), här med avsikt att visa tillämpningen av metoden i ett konkret fall, 
beskriva hur fältarbetet bedrevs, vilka svar murverket i sig kunde ge och 
vilka frågor som väcktes.

Tiden fram till omkring 1660 - då bilden av Rydboholm i Suecia 
Antiqua et Hodierna tillkom - kunde till stor del tolkas genom murverks- 
analys kombinerad med dendrokronologi, jämförelser med samtida bygg
nader och naturligtvis Sueciateckningen själv. Tolkningen av senare ge
nomförda omdaningar fick framför allt utgå från de skrivna källorna, 
med murverkets registrerade utsagor som kontroll och verifikation av att 
något faktiskt skett och hur.

Att Rydboholm kontinuerligt ägdes av Braheätten under fyra sekler 
har gjort, att ett rikt skriftligt material är bevarat, dels i Riksarkivet, dels 
i gårdens eget arkiv. Med hjälp av främst de årliga räkenskaperna blev det 
möjligt att följa praktiskt taget varje byggnadsinsats från x 600-talets slut 
och att, framför allt under 1700-talets lopp, lära känna de olika ägarnas 
intentioner och de verksamma ledande hantverkarna från Stockholm och 
från det egna godset.

Forskningen har framför allt inriktats på huvudbyggnaderna och den 
rytmik med vilken de underhållits och omgestaltats. De verksamma hant
verkarna, byggnadsmaterialens art och proveniens, det praktiska tillväga
gångssättet vid ombyggnaderna och den arkitektur och gestaltning åtgär
derna tid efter annan lett till, står i fokus för beskrivningen. Inte minst har 
det varit intressant att iaktta, hur plan och disposition gång på gång har 
ändrats och anpassats inom ramen för sekelgamla murar.

Förhållandet mellan murverkets konkreta utsagor och arkivalierna har 
spelat en mycket stor roll för tolkningen. Det har känts viktigt att tydlig
göra dialogen mellan dessa av varandra oberoende källmaterial, eller med 
andra ord illustrera den snåriga och mödosamma forskningsprocess, som 
lett fram till förklaringar av hur Rydboholms byggnader och innehåll 
kom att förändras under århundradenas lopp.

Bokens andra del söker med stöd av dessa båda källmaterial att tid för 
tid - i vissa perioder år för år - skildra slottsanläggningens byggnads- och 
förändringshistoria från iyoo-talets mitt till omkring 1800 i ett kulturhi
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storiskt perspektiv. Varje tidsavsnitt inleds med en skiss av bakgrunden 
och ägarens personhistoria. Beskrivningen uppehåller sig mest utförligt 
kring den äldre tiden, eftersom den är mest svårgripbar och hittills varit 
så lite känd. En annan tyngdpunkt är decennierna omkring 1750, av skäl 
som kommer att framgå.

Bevarade inventarieförteckningar från 1700-talet ger en så rik bild av 
rummens inredning under olika stilperioder, att möblering och inventarier 
redovisats som inspiration till mer fördjupad forskning. Beskrivningen av 
slottsbyggnaderna avrundas vid tiden omkring 1800, när det yttre fick sitt 
nuvarande uttryck och nya inredningar gav de representativa rummen da
gens karaktär.

Att få detaljerad kunskap om en slottsanläggning och dess ägare under 
en så pass lång tidsperiod, som det här handlar om, innebär att från en 
bestämd plats kunna iaktta hur samhälleliga, politiska och kulturella för-



3- Rydboholms slott sett mot Kyr kviken. 
Flygfoto Jan Norrman 1990.

2. Rydboholm med Östra Ryds kyrka i 
bakgrunden. Flygfoto Jan Norrman 1990.

ändringar speglas på ett konkret sätt i det lilla. Kanske har detta för min 
egen del varit mest lärorikt.

ANLÄGGNINGENS KARAKTÄR 

Litteratur och avbildningar
Rydboholms slott ligger i Östra Ryds socken i Uppland, relativt nära kus
ten några mil nordöst om Stockholm (fig. 1). Gården har djupa rötter i 
medeltiden med rikshistoriskt kända ägare ur Finsta-, Sture- och Vasa- 
ätterna.

Den äldre sätesgården var belägen på höjdsträckningen norr om slot
tet. Någon gång under r400-talets förra hälft (Dahlbäck 1978, s. 15, 
Mattisson 1986, s. 94) flyttades den ner till sin nuvarande plats vid den-
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4- Slottet från söder. Foto 
Bengt A. Lundberg 1997.

insjöliknande Kyrkfjärden, en vik nära förbunden med havet genom Stora 
Värtan. Gården fick då namnet Rydboholm.

Östra Ryds kyrka, vars historia går tillbaka till tidig medeltid, är en 
s.k. stormannakyrka (Ferm & Rahmqvist 1985), alltså uppförd av ägarna 
till sätesgården. Ännu vittnar kyrkans senmedeltida kalkmålningar med 
dess vapensköldar, 1600-talets ståtliga gravmonument och rika gåvor 
från ägarna till Rydboholm om detta nära beroendeförhållande (Brandel 
1928).

Enligt traditionen var det på Rydboholm Gustav Vasa föddes, något 
som också tycks historiskt bestyrkt (Edén 1914). Innan han blev Sveriges 
konung, skrev han sig Gustav Eriksson till Rydboholm. Då arvet efter 
hans föräldrar skiftades 1530, tillföll Rydboholm med underliggande en
heter hans syster Margareta, änka efter riksrådet Joakim Brahe till Tärna 
i Södermanland. Därmed kom Rydboholm i Braheättens ägo och skulle så 
förbli i sekler. Ätten var tidvis landets rikaste och ägare till många slott. 
Godsmassan förändrades över tid, men Rydboholm förblev under alla ti-
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j. Det s.k. Vasatornet från sydväst. Foto Bengt A. Lundberg 1997.

der hemmet och hjärtpunkten i ättens familjeliv. När den siste greven av 
Braheätten dog 1930, övergick Rydboholm till systersonen Fritz Wilhelm 
von Essen.

En kilometerläng allé av åldriga lindar, kastanjer och askar förbinder 
Rydboholm med gamla landsvägen och kyrkan (hg. 2). Vid gamla inspek- 
torsbyggnaden (nuvarande gårdskontoret) gör vägen en liten knyck och 
genom en nyuppförd entré med smidesgrindar, krönta av de nuvarande 
ägarnas vapen, von Essen och Douglas, leder allén vidare upp mot slottet.

Slottet ligger på en liten höjd med en gård som öppnar sig mot 
Kyrkviken i söder. Huvudbyggnaderna består av tre i vinkel samman
byggda längor i två våningar och ett fristående torn, det s.k. Vasatornet i 
sydöst (fig. 3). I söder ligger en sjöparterr och i väster och norr finns regel
bundna trädgårdskvarter med kanaler och dammar. Längre västerut ut
breder sig en vidsträckt engelsk park (Nyreröd 1974-1975).

Slottsbyggnaderna (fig. 4) har släta odekorerade fasader, putsade och 
avfärgade i rosa, och flacka svarta plåttak. Det som i övrigt kännetecknar 
slottet är ovanvåningens stora, regelbundna fönster med markerade un- 
derliggare av sandsten, de klassicerande sten omfattningarna på norra 
längans portaler och en rokokoartad blykartusch med Brahevapnet ovan 
gårdsportalen. Stilmässigt får man ett allmänt intryck av 1700-tal, medan 
de låga plåttaken och färgsättningen snarast signalerar tiden omkring 
1800.

Tornet (fig. 5) har en mycket äldre uppsyn med ett karakteristiskt bur
språk mot gården och mindre fönsteröppningar. Detta, s.k. Vasatorn, och 
dess välbevarade renässansrum, har under alla tider stått i centrum för 
historiskt intresse och för konsthistorisk forskning. Tornet har allmänt 
ansetts vara en medeltida byggnad - ett fristående försvars- och bostads
torn i en gårdsanläggning, som för övrigt bestått av trähus. Dateringen 
har växlat från 1200-tal till 1400-tal (Hahr, Lundberg, Upmark, Nord
ström m.fl.). I arkivalierna kallas det rätt och slätt Tornet och de tre slotts
längorna Stenhuset.

Slottsbyggnaden - stenhuset - är endast beskriven i ett antal översikts- 
verk om slott och herresäten (Thersner 1824, Klingspor-Schlegel 1881, 
Upmark 1910, Söderberg 1967). Författarna har framför allt ägnat
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6. Tavla broderad med sil
ketråd och försedd med 
dedikation till Ulrika Ko
skull. Foto Torbjörn 
Grundström zooz.

ägarnas historia och befintlig inredning sitt intresse. Byggnaderna har av 
de flesta ansetts gå tillbaka till Per Brahe d.ä:s tid på grund av en bevarad 
vapensten (fig. 22) med inskriften: ”Her Per Bra til Rydboholm åren efter 
Christi byrd 1548”. Då inga mer djupgående forskningar skett om själva 
byggnaderna, har man vanligtvis lämnat frågan om deras förändrings- 
historia obesvarad, med undantag av ett upprepat påstående, att slottet 
varit utsatt för en brand under 1700- talets förra hälft (Upmark 1910, s. 
117, Selling 1977, s. 165).

Sueciabilden (fig. 11-13) är den viktigaste källan till kunskap om Ryd- 
boholms äldre historia. Den finns bevarad både som teckning, förlaga och 
färdigt kopparstick, tryckt i det stora ver
ket Suecia Antiqua et Hodierna. Bilden vi
sar en ståtlig befäst sätesgård med höga 
skyttegluggsförsedda murap byggnader med 
högresta tak med volutgavlar och torn med 
lanterniner.

Teckningen gjordes uppenbarligen på 
plats av Erik Dahlbergh själv under 1660- 
talets första år, vilket gör källvärdet stort.
I synnerhet förarbetena till sticket var av 
mycket stor betydelse vid vår byggnads- 
arkeologiska undersökning. De underlät
tade tolkningen av murverket och gav 
upplysning om nu försvunna äldre bygg
nadsdelar. Å andra sidan blev murverkets 
utsagor en test av bildens trovärdighet. I 
det följande görs därför gång på gång 
jämförelser med Sueciabilden, som också 
ägnas en särskild studie.

Nästa hittills kända avbildning av slot
tet är en tavla (fig. 6), broderad med silke- 
tråd, antagligen efter akvarellerad för
laga. Den har påskriften: ”A Madame La 
Comtesse U Brahe née de Koskull.” och är

alltså tillägnad grevinnan Ulrika Koskull (död 1805). Den visar slottet sett 
från öster med ljusa fasader och röda tak samt det fristående tornet med 
dess lanternin. 1 stort sett stämmer avbildningen med slottets nuvarande 
utseende. Vid vattnet nedanför slottet ligger det kinesiska lusthuset 
”Glorietten”.

Den äldsta karta, där huvudbyggnaderna är markerade (fig. 86) är 
från 1799, alltså ungefär samtidig med den broderade tavlan. Slottet och 
tornet återges där med nuvarande planformer. Den engelska parken är 
markerad väster om slottet. Ekonomibyggnader, stall, ladugård, magasin 
m.m. ligger då som nu (Bergström 1993), i området norr om slottsallén.

INLEDNING 16



Nästa illustration av slottet, en vy från sydväst, är tryckt i Thersners 
Fordna och närvarande Sverige 1826 (se s. 171). Slottet har samma utse
ende som återges i Uplands herregårdar av Klingspor-Schlegel 1881. 
Färglitografin av Ney (fig. 7) i det senare verket är den första helt trovär
diga återgivningen i färg av Rydboholms slott.

Ägarna till Rydboholm har under skilda tider - från 1500-talet till vår 
tid - gjort notiser och anteckningar om byggnaderna. De är i sin egenskap 
av primärkällor av mycket stort värde för tolkningen av byggnadernas 
historia. De mest relevanta uppgifterna citeras nedan under olika tidsav
snitt. Arkivalier som räkenskaper och inventarier återkommer vi till.

I det närmast följande redovisas slottets plan och disposition, jämte 
det senaste seklets förändringar och moderniseringar. De viktigaste käl
lorna är Anna Brahes anteckningar från 1896 till 1920-tal och Wilhelm 
von Essens från början av 1930-talet (båda i gårdsarkivet). De kan tyckas 
ligga utanför tidsramen för denna bok, men de innehåller nödvändig in
formation, om inte byggnadshistorien skall feltolkas.

Slottets plan och disposition
De uppmätningar av slottet som gjordes 1910-1911 för verket Svensk 
Arkitektur (fig. 8) blev utgångspunkten för våra fasaduppmätningar och

7. Färglitografi av A. Ney (efter 
Uplands herregårdar 1881). 
Foto Gabriel Hildebrand.

instrument för kollationering med pla
nen, intill dess egna uppmätningar kunde 
göras (pi. L7-9 och 11:4-7). Jämförelser 
planerna emellan visar de förändringar 
som skett i sen tid.

Uppmätningarna från 1910-talet ger, 
tillsammans med Anna Brahes anteck
ningar, en mycket god uppfattning om 
slottet kring förra sekelskiftet. Bilden 
kompletteras av Upmarks beskrivning i 
Svenska slott och herresäten 1910.

Med utgångspunkt därifrån följer en 
kort beskrivning av byggnadens plan och 
disposition i början av 1900-talet. Planen 

är i princip densamma i dag och beskrivningen kan därför tjäna som en 
första orientering.

Huvudingången leder från gården in till norra längans genomgående 
förstuga eller hall med en motsvarande port mot trädgården i norr. En 
stentrappa för upp till övre våningen. Vi gör först en rundvandring i nedre 
våningen, där passager leder från hallen, dels till källarnedgången (som 
har en dörr sammanfogad av delar av den fasta bänkinredningen från 
Östra Ryds kyrka - jfr Brandel 1928, s. 318, fig. 345), dels till det s.k. 
Familjerummet, som fått sitt namn efter den magnifika samlingen Brahe- 
porträtt. Därintill ligger två välvda rum, den s.k. Birgittakammaren och 
Valvrummet. Alla tre rummen har en förtätad stämning av senrenässans 
och barock.

På andra sidan av hallen löper en gång vid gårdssidan till tre rum i 
norra längan och till östflygeln. De tre rummen mot norr var vid förra 
sekelskiftet greveparets bostadsvåning med sängkammare i alkovrummet, 
grevens skrivrum därintill och toilettrum i nordöstra hörnet. Det senare 
rummet hade intill 1896, då de flesta arkivhandlingar överfördes till Riks
arkivet, inrymt gårdens arkiv. I östra flygeln in emot gården, där trotjäna
rinnan Kristin tidigare hade bott, hade grevinnan inrättat sitt skrivrum. 
Det s.k. Koskullska rummet var gästrum.
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8. Uppmätning av slottets 
planer av I. Gripe och E. 
Milles 1910-11. OBS! att 
N är neråt i bilden.
Foto ATA.

BYDBOnomsdlOTT.
Pl2XM:AnhALIAßVÄM.

4itf11 • ? I r H " t
VPP/1STT-1 -«jvni- AP 
ttitoPc-e-E-nä-LEä

«ÖCV^TERßÄin

18INLEDNING

I västflygeln låg vid förra sekelskiftet, liksom nu, kök och ekonomi
utrymmen, med köket längst i söder. Det stora rummet mot gården var 
matrum, tillika köksans rum. På samma sida, längst i norr hade hushåll
erskan sitt rum. Den gamla bagarstugan och brygghuset var ännu kvar i 
östflygelns markvåning. Därinnanför låg ett tjänarrum, det s.k. Ormboet, 
och på vinden i samma flygel, den s.k. Hönshimlen, fanns ytterligare två 
rum för tjänstefolk.

Ovanvåningen domineras av tre salonger med inredning i gustaviansk 
och empirestil. Biljardsalen förlorade sin funktion, när biljarden 1907 för
passats till vinden. Rummet fick därefter namnet Blå salongen efter den 
sengustavianska ”Masreliez”-dekoren på blå botten. Stora salongen i 
nordöstra hörnet kallas numera Röda salongen efter empiremöble- 
mangets röda sidenklädsel och Gröna salongen, tidigare Grevinnans 
sängkammare, i anslutande del av östflygeln, har fått sitt namn av de in
tensivt gröna 1800-talstapeterna. Vid 1900-talets början var det sydöstra 
rummet i östflygeln, det rum där änkegrevinnan Brahe bott till sin död 
1886, ännu helt oförändrat. Rummet intill, mot gården, där kammar
jungfrun tidigare bott, gjordes om till syrum 1910.

I västflygelns ovanvåning fanns alltsedan omkring 1800 åtta gästrum 
på ömse sidor om en mittkorridor, som fick sitt ljus från en taklanternin. 
Vissa förändringar skedde omkring sekelskiftet 1900. Det nordvästra 
gästrummet slopades och blev 1898 serveringsrum för den intilliggande 
matsalen. Valvet mellan våningarna hade därvid genombrutits och en ny 
trappa, som förband rummet med köksavdelningen där nere, tillkommit. 
Matsalen i nordvästra hörnet fick blåmålade väggar. Där hängde sedan 
sekler tillbaka stora porträtt av Gustav II Adolf och hans fältherrar från 
30-åriga kriget. Intill matsalen låg det omkring 1800 skapade biblioteket 
med framför allt fransk 1700-talslitteratur.

Vasatornets plan och disposition (pl. 11:3-7) behandlas utförligt längre 
fram i boken.

Förändringar under 1900-talet
En stor upprustnmg av slottet, som uppenbarligen sovit en törnrosasömn 
sedan 1830-40-talet, inleddes i samband med giftermålet 1897 mellan Per



Brahe (1849-1930) och Anna Nordenfalck (1863-1929) (fig. 9). Föränd
ringarna kan följas nästan i detalj i Anna Brahes årliga anteckningar 
(handskriven notisbok i gårdsarkivet).

Grevinnan Anna Brahe hade ett antikvariskt förhållningssätt som be
tydde mycket för både Skokloster och Rydboholm. I sina anteckningar 
beskriver hon många praktiska åtgärder, som annars skulle vara svåra att 
förstå byggnadshistoriskt, t.ex. att biljardsalens golv lades om med de 
gamla plankorna, som vändes och hyvlades och lades i fiskbensmönster i 
likhet med golvet i det s.k. Vasarummet i tornet, eller att nederdelen av 
rörspisen i samma rum ersattes med en 
marmorspis från det Braheska Stock- 
holmshuset vid Västra Trädgårdsgatan.
Hon berättar också, hur alla ytter- 
fönster i nedre våningen 1907 ny- 
gjordes med små rutor och fick kopior 
av de gamla beslagen. Merparten av fön
sterbågarna i övre våningen torde ock
så ha nytillverkats efter gamla model
len ungefär vid samma tid, även om 
hon inte nämner detta.

Köket, som i brandförsäkringen 1899 
(F nr 33441) ännu uppges vara välvt, 
moderniserades, kakelugnar sattes om, 
rummen blev nymålade. De historiska 
karaktärsrummen i båda våningarna i- 
ståndsattes pietetsfullt, delvis med hjälp 
av konservator. Bostadsdelen gjordes var
mare och bekvämare. Vindfång, tillver
kade av alm från Rydboholm, insattes 
för dörrarna i stora förstugan eller hal
len. Under stora trappan hade 1896 in
rättats en klosett. Enligt brandförsäk
ringen stod i september 1899 en järn
kamin i stora förstugan. Innanfönster

sattes in i hela första våningen och en stor de! av den övre. Reparationer 
och målningsarbeten utfördes överallt i slottet, även i gästrum och tjänar- 
rum. Många av golven målades då.

Anna Brahe redogör också för moderniteternas inträde: 1910 indrogs 
värmeledning i förstugan och i Biljardsalen. 1908 uppsattes en Luxlampa 
på tornet. 1919 var det elektricitet överallt i slottet och 1920 på hela går
den. Om inredning och möbler har hon också omfattande upplysningar. 
Hennes anteckningar är således ur många aspekter en rik källa till kun
skap om hur Rydboholm tedde sig vid förra sekelskiftet.

I Vasatornet skedde också vissa änd
ringar. En matbod inreddes i mark
våningen 1898 genom att den sydöstra 
delen avbalkades. Två gamla fönster 
återupptogs därvid i rummet. Betjänt
rummet i tornets nästa våning repare
rades 1901 och väggarna limfärgades, 
efter det att dörren till kammaren (av
trädet) i söder och ett fönster tagits 
upp. Antagligen var det vid denna tid, 
som de inre fönsterluckorna förnyades 
och försågs med ett måleri i förenklad 
barockstil.

Exteriören reparerades i flera om
gångar. 1899 lagades yttermurarnas 
nedre delar med cement och sockeln 
rödfärgades ”något mörkare än tidiga
re". Taken, som tidigast var spåntäck- 
ta, och före 1899 täckts med plåt (F nr 
25031 och 33441), sågs om och måla
des. Färgen ändrades då från svart till 
rödbrunt. 1903 var det övermurarnas 
tur. Taklist och fasader reparerades och 
avfärgades: ”som tidigare med mönja, 
kromgult och något krita, allt mycket

9. Magnus och Anna 
Brahe i Gula förmaket 
på Skokloster.
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io. Wilhelm och Lily 
von Essen i Birgitta- 
kammaren på Rydbo- 
holm. Foto Svenska 
Dagbladet.

tunt”, alltså i rosa färg. Terrassen på nordsidan gjordes större och försågs 
med ett järnstaket från det Bondeska huset i Stockholm.

Parken vårdades, kanaler rensades, bokar planterades, de flesta vid 
obelisken i engelska parken. Den kinesiska paviljongen, ”Glorietten”, 
som ännu stod vid vattnet sydöst om slottet, sattes på stenpelare osv.

Ingreppen i slottets byggnadsstomme var få. Förutom genombryt
ningen av valvet i västlängan för kommunikation mellan köksdelen och 
det nyinrättade serveringsrummet på ovanvåningen och murgenombrott 
för värmeledningar, bibehölls stommen opåverkad.

INLEDNING 20

Nästa stora restaurering skedde sedan den siste greven av Braheätten 
1930 gått ur tiden och systersonen Wilhelm von Essen (1879-1972), gift 
med Lily Piper från Sövdeborg i Skåne (1886-1962) (fig. 10) tillträtt som 
ägare. Friherre von Essens anteckningar finns också i gårdsarkivet. Intres
sant nog formulerar han ett program för den upprustning som skulle ske. 
Han skriver:

”Under juli och augusti 1930 fattade jag mitt beslut att restaurera och 
modernisera det gamla slottet och hade från första stund den bestämda 
tanken, att med minsta möjliga ändringar i synlig måtto göra köks- 
afdelning och boningsrum m.m. så bekväma, som nutida fordringar 
kräfva. Som rådgifvare valde jag min forne regementskamrat och värde
rade vän Lars von Stockenström, hvilken genom sin praktiska och kloka 
begåfvning visat sig vara väl så god som mången arkitekt”.

WS-arbetena (ritningar i gårdsarkivet och i ATA) var omfattande. 
Liksom vid förra restaureringen började man med västra flygeln. Köket 
fick bl.a. en ny spis - fortfarande i funktion - och kylskåp. Det gamla 
matrummet mot gården byggdes om till två tjänarrum och skafferiet mitt
emot blev matrum. Det största ingreppet var att muren däremellan revs 
och ersattes med den nuvarande gången, som drogs fram till Bir- 
gittarummets dörr (jfr 1910 års plan fig. 8 och pl. 1:8). Vid gårdssidan, 
utanför hushållerskans rum, upptogs en ny trappa ner till källaren. En ny 
ytterport togs också upp från källaren till terrassen i väster. Kokspannan 
byttes mot oljeeldning för cirkulationsvärme och varmvatten i hela slot
tet. Badrum och toaletter installerades, jämte handfat med varmt och kallt 
vatten i alla sov- och gästrum.

Trappan till översta våningen i västra längan byggdes ny av ek. I övre 
korridoren (vindsvåningen) lades ett tegelgolv och bokhyllor byggdes in i 
väggarna. Det s.k. Excellensens rum, gavelrummet i söder, där Magnus 
Brahe enligt traditionen alltid bodde, när han under 1800-talets början 
kom hem till Rydboholm, restaurerades och målades om. På vinden intill 
inreddes linnerum, badrum och garderob m.m., rum som nu är borttagna. 
Det gamla rummet för Excellensens betjänt byggdes om till rum för en 
kammarjungfru. Takfönster togs upp på västsidan av taket. Ljuslanterni- 
nen över mittkorridoren bibehölls. Den revs först i början av 1980-talet.



”De gamla dörrarna i trappuppgången en trappa upp samt till vinden 
borttogos och hvalf byggdes efter förut i trappan befintlig modell. Lik
nande hvalv gjordes även vid ingången till korridoren en trappa upp. I 
stora trappuppgången igenmurades ett öppet mellanrum öfver toaletten i 
nedre hallen”.

Serveringsrummet moderniserades och försågs med mathiss och en 
mindre skrymmande trappa. Birgittarummet rördes inte. Värmeelementet 
doldes i en gammal vedlår. I hörnsalongen på ovanvåningen ”kamoflera- 
des” värmeelementen genom att fönsternischernas bröstpaneler sågades 
ut och ställdes på fötter framför elementen. Familjerummet möblerades 
delvis om, bl.a. flyttades ett stort 1600-talsskåp ut till farstun och ”en 
ganska ful 1800-talskakelugn (fig. 88) utbyttes mot en murad öppen 
spis”.

De tre rum mot norr, som tidigare varit greveparets bostadsrum, ord
nades till gästrum. ”1 det första infälldes i dörrarna på ömse sidor om 
alkoven ramar med spegelglas och överstycken med Braheska och Ko
skullska vapnen, hittade på vinden. Toalettrummet i nordöstra hörnet 
ombyggdes till kapp- och badrum samt wc. Det s.k. Koskullska rummet i 
östflygeln förblev gästrum och rummet mot gården, som tidigare varit 
grevinnans skrivrum och under de sista åren bebotts av en sjuksyster, blev 
återigen skrivrum. Utanför nämnda rum ordnades en liten farstu och 
trappan upp till de övre våningarna byggdes om. Likaledes upptogs en 
förbindelse ner till det s.k. Ormboet, förr ett betjäntrum, numera gäst
rum. I denna bottenvåning ändrades även den gamla bagarstugan åt öster 
till ett betjäntrum närmast utgången på gaveln och ett hantverksrum. Vi
dare installerades ett litet badrum, wc och tvättinrättning här”.

Änkegrevinnan Amelie Brahes sängkammare i östflygelns ovanvåning 
och det intilliggande syrummet mot gården inreddes till gästrum. I farstun 
utanför byggdes ett badrum. Den s.k. Hönshimlen på vinden ändrades till 
två gästrum och badrum. Enligt upplysning från Elisabeth Douglas insat
tes också på hennes farfars, Wilhelm von Essens tid, de fönsterbågar, som 
har större glasrutor än de övriga, på östflygelns utsida.

Den 4 juli 1931, årsdagen av Wilhelm von Essens tillträde, då restaure
ringen av slottet i princip var genomförd, firades med en festmiddag.

Friherre von Essens anteckningar fortsätter med problemen rörande 
vattenförsörjningen, som slutligen löstes genom installation av en elek
trisk pump i den gamla brunnen sydväst om västra längan och hydrofor i 
källaren. Slottstaket reparerades och målades och regnvattnet från häng- 
rännorna på västra och östra flygeln avleddes med avlopp ner till sjön. För 
parkens vård och skötsel anlitades 1931-32 direktör Rudolf Abelin, som 
gav anvisningar på plats för röjning av utsikter och för nyplantering.

1980-talets utvändiga restaurering - utgångspunkten för vår under
sökning - innebar en upprustning av fasader och tak på samtliga huvud
byggnader. För slottets restaurering svarade arkitekt Karl Westin, AB Ar
senalen, och för Vasatornet, som i samband med restaureringen blev för
klarat som byggnadsminne, var Ove Hidemark arkitekt. Slottets fasader 
frilädes från all gammal puts och nyputsades, medan Vasatornet under ett 
skyddande kalkputsskikt bibehåller omkring 75 % av sina gamla puts
lager (utredning och rapport i ATA). Den traditionella färgsättningen av 
fasaderna i rosa upprepades, men sockeln blev på ägarnas önskan målad 
grå med delvis synliga gråstensblock. I slottets inre har därefter upprust
ning, golvomläggning och nymålning skett av vissa rum. De stilhistoriska 
delarna av karaktärsrummen har ej berörts. Markvåningen i västra fly
geln har inretts med bastu, badrum m.m. Värmesystemet har ändrats till 
bergvärme.

I Vasatornets markvåning har, med bidrag från länsstyrelsen, under 
1990-talets senare del reparationer skett av mittpelaren i markvåningen 
och av Vasarummets golv (rapporter i ATA). Den dekorativa putsen på 
spiskåpan i Vasarummet konserverades under sommaren 2000 av Lars 
Göthberg.
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Rydboholm enligt Suecia Antiqua et Hodierna

Då Sueciabilden har mycket stor betydelse för tolkningen av Rydboholms 
äldre historia följer här en detaljerad redogörelse för dess innehåll. Två 
förarbeten finns (fig. ii-iz) dels en skiss i blyerts, senare rätt grovt iritad 
med sepiabrunt tusch (Suecian 1966, nr 113z), dels en med tunn blyerts
penna renritad förlaga (Suecian 1966, nr 1130). Den senare är mest detal

jerad och därför flitigast använd som referens i samband med murverks- 
analysen. Båda förarbetena är sannolikt av Erik Dahlberghs egen hand 
och tillkomna under 1660-talets början. Teckningssättet, inte minst av
bildningen av träden med dess ögleartade former, har hans karakteristiska 
stil. Skissen har texten: ”Ridboholm” i versaler och gemena. Texten kän-
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11—iż. Skiss och förlaga till Sueciabilden av Rydboholm. Foton KB 2002.

netecknas av höga staplar t.ex. på h och b och mjukt rundade former. 
Samma textningssätt finns i högra nederkanten av förlageritningen.

En jämförelse mellan två originalteckningar i Kungliga biblioteket är 
belysande. Den blyertsritade Rydboholmsförlagan och förlagan till de 
hopklistrade ritningarna av Carlbergs och Crusenbergs slott (Suecian 
1966, nr 725 till sticket i Suecian 1900, L70), som är påtecknad med 
Dahlbergh-Perelles namn, visar intressanta likheter. På baksidan av såväl 
ritningarna av Crusenberg som av Rydboholm finns likartade kalkeringar 
med rött och däri ritsning - spåren av gravörens rödpenna och linjal - ett 
karakteristiskt arbetssätt vid överföringen till graverat stick. Det färdiga 
Rydboholmssticket (fig. 13), dvs. den tryckta planschen (Suecian 1900, 
1:131), antas också ha utgått från A. Perelles ateljé i Paris (Suecian 1900, 
s. 61). Senare har klarlagts, att teckningen av Rydboholm ingår i den

samling som fördes till Paris före 1667 och att den stuckits 1670-74 av 
Nicolas Perelle (Vennberg 1924, s. 132).

Rydboholmsteckningen är tagen i fågelperspektiv från Kyrkviken syd
öst om slottet. Den befästa gården avbildas frontalt i något skevt perspek
tiv. En hög mur med skyttegluggar högst upp sluter anläggningen mot 
sjösidan i flukt med västlängans sydgavel. I murens mitt finns en stor port 
med dekorativt formad omfattning. På båda förarbetena kröns portens 
rundade fronton av tre klot. Skissen har ritats om vid tuschifyllningen, 
porten tycks förhöjd. I blyertsförlagan märks också en figuration i 
frontonen. Tolkning är svår i båda fallen. Bakom muren syns västra och 
norra slottslängorna med sina höga tak och flöjelprydda volutgavlar. På 
västra längans takfall mot gården finns två takkupor. I innervinkeln mel
lan längorna ligger ett stort fem våningar högt torn, som tycks skära djupt
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in i västra längan. Tornet täcks av en huv med lanternin, som verkar öp
pen i nederdelen. Lanterninen är prydd med små hörntoureller och krönt 
med klot och flöjel. Intill västlängan ligger omedelbart bakom sjömuren 
ett mindre torn med lanternin.

Vid gårdens sydöstra hörn finns ett större torn, som delvis skjuter ut
anför försvarsmuren. Det är det ännu bevarade s.k. Vasatornet, avbildat 
med tre våningar jämte en låg övre våning och täckt av ett enkelt avskuret 
pyramidtak. Bakom Vasatornet syns en öst-västligt orienterad tvåvånig 
byggnad. På dess sydvägg märks en stor port i bottenvåningen, två föns
ter i ovanvåningen och en kupa på taket. I detta avseende är teckning och 
förlaga lika, men beträffande antalet fönster på gavelsidan skiljer de sig 
åt. Teckningens två fönster i vardera våningen har på förlagan blivit tre. 
Byggnaden har på båda förarbetena svängda takfall och enkel gavelform, 
dvs. senare prägel än de övriga byggnaderna på gården. På det färdiga 
sticket saknar taket den karakteristiska svängda formen.

Tecknaren har eftersträvat maximal återgivning av den kringgärdade 
gårdens huvudbyggnader. Våningsplan, som inte kan ha varit synliga från 
sjösidan, har ändå redovisats. Västra längan återges med två och norra - 
uppenbarligen felaktigt - med tre våningar. Intill det stora tornet syns ett 
karnap med tre våningar. Den illusoriska återgivningen märks tydligast 
på västlängan, där sydgavelns och lilla tornets fönster inte ligger i samma 
höjd som fönstren på gården (vilket de enligt murverksundersökningen 
bevisligen gjorde).

Fönstren på västlängan avbildas rektangulära med raka överstycken, 
men den norra längan och Vasatornet har välvda fönsteröppningar. Ett 
mycket stort antal skorstenar märks framför allt på norra längan. Den 
västra längan har endast en hög skorsten på vardera sidan av gavelröstet. 
På norra längan finns inte mindre än fem skorstenar i takfallet och ytter
ligare en vid östra gavelröstets nordsida. En hög skorsten har också mar
kerats på stora tornet i gårdens innerhörn. Vasatornet har på sydsidan 
fyra höga skorstenar i en rad. Pennteckning och förlaga är mycket likar
tade i detta avseende, men på det färdiga sticket har antalet skorstenar 
minskats och i flera fall ersatts med flöjlar.

På den smala strandzonen framför sjömuren är på båda förarbetena 
skissartat angivet ett tiotal träd, i ett för Dahlbergh karakteristiskt manér. 
På det färdiga sticket är träden ersatta med människor i olika positioner 
och grupper.

Österut är området mellan mark och vatten strikt reglerat. Bakom en 
hamnanläggning ligger ett stort tvåvåningshus. På båda förarbetena är det 
tydligt angivet som ett korsvirkeshus utan muröppningar i nedre våningen 
och med endast mindre ljusöppningar i ovanvåningen. Mitt på långsidan 
är det försett med en liten takkupa med en större öppning, antagligen för 
hisslucka, för huset har tydlig karaktär av magasin. På det färdiga sticket 
har byggnaden gjorts till ett anspråksfullt stenhus med stora fönster och 
förlorat sin funktionella prägel. Snett bakom korsvirkeshuset skymtar 
nära vattnet en mindre byggnad med sadeltak. Den är försvunnen på 
sticket. Där bakom breder det öppna kuperade landskapet ut sig och 
längst till höger skymtar Östra Ryds kyrka med dess klockstapel.

Till vänster om huvudbyggnaderna syns en skissartad markering av 
den i norr belägna trädgården med strikt reglerade kvarter. Vid en av tvär
axlarna märks i bakgrunden en hög port i den trädrad/häck (förarbetena) 
eller mur (sticket), som avgränsar trädgården från naturlandskapet. I 
mellanzonen är på förlagan en gles rad av träd skissartat tecknade.

Framför trädgården syns vid sjösidan ytterligare två mindre hus, det 
ena vid landfästet till en lång träbrygga, det andra vid bryggans slut. Det 
förra huset har lätt svängt takfall, tre fönster på långsidan och ett fönster 
och en dörr på gaveln. På sticket finns ännu ett hus på landsidan.

På förlagan har fler skepp än på skissen ritats in framför huvudbygg
naden och i hamnen. Vidare har Brahe- och Wrangelvapnen lagts till i 
teckningens övre del. - Giftermålet mellan Nils Brahe d.y. och Margareta 
Juliana Wrangel ingicks i december 1660.



13- Det färdiga sticket i Suecia Antiqua et Hodierna. Foto KB zooz.
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Metodik och förhållningssätt

En praktiskt verksam byggnadsantikvarie kan sällan välja objekt. Andra 
omständigheter avgör, vilka byggnader som skall underhållas eller utsät
tas för restaurering. I det blottläggande ögonblick, när murverk och olika 
ytskikt blir synliga för att bevaras eller förnyas, när schakt dras i marken 
för ledningar eller andra ingrepp görs, kommer byggnadsarkeologin in. 
Det finns oftast inte någon längre tid för strategisk planering, utan de 
viktiga frågorna måste nästan omedelbart ställas. Därför är en metodisk 
hållning och praktisk insikt i hur dokumentation kan hanteras samt inte 
minst en forskningsvilja - en nyfikenhet på hur historiska förhållanden 
speglas i byggnaden - så väsentlig om inte betydelsefull information skall 
gå förlorad.

Byggnadsarkeologin är som metod mycket nära besläktad med arkeo
logi i övrigt (Andersson och Hildebrand 1988). Det är en vetenskap, base
rad på många års utbildning, främst bedriven vid universitetet i Lund. Där 
ges en skolning i metoder och tekniker för att kunna hantera historiska 
problem och dokumentera konkreta företeelser. Mest betydelsefull är 
kanske den teoretiska diskussionen, där frågeställningar och värderingar 
utgående från humaniora som arkeologi, kulturhistoria, konsthistoria,

etnologi m.m. ventileras och slipas till ett förhållningssätt, som präglar 
fortsatt arbete.

De inledande frågorna bestämmer inriktningen på undersökningen 
och i viss mån valet av användbara kriterier i linje med målsättningen. Vid 
dokumentationen översätts original till dokument under åtföljande ana
lys och tolkning. Materialet organiseras och struktureras till ett logiskt 
sammanhang. De faktiska upplysningarna prövas och värderas och olika 
kriteriers relevans för olika problemområden granskas.

”1 undersökningsarbetet måste analys och hypotetisk tolkning löpa 
parallellt och ömsesidigt påverka varandra med den kulurhistoriska 
bakgrundsbilden aktuell. Man kan aldrig mekaniskt samla fakta och där
efter tolka ett historiskt förlopp. Dokumentation och forskning aktualise
rar nya iakttagelser och kritisk omtolkning av tidigare hypoteser, vilka 
återigen bildar underlag för nya teorier” (Andersson och Hildebrand a.a., 
s. 11).

Byggnader är i historisk mening kvarlevor, stumma vittnen om en tid 
som flytt. För en byggnadshistoriker är de i hög grad talande, när man lärt 
sig deras språk och grammatik. Att undersöka en gammal byggnad är att
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kliva in i ett tidsflöde, där ofta hundratals år avtecknat sig. Man kan läsa 
kapitel om nybyggnad, rivning, tillägg, om nydaning med accepterande 
eller förkastande av befintlig struktur och materia etc. Allt har satt sina 
spår i form av partiellt bevarat murverk och lager av tid i puts- och färg
skikt, som liksom lagerföljd i mark kan avläsas som i en bok. Med en 
vetenskaplig term tillämpas därvid den stratigrafiska metoden. Denna är 
jämte fastställande av kvalitativa kriterier eller kännetecken beträffande 
material, teknik, form och utseende m.m. i varje tidsperiod, och jämförel
ser mellan dessa, ryggraden i allt arkeologiskt fältarbete, vars primära mål 
är att fastställa den relativa kronologin i förändringsförloppet. Detta är 
det första steget i forskningsprocessen och den fasta grund man arbetar 
vidare på, men inte dess mål.

En byggnadshistorikers uppgift är att söka förstå och förklara: när, hur 
och varför en byggnad tillkommit och förändrats, och i vilket kulturhisto
riskt sammanhang det skett.

Dendrokronologin har under senare år kommit att spela en mycket 
stor roll som exakt dateringsmetod för trävirke. När man väl kan defi
niera en bestämd tid för en förändring, kan man också söka mer djupgå
ende förklaringar på frågan varför.

Byggnaden är en spegling av sin tid och den kan meddela så mycket 
mer än tekniskt-fysiska förhållanden. Den kan berätta om de människor 
som planerat, byggt och nyttjat byggnaden och inte minst om grundläg
gande ideér bakom olika händelseförlopp.

Primära frågor och forskningsinriktning
Inledningsvis har angivits, att Rydboholm etablerades som sätesgård på 
sin nuvarande plats under 1400-talet och att den föregåtts av en äldre 
stormansgård. Dessa förhållanden ledde till två omedelbara frågor:
Var låg den äldre gården?
Fanns det lämningar kvar av tidigare bosättning på området för det nuva
rande slottet?

Svaret på den första frågan söktes med hjälp av fosfatkartering, dvs. 
undersökning av markens fosfathalt, som stiger med avfallsprodukter 
från mänsklig bosättning. Undersökningen angav, att den äldsta gården

legat på höjden norr om slottet, intill nuvarande Karlhäll. De medeltida 
förhållandena behandlas nedan av Sigurd Rahmqvist.

Svaret på den andra frågan kunde vid tillfället endast sökas genom en 
punktinsats, ett arkeologiskt provschakt på gårdsplanen (Bilaga 1:3. 
Utgrävningen). Det gav åtminstone den upplysningen, att ett kulturlager 
bildats och att det genombrutits, när södra skyttegångsmuren byggdes (pl. 
111:2.-3). Viss indikation fanns alltså på en bosättning äldre än muren, men 
fasta lämningar väntar ännu på sin upptäckt.

Frågor knutna till befintliga byggnader har också inledningsvis be
rörts. Slottets byggnadshistoria var i det närmaste outredd, vilket ledde 
till de självklara frågorna:

När byggdes de tre olika slottslängorna och när och hur förändrades 
de till struktur, utseende och innehåll?

Vasatornet har, som nämnts, behandlats av många olika forskare, vil
kas dateringar pendlade mellan 1200-talet och 1400-talet. Det fanns dock 
en samstämmig uppfattning om att byggnaden från början varit ett fristå
ende försvars- och bostadstorn. Vår fråga blev följaktligen:

Hur förhöll det sig med Vasatornets ålder och sammanhang med öv
riga byggnader?

Fält- och rapportarbete
Undersökningen av Rydboholms slott kom, som så ofta dessvärre sker, 
hastigt igång och den blev långvarig, eftersom byggnadernas historia var 
så lite känd. En utvändig total omputsning av slottet hade satts igång, då 
vår undersökning kom till på initiativ av dåvarande chefen för byggnads- 
avdelningen vid Riksantikvarieämbetet, Åke Nisbeth. Under september
november månad 1982 uppmätte och analyserade jag och kartograf 
Kerttu Palmgren slottets fasader. Medhjälpare var under en vecka varde
ra, antikvarie Marianne Johnson (nordfasaden) och arkitekt Gunnar Re- 
delius (östra gårdsfasaden), alla anställda vid RAÄ:s dokumentations- 
avdelning, vars dåvarande chef David Damell på allt sätt understödde 
vårt arbete.

Fältarbetet fortsatte under maj månad 1983 med bevakning av led- 
ningsschakt på gårdsplanen, varvid topografi och lagerföljd registrerades.
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Av forskningsskäl upptogs också ett stort provschakt mittemellan västra 
längan och Vasatornet för kontroll av södra skyttegångsmurens grund
läggning och för att söka svar på frågan om lagerföljden på platsen kunde 
ge någon upplysning om den sätesgård, som föregick dagens Rydboholm. 
Vid samma tid utfördes genom RAÄ:s försorg den tidigare nämnda fosfat
karteringen, på förmodade platser för den äldsta gården. Som förbere
delse för kommande uppmätning uppdrogs ett koordinatnät på Vasa- 
tornets fasader, som skulle putslagas året därpå.

Vasatornets exteriör dokumenterades under hösten 1983 och våren 
1984. Fasadernas ytskikt bevarades här till omkring 75 %. Murverket 
blev alltså inte synligt i sin helhet. Endast begränsade putsytor knackades 
av, för att väsentliga byggnadshistoriska frågor skulle kunna besvaras. 
Som ett led i undersökningen gjorde Thomas A. Bartholin på RAÄ:s upp
drag dendrokronologiska analyser av bjälklagsvirke i Vasatornet och av 
takstolsvirke i slottet. Under sommaren 1984 kompletterades fasadupp- 
mätningarna av tornet och vissa studier gjordes i dess inre. Ett arkeo
logiskt provschakt togs upp intill mittpelaren i tornets markvåning. Tor
nets planer uppmättes.

När undersökningen sammanställdes till rapport 1984-1985 skedde 
en justering av planritningar och utgrävning av ett igenfyllt eldstadsplan i 
Vasatornets markvåning. Våren 1986 publicerades en artikel om under
sökningens preliminära resultat (Andersson 1986, s. 229-240). Hösten 
1988 utgrävdes grundvalen till en ugn på Vasatornets västsida. Därefter 
fick ett uppehåll göras för andra akuta uppdrag.

Under år 1997 återupptogs rapportarbetet. Sommaren 1998 gjorde 
Kerttu Palmgren och jag kompletterande uppmätningar av slottets planer 
för å jourhållning efter de senaste förändringarna.

Fältarbetet bedrevs på konventionellt sätt med uppmätning, beskriv
ning, fotografering och provtagning (Andersson och Hildebrand, 1988). 
Uppmätningen av slottet skedde under stark tidspress med putsarbetena 
hack i häl. Därför utnyttjades befintliga fasadritningar från 1910-talet i 
skala 1:100 som underlag för registrering av de olika byggnadsperioderna 
(pi. I:i—6) i kollationering med planerna från samma tid (se fig. 8). 
Uppmätningsarbetet skedde manuellt i den bestämda övertygelsen, att det

endast är genom närstudiet av olika konkreta företeelser som analysen 
blir tillförlitlig (Sjömar m.fl., 2000, s. 85 ff., Andersson och Hildebrand 
1988, s. 213 ff.). Koordinatnät uppdrogs på fasaderna med hjälp av lod 
och vattenslang och avsattes med snörslag. Justering skedde med vatten
pass och själva uppmätningen gjordes helt enkelt med tumstock (fig. 14).

14. Uppmätning av Vasatornet. 
Kerttu Palmgren i bild.
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För Vasatornet, där tidspressen var mindre, upprättades nya ritningar 
av fasader och planer i skala 1:50, den i dessa sammanhang optimala 
skalan (pl. Ihi-7). Det visade sig, att ritningarna från 1910-talet inte var 
måttriktiga. Våra ritningar av de olika våningsplanen gick heller inte att 
inpassa över varandra, vilket berodde på att tornet ”skruvade” i höjdled. 
Vi fick då hjälp av forskningsforetaget Sveriges Kyrkors rutinerade upp- 
mätare arkitekten Gunnar Wirén med teodolitmätning. Då blev också de 
äldre ritningarnas felaktiga yttervinklar i slottets helhetsplan justerade. 
Slottets tre våningsplan uppmättes och ritades i skala 1:100 (pl. 1:7-9), 
lagerföljden i det arkeologiska provschaktet på gården i 1:10 och olika 
detaljer i skalor från 1:10 till 1:1 (se planscher). Alla fältritningar renrita- 
des sedan i tusch av Kerttu Palmgren.

Beskrivning och analys skedde parallellt med uppmätningen enligt den 
metodik som ovan angetts. Rapportens detaljerade sakliga beskrivning 
fasad för fasad återges i sin helhet i Bilaga 1. Sammanfattning av fältar
betsresultatet sker nedan under rubriken Byggnadernas relativa kronologi. 
Undersökningsresultaten behandlas mer utförligt under respektive tidsav
snitt, i sammanställning med andra källmaterial, i bokens andra del.

Fotografering utfördes huvudsakligen i svart-vita bilder med Niccor- 
matkamera. Ett mindre antal diabilder togs i färg, främst avsedda för 
föreläsningar o.d. Till rapporten (ATA, dnr 3893/82) hör ca 250 svart
vita bilder (Bilaga 1), varav ett mindre antal återges här. Beteckningen Rnr 
i texterna hänvisar till rapportens bildnummer. Riksantikvarieämbetets 
fotografer bidrog med viss fotografering, Rolf Hintze med ett antal 
exteriörbilder och Bengt A. Lundberg med såväl exteriör som interiör
fotografering. Jan Norrman står för flygbilderna.

Materialprover togs särskilt av olika brukssorter. Bruk är ett av de 
viktigaste kriterierna för identifiering och bestämning av byggnadsperio- 
der och mycket användbart som ledmotiv vid jämförelser, eftersom det 
måste nyframställas vid varje byggtillfälle och ofta har en mycket specifik 
karaktär. Andra byggmaterial, som t.ex. trä, sten eller tegel och t.o.m. 
ankarslutar av järn, kan ha återanvänts gång på gång.

Det måste dock betonas, att enbart brukssort inte räcker som känne
tecken för en viss byggnadsperiod. Det måste alltid till andra kriterier som

tegelstorlek, förbandstyp, ankarjärnstyp, valvformer, karakteristiska stil
element etc. för att säkerställa en periods särdrag. Med hjälp av dylika 
karakteristiska uttryck och studier av relationen mellan olika murverk får 
man en uppfattning om förändringsförloppets relativa kronologi.

Dendrokronologi
Dendrokronologiska undersökningar utfördes av Thomas A. Bartholin 
vid Kvartärgeologiska avdelningen vid Lunds universitet. Analysresultat 
förelåg 1985 och 1991 (Bilaga 3).

Takbjälklaget i Vasatornets andra våning, i det s.k. Vasarummet, un
dersöktes (fig. 15). Innertaket är borttaget och furubjälkarna, som är syn
liga i rummet, har helt olika karaktär (se fig. 53-54). Vissa är av välbilat 
fyrkantstimmer, andra grova med vankanter. Vid undersökning på vinden 
kunde fastslås, att de förstnämnda låg i ursprungligt läge på muren, ett 
par av dem var fästa med ursprungliga dragjärn och helsmidda ankar
slutar (pl. II: 1-2). Det förelåg alltså inget tvivel om, att de murats in i 
byggnaden vid uppförandet. I fyra av de primära bjälkarna (nr 3, 7, 11 
och 12 från söder) togs borrprover, vilka analyserades. Det gav utslaget, 
att virket härrörde från träd fällda vintern 1547-2548.

Även i de grova vankantade bjälkarna (nr 6, 9 och 10 från söder) togs 
prover. Analysen visade, att virket i dessa var sekundärt och härrörde från 
träd, som fällts under vinterhalvåret 1736-1737. Båda dessa av annat 
källmaterial oberoende dateringar var av mycket stor betydelse. Utslagen 
visade sig senare stämma väl med de skrivna källornas uppgifter.

Takstolsvirket i slottet punktundersöktes samtidigt. I norra längan 
togs 12 dendrokronologiska prover i virke, som återanvänts som spanar i 
den nuvarande takstolens västra del (stol nr 13, 14, 16, 18, 19, 20 och 
21). Märkningen var, med början i östlängan, gjord med romerska siffror 
i löpande följd med de nytillverkade i befintlig takstol. Denna är, av skäl 
som framgår nedan, tillkommen före 1795.

Sex av de prover som togs i återanvänt virke kunde dateras till 1722- 
1723 och ett prov till försommaren 1723. Sparrarna kan härröra från 
slottet, men de kan å andra sidan ha tillvaratagits från en helt annan bygg
nad. Dateringen kan därför inte tillmätas något absolut värde.
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ij. Markering av dendrokronologiproverna i Vasarummet 
(på underlag av ritning i Elva interiörer 2000). Violett 
1547-48. Ljusblått 1737-38.

Vasatornet, sektion mot öster, skala 1:100
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Byggnadernas relativa kronologi

Fältarbetet inriktades således på fasaderna, där slottets murstomme helt 
frilädes från puts, vilket inte är vad en antikvarie främst önskar. Å andra 
sidan kan det inte förnekas, att det ger större möjligheter till insyn och 
tolkning. Vasatornets murverk frilädes endast på mindre partier, främst 
på gårdssidan. Murverkets karaktär och de inbördes sammanhangen 
framgår av den detaljerade beskrivningen av fasaderna (Bilaga i), som 
bör läsas i direkt sammanhang med analysritningarna (planscher).

Nedan följer en kort sammanställning av de viktigaste bygg- och 
förändringsperioderna med hänvisning till fasad- och planritningar (pl. 
1:1—9 och Ihi-y). De olika iakttagna perioderna har vid dokumentationen 
”översatts” på ritningarna enligt färgtonscirkeln, dvs. violett - rött repre
senterar tiden för uppförandet, varefter följer orange, gult, grönt och blått 
i kronologisk ordning. De inledningsvis beskrivna sentida insatserna har 
skrafferats. I den andra delen av boken återkommer vi utförligare till 
varje enskild period.

För förståelse av det följande jämför också de inledningsvis nämnda 
avbildningarna, främst Sueciabilden.

DE OLIKA BYGGNAD SPERIODERNA

Period 1 (violett - rött)
Den äldsta anläggningens murverk är bevarat till full höjd i västra flygeln 
och i norra längan fram till det parti i öster, där murverket förtjockas (pl. 
I:i—2., 4, 6-8). Östra skyttegångsmuren är inlemmad i östflygelns gårds
mur (pl. hy, 7)i men riven mellan denna och Vasatornet. Vasatornet (pl. 
II: 1—7) är till största delen bevarat från byggtiden. Endast skyttevåningens 
överdel är riven.

Att de båda längorna i nordväst, förbindelsemurarna och alla de torn 
och utbyggnader, som Sueciabilden redovisar, även Vasatornet, planerats 
och byggts i ett sammanhang visade gemensamma material- och form
drag, och framför allt avhuggna förbandsstenar. Vasatornet har alltså ald
rig varit ett fristående torn, äldre än övriga byggnader.

Nedre delen av stora trapptornet i gårdens innerhörn är ännu bevarat 
i dagens källarvåning (pl. I:y) och dess vägglägen dokumenterade i gårds- 
fasaderna (pl. 1:4, 6). Sjömurens grundläggning frilädes punktvis genom
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arkeologisk utgrävning (pl. III:2-3). Rekonstruktionen av de mindre tor
nens planform utgår från spår av väggar och dörröppningar i fasaderna, 
likaså utbyggnaden - avträdet - på västsidan. Bjälklaget i västra längan 
och norra längans västra del är ännu bevarat i ursprungligt läge, men 
nerflyttat omkring en meter i östra delen av norra längan.

Allt i allt tecknar sig den äldsta anläggningen som en helt sluten befäst 
gård, bestående av två vinkelställda byggnadslängor i nordväst, vilka ge
nom skyttegångsmurar förbundits med ett flankerande torn, det s.k. 
Vasatornet, i sydöst. Med hjälp av den dendrokronologiska dateringen av 
Vasatornets ursprungliga bjälkar till 1547-48 och den bevarade vapen
stenen från 1548 i slottet kan anläggningen i sin helhet dateras till 1500- 
talets mitt. Den har alltså uppförts under Per Brahe d.ä:s tid.

De tvåvåniga manbyggnaderna hade ett enkelt senmedeltida uttryck. 
De var murade av stortegel i åsfogat munkförband och väggarnas röda 
färg livades endast av ett vitkalkat blinderingsband högst upp. Vasator
nets fasader artikulerades framför allt mot väster genom burspråket, in
slag av formtegel och flera blinderingsband. Fönsteröppningarna var både 
på torn och stenhus relativt små och välvda med stickbågar. Taken på 
stenhuset var sannolikt enkla sadeltak och tornen hade andra huvar än de 
Sueciabilden redovisar. Vissa smärre ändringar av murverket tycks ha 
skett mycket tidigt, troligen redan under byggtiden. De har betecknats ib 
och markerats i rött.

Period 2 (orange)
Under nästa fas i anläggningens historia skedde en omfattande förändring 
som med de skrivna källornas hjälp kunde dateras till årtiondena omkring 
år 1600. De angav, att stora tornet i gårdens innerhörn förhöjdes med två 
våningar och att taken byggdes om. De på Sueciabilden synliga volut- 
gavlarna och lanterninerna på tornen tillhör denna tid.

Murverksundersökningen av fasaderna gav besked om, att vissa fön
ster förstorades (pl. In—2, 6) och att fasaderna fick en vit puts med ett 
Serlioinspirerat fasadmåleri, bäst bevarat på Vasatornet (fig. 64). Den 
kärva ”vasatidsborgen ” blev ett renässansslott.

I det nordöstra hörnet tillkom, antagligen något senare, en byggnads
del med mycket tjocka murar (pl. L2-3 och 8). Den är ännu bevarad till 
något mer än en vånings höjd. Dess karaktär skilde sig helt från det äldre 
murverkets. Den var uppförd av stortegel i kryssförband och hade korg- 
bågiga muröppningar. Byggnadens fulla längd är inte klarlagd. Den tycks 
i söder ha varit sammanbyggd med en vinkelställd byggnad, som syns 
bakom Vasatornet på Sueciabilden. Det finns i dag inga spår av vinkel
byggnaden. Östra skyttegången byggdes därmed för och förlorade sin 
funktion.

Period 3 (gult)
I detta skede inleddes en omgestaltning av anläggningen, varvid murar 
och andra försvarsinrättningar successivt försvann. Vinkelbyggnaden i 
öster revs och en ny byggnad uppfördes på östra sidan av gården. Östra 
och västra längorna kom nu att bilda flyglar till huvudbyggnaden i norr. 
Den gamla försvarsmuren bibehölls i östra gårdsmuren.

Den nyuppförda byggnadens yttermurar är ännu i dag bevarade till 
nästan full höjd som ”raukar” i östflygelns murverk (pl. 1:3-5). Mur
verket kännetecknas av mindre murtegel, magrare bruk och formmässigt 
främst av runda muröppningar eller nischer högst upp. Våningshöjderna i 
den norra längans östra del och östflygeln var inte desamma som i dag. 
Östflygelns mellanvåning var betydligt högre med stora fönster, ännu 
fragmentariskt bevarade i fasaderna och invändigt som murnisch i dagens 
låga mellanvåning, den s.k. Svarta kammaren. Ovanvåningen var låg. Ny
byggnaden torde ha uppförts någon gång under 1600-talets senare hälft.

Period 4 (grönt)
Anläggningen tycks före detta skede ha utsatts för en förstörelse, kanske 
den brand som traditionen uppger. Vissa sotspår noterades på gårdssidan, 
men inga riktigt säkra brandspår i övrigt. I de nordöstra delarna (pl. 1:2-5) 
var det äldre murverket nedrivet till en ojämn övre gräns och sedan åter- 
uppbyggt, delvis med äldre stortegel, i ett mörkt mycket karakteristiskt 
bruk. De gamla bjälklagshöjderna bibehölls i anläggningens nordöstra 
delar, vilket alltså innebar, att ovanvåningen fortfarande var betydligt
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lägre än nu. Bevarade små fönsteröppningar med karakteristiska raka 
valv och målade blindfönster gav upplysning om detta.

Anläggningens försvarskaraktär var nu helt utraderad och alla torn - 
även trapptornet - och utbyggnader på slottet rivna. Stora trappan mellan 
våningarna hade dragits in i norra längan. För Vasatornets del innebar 
förändringen, att en innertrappa byggts till första våningen i stället för 
den direktförbindelse som tidigare funnits via skyttegången. I samband 
med detta sattes vissa muröppningar i tornet igen (pl. II:i—5).

Efter återuppbyggnaden putsades fasaderna och fick en palladiansk 
prägel med grå väggfält, vita lisener och vita fönsteromfattningar. Föränd
ringarna skedde approximativt i årtiondena omkring 1700. Bevarade ba
rockinredningar torde härröra från denna tid eller föregående period.

Period 5 a (blått)
Vid bearbetningen blev det klart, att den blå markeringen på ritningarna 
innefattar två olika tidsskeden. De sammanfaller inte med de olika blå 
färgtonerna, som endast representerar skillnader i material. Under det 
första skedet gjordes mycket genomgripande förändringar. De gamla 
bjälklagen i norra längans östra del och i östflygeln revs och vånings- 
höjderna anpassades till de västra delarna, dvs. hela ovanvåningen fick 
samma höga höjd. Förändringen av bjälklagen kunde avläsas i fasaderna 
genom flyttade ankarslutar och uppbrutna nya fönster- och dörröpp
ningar (pl. hz-y). Ovanvåningens fönster gjordes större än tidigare, drogs 
in i murlivet och försågs med stenunderliggare. Stenportalerna tillkom. 
Den ännu bevarade planlösningen i slottet konstituerades med stora 
innertrappan, korridorsystemen och de stora salongerna i ovanvåningen 
(pl. 1:8-9). Vasatornet blev klocktorn och fick sitt nuvarande tak och lan- 
ternin, krönt med vindflöjeln 1737 (pl. Ihi-z). Fasaderna omputsades 
och avfärgades på samma sätt som under förra perioden med kolossallise
ner och fönsteromfattningar i vitt mot kimröksgrå väggytor. Senare skulle 
det visa sig, att byggnadsförloppet och inredningens tillkomst mycket de
taljerat kunde följas i räkenskaperna mellan 1730 och 1750-talets mitt.

Det andra ”blå skedet”, då den nuvarande flacka takstolen tillkom, 
kunde senare med arkivaliernas hjälp tidfästas till före 1795. Först då

fullbordades gästrumsvåningen i västra flygeln och rum inreddes på vin
den i båda flyglarna. Någon gång vid denna tid avfärgades fasaderna i 
ljust gult. Spår av en sådan färgsättning påträffades ovanpå den kimröks
grå väggfärgen. Allra sist vattrevs alla fasader och avfärgades med rosa 
kalkfärg, mörkare röd sockel och vit taklist liksom tidigare.

Period 6 (skrafferat)
Skraffering anger de inledningsvis beskrivna förändringar, som skedde 
under 1900-talet. Förutom anteckningar och fotografier i gårdsarkivet 
har de nuvarande ägarnas uppgifter och foton i Nordiska museets arkiv 
varit av betydelse för tolkningen.

Följdfrågor
Åtskilliga frågor beträffande de äldre perioderna kunde alltså besvaras 
genom en kombination av murverkets utsagor, dendrokronologisk date
ring och jämförelse med Suecia bilden, som visade sig vara mycket trovär
dig. Men många frågetecken återstod:

Skulle det vara möjligt att förstå hur 1500-talets anläggning, Per Bra
hes (d.ä.) befästa sätesgård var inrättad?

Sueciabilden visar slottet vid 1660-talets början, ännu med en för- 
svarsmässig uppsyn. Men när började omvandlingen? När blev vinkel
byggnaden i öster riven och ersatt med nuvarande östflygeln (gult)? Låg 
förändringen omedelbart efter Sueciabildens tid eller senare under 1600- 
talet?

När blev de nordöstra delarna förstörda och till synes snabbt återupp- 
förda (grönt)? Hur var byggnaderna disponerade vid denna tid, sannolikt 
någon gång omkring 1700?

Skulle det vara möjligt att förstå den stora ombyggnad av slottets 
byggnadsstomme (blått), som ledde till att hela övre våningen fick en ge
mensam hög höjd och ny planlösning?

Vad innebar alla dessa förändringar för byggnadernas disposition? 
Under vilka ägare hade de skett? I vilka kulturhistoriska sammanhang 
kunde de förstås?
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Fördjupad arkivforskning blev nödvändig för att sådana och liknande 
frågor skulle kunna besvaras.

Arkivalier
Utgångsläget för förståelse av de kulturhistoriska förändringarna var 
ovanligt gynnsamt, eftersom byggnaderna tillhört en och samma ätt un
der så lång tid. Ett rikt arkivmaterial är bevarat. Det mest omfattande 
ingår i Rydboholmssamlingen på Riksarkivet, vissa handlingar finns i 
Mörnerska donationen i Stifts- och länsbiblioteket i Linköping. På Sko
kloster förefinns också handlingar. Huvudparten av materialet i Rydbo- 
holms gårdsarkiv överfördes 1896 till Riksarkivet. Kvar i gårdsarkivet 
finns dock en hel del material, främst av familjekaraktär. Studierna i det 
senare skedde i stimulerande samarbete med en av de nuvarande ägarna, 
Braheättlingen Elisabeth Douglas, f. von Essen.

Det stod tidigt klart, att byggnadernas förändringar knappast kunde 
tolkas utan en mer ingående kännedom om ägarna (Bilaga 2 - ägarlängd). 
Många var lärda personer och deras skrifter är i flera fall bevarade. Ibland 
fanns t.o.m. deras egna skriftliga uppgifter om Rydboholm att tillgå. I sin 
egenskap av primärkällor är de utomordentligt viktiga för förståelsen av 
byggnadernas komplicerade historia. Det har dessutom varit extra stimu
lerande, att kunna citera ägarnas och andra samtidas egna ord.

Av arkivalier var de bevarade byggnadsräkenskaperna givetvis av 
störst vikt. Sådana är bevarade alltifrån 1600-talets senare hälft. Från ti
den 1730 till 1769 finns en obruten årlig följd av gårdsräkenskaper i 
Rydboholmssamlingen. För förståelsen av hur slottets plan, disposition 
och inredning ändrats under de senaste århundradena, var de bevarade 
inventarierna alldeles avgörande. De upprättades företrädesvis i samband 
med bouppteckning eller andra förändringar av ägarförhållanden, men 
inventering skedde även t.ex. vid en ny inspektors eller fatburshustrus till
träde. Från 1700- tal och tidigt 1800-tal är en hel rad sådana inventarier 
bevarade främst i Riksarkivet och i gårdsarkivet. Med deras hjälp kan 
man rum för rum följa inventerarna genom huvudbyggnaden och få en 
uppfattning hur slottet var inrättat alltifrån karolinsk tid till tiden om
kring 1800.
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Rydboholm under medeltiden
AV

SIGURD RAHMQVIST

Sätesgården Rydboholm med dess underlydande godskomplex var Per 
Brahe d.ä:s möderneärvda gods (fig.16 och Bilaga 2). 1543 är första 
gången han kallas Per Brahe till Rydboholm, men han har då säkert dispo
nerat egendomen sedan några år. Hans mor, Margareta Eriksdotter 
(Vasa), dog 1536. Hon ägde Rydboholmsgodset åtminstone sedan 1530, 
då en jordebok över hennes gods upprättades. Innan arvegodsen vid 
1520-talets slut skiftats mellan Margareta och hennes bror kung Gustav, 
hade han disponerat godset, och Rydboholm var den sätesgård Gustav 
skrev sig till när han var riksföreståndare. Han hade övertagit sin fars 
sätesgård, sedan denne blivit halshuggen i Stockholms blodbad i novem
ber 1520 (Dahlbäck 1978 s. 15).

Erik Johansson (Vasa) hade fått Rydboholm i arvskiftet 1478 efter sin 
far Johan Kristiernsson. Erik angav ett flertal gånger, ända sedan 1493, 
Rydboholm som sin sätesgård, och det är säkert där hans familj mestadels 
varit bosatt. Tidvis bodde familjen på andra sätesgårdar i Uppland, som 
Österby i Films socken och Finsta i Skederids socken (Rahmqvist 1996 s. 
261 f., DMS 1:5 s. 164). Dessa var hans hustru Cecilia Magnusdotters 
(Eka-ätten) arvegods.

Även Eriks föräldrar, Johan Kristiernsson och Birgitta Gustavsdotter 
(Sture), var bosatta på Rydboholm. Gården var Johans sätesgård, tidigast 
belagt 1472, och det var här han dog 1477. Rydboholmsgodset var emel
lertid Birgittas fädernearv. Innan Johan gifte sig med henne omkring 1459 
(senast 1460), hade han haft Örby i Vendel som sätesgård. Örby kom 
sedan att ärvas av hans äldste son, Kristiern Johansson. På Rydboholm 
inträffade 1472 en tragisk händelse: Birgitta Gustavsdotter dog i barn
säng efter att ha fött tvillingdöttrarna Katarina och Margareta; enligt en 
uppteckning från 1500-talet skulle Johan Kristiernsson då ha suttit till 
bords med sina gäster (Gillingstam 1952 s. 670). Dödsfall i samband med 
barnsbörd var ingalunda ovanligt inom medeltidens frälsefamiljer.

Birgitta Gustavsdotter var syster till Sten Sture d.ä. och Anund Sture, 
som var den äldre brodern. När deras far Gustav Sture dog (1444), var 
syskonen minderåriga. Under flera år därefter fick deras mor Birgitta 
Stensdotter (Bielke) förvalta det gods som barnen ärvt efter deras far, däri
bland Rydboholmsgodset. Från just några av dessa år (1445-53) finns 
räkenskaper bevarade, vilka upprättats för Birgittas räkning av hennes 
förvaltare på Rydboholm (C 22). Det är i denna källa ortnamnet första



iy. Utsnitt av ekonomiska kartan 1902. Ori
ginalets skala i:jo 000. Det senmedeltida 
godskomplexets torp och gärdar framgår.

16. Släkttabell. Arvsgången från Birger Peterson (Finstaätten) 
till Per Brahe d.ä. (upprättad av Sigurd Rahmqvist).

Birger Petersson 
(Finsta-ätten)

Ingeborg Bengtsdotter 
(Folkungaättens lagmansgren)

Birgitta Katarina Israel = Bengta Karlsdotter (Färla)
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Filip Nilsson == Ramborg == Anund Jonsson == Agneta Helena Peter
(Sparre av Totta) I (Lejonansikte) I

Israel Sture Algotsson == Kristina Anundsdotter
(d 1384) (Sture) (d 1434) I (d 1441)

Gustav Sture == Birgitta Stensdotter == Gustav Karlsson 
(d 1444) I (Bielke) (Gumsehuvud)

Anund Sture d y Sten Sture d ä Birgitta == Johan Kristiemsson
(Vasa)

Kristiem Erik

Gustav Eriksson Margareta == Joakim Brahe
(d 1536) I (d 1520)

Per Brahe
Källor se Rahmqvist 1996 s 233

gången är omnämnt (1449) men i den märkliga formen ”Rydzbyholm” 
(Mattisson 1986 s. 94). Birgitta Stensdotter var sedan 1446 omgift med 
Gustav Karlsson (Gumsehuvud) och var under dessa år inte stadigvarande 
bosatt på Rydboholm. En notis i räkenskaperna visar att förvaltaren (vid 
namn Paske) 1451 skickat pengar till fru Birgitta i Kalmar, där hennes 
make var hövitsman på slottet. På nyåret 1461 gav Johan Kristiemsson, å 
sin hustrus vägnar, tillsammans med Anund och Sten Sture ansvarsfrihet 
för Birgitta Stensdotter och hennes man Gustav Karlsson för deras för
valtning av arvet efter Gustav Sture (SkSp z/i).

Påskes räkenskaper innehåller bl.a. uppgifter om inkomster från flera 
namngivna egendomar på andra håll i Uppland, t.ex. Finnerånger i Väst
lands socken och en gård i Bromsten i Spånga socken. För själva Rydbo- 
holmsgodset finns dock endast angivet en klumpsumma avradspengar från 
Ryds socken för varje år 1448-1451, nämligen 51 å jz mark. Dessutom 
redovisas några år pengar för avlösta dagsverken, lamm och höns samt ett
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år även spannmål. Det är fråga om avraden (arrendet) från de under sätes
gården lydande landbogårdarna och torpen. Tyvärr kan vi alltså inte uti
från detta material teckna en bild av godskomplexets sammansättning vid 
1400-talets mitt. För att få reda på just vilka gårdar och torp som ingick 
måste vi gå tillbaka till de jordeböcker över godset som upprättades åren 
omkring 1530 (se Dahlbäck 1978 s. 8, zi not 10, Ferm 1990 s. 65 f.).

Det framgår av dessa att godskomplexet till stor del bestod av torp och 
ensamgårdar - ett tjugotal - på den stora bergiga och skogbevuxna halv
ön sydöst om Kyrkfjärden (fig. 17), bl.a. Broknäs, Bogsättra och Nibble, 
samt på öarna öster därom, bl.a. Vaxön och Kullön (Dahlbäck 1978 s. 15 
f.). Närmast sätesgården låg dels två små gårdar i Fågelnäs väster om 
Rydboholm vid en vik av Stora Värtan, dels två stora gårdar som kallades 
’Gamle gården’ och Libby (Lidby) samt en liten gård med namnet 
”Øskista” eller ”Eskista”. Dessa gårdars åkrar och ängar är sedan länge 
inlagda under Rydboholm, men deras lägen kan med hänsyn till terrängen 
ungefärligen lokaliseras till de sluttande markerna norr om sätesgården. 
Till Rydboholmskomplexet hörde inom Östra Ryds socken också Skåvsjö 
på fastlandet i socknens östra del med två underlydande torp. Dessutom 
hörde till godset några gårdar vid Ullnasjön och på västra sidan av Stora 
Värtan (t.ex. Hägernäs i Täby socken).

Precis som för andra uppländska godskomplex under medeltiden rå
der här en tydlig skillnad i avradens sammansättning mellan å ena sidan 
godsets kärna och å andra sidan de underlydande torpen och ensam
gårdarna. De senare gav endast penningavrad medan de stora gårdarna 
nära Rydboholm gav huvudsaklig avrad i korn: ’Gamle gården’ och Libby 
vardera z pund. Dessa gårdar var också, till skillnad från torpen, jorde- 
talssatta (knappt 11 respektive 10 öresland). Själva sätesgården eller hu
vudgården var betydligt större: i en av jordeböckerna anges dess avrad till 
inte mindre än 16 pund korn och 6 mark penningar.

Namnet ’Gamle gården’ avslöjar att sätesgården flyttat från ett äldre 
läge. Rydboholms läge är typiskt för medeltidens befästa sätesgårdar, 
ägda och bebodda av högfrälse personer - en lågt liggande, lättförsvarad 
plats vid vattnet med möjlighet att med en vattenfylld grav avskilja den 
från fastlandet och från jordbruksmarken. Det vanliga är att sådana ny

byggda sätesgårdar på ny plats får ett nytt namn, särskilt under senmedel
tiden, men det förekommer redan under 1300-talets förra hälft. Rydbo
holm är just ett sådant nytt sätesgårdsnamn, och vi har ovan sett att det är 
belagt 1449. Eftersom det är föga troligt att änkan Birgitta Stensdotter 
låtit bygga på den nya platsen, måste flyttningen ha skett senast under 
Gustav Stures levnad. Det är emellertid mera sannolikt att det var hans 
far, riddaren Sture Algotsson (Sture), även kallad Anund Sture, som tog 
detta initiativ.

När Gustav Sture dog i januari 1444 torde han ha varit litet över 30 år 
gammal. Han blev riddare vid kung Kristoffers kröning i september 1441. 
Hans sätesgård är inte känd. Troligen var han tidvis bosatt på Rydbo
holm, men eftersom detta gods tillhörde hans mor, blev han inte formellt 
ägare till det förrän 1441, då hon dött. Detta år var han hövitsman på 
Älvsborg och 1443 och till sin död hövitsman i Kalmar, så det är inte 
särskilt troligt att han och hans familj ofta kunde vistas på Rydboholm. 
Det är dessutom tydligt att Gustav ägde många gods - bl.a. sätesgårdarna 
Rävsnäs i Toresunds socken i Södermanland och Grönskog i Handbörds 
härad i östra Småland - ty han var enda barnet.

Gustavs föräldrar hade gift sig senast 1409, då hans far redan var rid
dare. Detta år hölls i september räfsteting i Uppsala med allmogen av 
Danderyds och Rydbo skeppslag, varvid Sture Algotsson fråndömdes 
mindre jordstycken i Ryds socken: i Ulina, ”Askestom” och Libby samt 
till storleken okänd jord i Sundby (SD 1166). Alla de i räfstetinget upp
tagna jordarna skulle återgå till jordnaturen skatte. Den närmast liggande 
tolkningen här är att Sture Algotsson åren före räfsten förvärvat dessa 
jordar, vilka alla ligger i anslutning till det kända godskomplexet under 
Rydboholm; de har alla karaktären av kompletteringsförvärv. I samma 
räfstetingsbrev finns en parallell, nämligen den att arvingarna till Jöns 
Bengtsson d.ä. (Oxenstierna) fråndömdes jord i tre byar på det som nu 
kallas Bogesundslandet men under tidig medeltid var en egen ö (Askrike, 
Bogesund och Söderby) samt i Sticklinge på nordvästra Lidingö. Eftersom 
Jöns Bengtsson (död i slutet av 1390-talet) genom sitt giftermål var ägare 
till sätesgården Frösvik på Bogesundslandets västra del, är det tydligt att 
det är fråga om förvärv i gårdens grannskap. I detta fall måste förvärven
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18. Den äldre gårdens 
plats på höjden vid nu
varande Karlhäll. Foto 
Rolf Hintze 1984.

ha gjorts av Jöns Bengtsson eller föregående ägare till Frösvik, eftersom 
räfsten gällde jord som olagligen övergått till frälse ända sedan den 
mecklenburgska regimens början (1363). Vi kan därför inte utan vidare 
utgå ifrån att jorden kring Rydboholm förvärvats av just Sture Algotsson, 
det kan också ha skett betydligt tidigare och vid olika tidpunkter.

Det är endast på detta indirekta sätt vi kan knyta Sture Algotsson till 
Rydboholmsgodset. Han har nämligen inte skrivit sig till någon sätesgård 
i Uppland, däremot en gång (1419) till det ovan nämnda Grönskog (DMS 
4:2 s. 59). Denna sätesgård med dess stora tillhörande gods var hans hus
tru Kristina Anundsdotters. Hon hade ärvt det efter sin far, riddaren 
Anund Jonsson, som hörde till en småländsk släkt (Lejonansikte, Hem
ming Ödgislessons ätt), var lagman på Öland och dog 1397 (ASF s. 75). 
Grönskog ägdes tidigare av heliga Birgittas bror Israel Birgersson (Finsta- 
ätten), lagman i Uppland och död 1350 eller 1351. Godset ärvdes av hans 
son Peter Israelsson, men sedan denne dött våren 1384 utan bröstarvingar 
övergick arvsrätten till Peters syster Ramborgs son Israel, som dog min
derårig senare samma år. På detta sätt kom godset Grönskog att genom 
bakarv tillfalla Ramborg Israelsdotters man Anund Jonsson.
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Israel Birgersson ägde också en huvudgård med namnet ”Oskeste”, ett 
namn vi känner igen från godskomplexet under Rydboholm. Han hade 
fått den och flera andra huvudgårdar i Uppland, med tillhörande torp, i 
arv efter sin far, upplandslagmannen Birger Petersson, 1328 (DS 2658). 
” O skeste/0 skista” var som vi skall se det ursprungliga namnet på den 
egendom som så småningom fick namnet Rydboholm vid den befästa 
sätesgårdens tillkomst. Huvudgården ärvdes vidare från Israel Birgersson 
genom den ovan angivna arvsgången men sannolikt direkt till dottern 
Ramborg. På det sättet kom större delen av Israels gods att hamna hos 
Kristina Anundsdotter.

Vi går nu tillbaka i tiden till Birger Peterssons dagar och finner då att 
han år 1315 gjort en överenskommelse med Östra Ryds socken om några 
öar. Birger överlät till kyrkan hela sin andel i ön Skaftholmen som dittills 
alltid hört till hans ägor; på ”Ojxinsholmi” ägde kyrkan så mycket som 
motsvarade dess andel i bolbyn (”in ipso fundo”), nämligen i byn 
”Oschestum” 5 öresland, medan resten av ön skulle tillhöra Birger; 
samma sak skulle gälla för Vaxön med alla enskilda småholmar ’som for
dom som bekant hade tillhört den nämnda byn’, dvs. kyrkan skulle ha del 
i ön i förhållande till dess andel i bolbyn (DS 2022).

Brevet är ett stadfästelsebrev utfärdat av domprosten och hela dom
kapitlet i Uppsala och beseglat med kapitlets sigill. Det är uppenbart att 
det legat i kyrkans intresse att få reglerat hur mycket man disponerade av 
de nämnda öarna. De ingick i byn ”Øskistas” utmarkstillgångar, vilka 
alltså sträckte sig ända ut till Vaxön. Överenskommelsen är egentligen en 
utskiftning av en del av utmarken, som tidigare varit gemensam för jord
ägarna i byn. Var ”Ojxinsholmi” låg går inte att avgöra - det är tveksamt 
om den är identisk med nuvarande Edholma norr om Vaxön (Dahlbäck 
1978 s. 17) - men Skaftholmen ligger vid Kyrkfjärdens sydöstra strand.

Fyra år tidigare, dvs. 13x1, hade Karl Elinesson (Sparre av Aspnäs), 
fogde på Kalmar, givit Birger Petersson fullmakt att sälja, byta eller ge 
bort eller på annat sätt förfara med Karls egendom ”Oschystæ” (DS 
1823). Det ser ut som om det var nu Birger förvärvade ”Øskista”, men vi 
vet inte hur stor Karls egendom där var, om den omfattade hela byn. Det 
märkliga är att ingen anledning till överlåtelsen anges och inte heller om



det är köp, byte eller gåva. Det gör att man kan misstänka att det är fråga 
om reglering av en skuld, i vilket fall godset torde ha stått i pant hos Birger 
en tid.

Nu finns det ett intressant brev, som bestämt tyder på att Birger Peters
son hade godsintressen i socknen redan 1308 (DS 1584). Detta brev gäller 
utbyte av utmarkstillgångar hörande till byar strax söder om det ovan 
behandlade området, nämligen Sundby och Söderby, vilka ligger på ömse 
sidor om det smala sund som tidigare fanns mellan Holmingeviken och 
Eke fjärd (fig. 17). Birger överlät till bonden Simon i Sundby dels egendo
men Broknäs, dels ekskogen inom Sundby rågångar med tillhörande jord 
och all rättighet som han haft i Sundby. Simon överlät i gengäld till Birger 
allt han ägde på öarna Engarn, Eriksö och ”Halgø” med vatten, fisken 
och allt annat, ’såsom nu ligger till det markland han äger i Söderby’. Både 
Sundby och Söderby hör till socknens äldre byar, som fanns redan under 
järnåldern. Här ser vi att också dessa hade utmarker som sträckte sig öst
erut och omfattade öar utanför. Birger Petersson avstod alltså från jord i 
Sundby och Broknäs, vilka ligger på norra sidan av det gamla sundet och 
gränsande till ”Øskistas” utmarker, mot öar som ligger nära Vaxön. Det 
ligger nära till hands att anta att han redan vid denna tidpunkt, dvs. före 
förvärvet från Karl Elinesson, innehaft jord i ”Øskista”. - Brevet är utfär
dat på Runby i Eds socken, som var en av Birger Peterssons huvudgårdar 
och som han ärvt efter sin far. Bland närvarande vittnen var Birgers hustru 
Ingeborg Bengtsdotter, hans kusin Israel Erlandsson, lektor i Sigtuna 
dominikankonvent, och nio av Birgers tjänare, däribland hans bryte (för
valtare) i Runby.

Men var låg nu Birger Peterssons gård ”Øskista”, Rydboholms före
gångare? Svaret är på höjdplatån ca 1 000 m norr om Rydboholms slott 
och 500 m väster om kyrkan vid lägenheten Karlhäll (fig. 18). På norra 
och södra sidan av denna ligger tre gravfält från yngre järnålder (fornläm- 
ningsnummer 34, 47 och 90 i Östra Ryds socken) med inalles 58 registre
rade gravar, de enda kända fornlämningarna inom Rydboholms gränser. 
En fosfatkartering, från 1980-talet, ger höga värden just på höjden strax 
öster om Karlhäll (fig. 19), vilket visar att det är fråga om en gammal 
bebyggelseplats (fornlämningsnummer 88), utan tvivel ”Øskistas” bytomt.

u Fosfatkartering av förmodade äldre gårdsplatser, utförd av UV 1983.
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Eftersom ”Øskista” fanns kvar ännu på 1530-talet, fastän endast som 
ett torp, och samtidigt den större gården ’Gamle gården’, måste huvud
gården eller sätesgården ha haft ett tredje läge innan den flyttades ned till 
den låga kullen vid stranden, där Per Brahes slott står. Den mest sannolika 
platsen är i sluttningen ungefär halvvägs mellan slottet och Karlhäll, på 
platsen för nuvarande ekonomibyggnader. En annan möjlig plats är den 
mindre höjd där kontorsbyggnaden nu ligger, vid vägen mot kyrkan. Om 
vi förutsätter att det nya sätesgårdsnamnet Rydboholm är knutet till den 
plats som under medeltiden var en holme, skulle det betyda att den äldre 
gårdsplatsen, som jag antagit återspeglas i namnet ’Gamle gården’, an
vänts någon tid efter 1330-talet till Sture Algotssons tid i början av 1400- 
talet. Problemet går knappast att lösa, eftersom egendomen inte är om
nämnd i källmaterialet för perioden i fråga. Dessutom finns ju möjlighe
ten att redan Birger Petersson byggt en ny gård ett stycke vid sidan av 
”Øskista” utan att ändra namnet. Eftersom det under den här tiden var 
vanligt att en högfrälse egendom av sådan storlek var delad på en huvud- 
gårdsdel och en landbogårdsdel, kan ”Øskista” ha levt kvar på höjden vid 
Karlhäll som landboby.

Det är i detta sammanhang intressant att se att ’Gamle gården’ lever 
kvar som fastighetsnamn ännu i beskrivningen till ekonomiska kartan 
1902, där ”Rydboholm eller Gammelgård” anges till 1 mantal säteri, vil
ket tyder på ett nära samband mellan gårdarna, som på 1500-talet var 
skilda enheter.

Med hänsyn till att Östra Ryds kyrka är byggd på mark som tillhör 
”Øskista”/Rydboholm och att egendomen ägts av högfrälse personer 
ända sedan 1300-talets början är det befogat att beteckna Östra Ryds 
kyrka som en stormannakyrka, dvs. en som ursprungligen byggts på pri
vat initiativ (Ferm & Rahmqvist 1985 s. 82). I detta fall har kyrkan emel
lertid inte fått fastighetens namn, vilket är det vanliga, utan i stället det 
gamla bygdenamnet Ryd, som troligen varit namnet på den forntida ele- 
mentarbygd som förutom ”Øskista” och Libby omfattat byarna Björkby, 
Säby, Mälby, Kulla, Ubby och Upp-Eke.

Sockenkyrkan är första gången omnämnd 1303, då ärkebiskopen be
sökte den på sin visitationsresa. Det är till denna tid, omkring 1300, den

första stenkyrkan med sakristia daterats av konsthistorikerna. Den nuva
rande kyrkans långhus, som har ursprungliga tegelvalv, anses vara byggt 
på 1430-talet (Brandel 1928 s. 286). Valven och väggarna försågs senare 
med kalkmålningar av Johannes fwan, främst känd för målningarna i 
Vendels kyrka, vilka utfördes 1451-1452 (Nisbeth 1986 s. 180 f). Mål
ningarna i Östra Ryd skulle enligt en nu nästan bortnött inskrift ha bekos
tats av ”herr Johan Kristiernsson och hans hustru fru Birgitta och herr 
Mathias Erici”och utförts 1449. Så tolkades texten av Johan Peringskiöld 
på 1600-talet, och detta årtal har allmänt accepterats av konsthistoriker 
som behandlat Johannes fwan och Östra Ryds kyrka. Men med hänsyn 
till vad vi vet om personerna kan årtalet omöjligen vara riktigt. Som 
nämnts ovan gifte sig Johan och Birgitta först omkring 1459. Johan blev 
dubbad till riddare i slutet av november 1449, då Birgitta var i tioårsål
dern. Av hennes mors räkenskaper framgår dessutom, som också berörts 
ovan, att vid den tiden bodde ingen stadigvarande på Rydboholm. 
Kyrkoherden Mathias i Ryd var 1475 medlem i Helga lekamens gille i 
Stockholm och levde ännu 1495, vilket gör det ytterst osannolikt att han 
skulle ha varit kyrkoherde redan 1449. Eftersom Peringskiöld återgivit 
årtalet som text på latin, inte med romerska siffror, är det lätt att förstå 
hur han kommit att misstolka tiotalssiffran. Det är nämligen väl känt att 
den medeltidslatinska förkortningen av quinqua- i ”quinquagesimo” (50) 
är snarlik den av quadra- i ”quadragesimo” (40) och därför lätt kan miss
förstås. Det är alltså fråga om en enkel felupplösning av förkortningstecken.

Det är alltså uppenbart, att målningarna tillkommit flera år efter dem i 
Vendel, sannolikt år 1459, efter Johan Kristiernssons och Birgitta Gus
tavsdotters bröllop och då de börjat använda Rydboholm som sätesgård. 
Det bör ha legat nära till hands för dem att ge uppdraget till just Johannes 
fwan, ty konstnären var s.a.s. känd inom familjen. Agneta Eriksdotter 
(Krummedige), som bekostade målningarna i Vendel, var änka sedan 
1431 efter Sten Turesson (Bielke) på Örby och styvmor till hans barn i 
första äktenskapet. Ett av dessa barn var Birgitta Stensdotter, Johan 
Kristiernssons blivande svärmor, som alltså vuxit upp på Örby. När Ag
neta Eriksdotter hösten 1451 sålde Örby m. fl. underlydande gårdar till 
sin systerson Johan Kristiernsson, var målningsarbetet i Vendel i full gång.
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20. Vapenbilder för Birgitta Gustavsdotter (Sture) och johan Kristiernsson 
(Vasa) i Östra Ryds kyrkas korvalv. Foto Bengt A. Lundberg 2.002.

Åter till Östra Ryds kyrka. Det som särskilt intresserar är de malade 
vapensköldarna i korvalvet (Nilsén 1986 s. 184, 235). Dessa har en för sin 
tid ovanlig form - en bred nederdel och en tydlig spets - men precis 
samma utseende som de målade vapensköldarna i Vendels kyrkas lång
husvalv, vilka syftar på Agneta Eriksdotters och Sten Turessons föräldrar. 
Också sköldarnas placering i valvkappornas nederdel påminner mycket 
om Vendel. Det råder ingen tvekan om att Johannes Iwan målat dessa 
sköldar, som är grupperade parvis i de fyra valvkapporna. Vapenbilderna 
är följande: i öster, synliga från långhuset (fig. 20), Vasa och Sture (sjö
blad), dvs. Johan Kristiernssons och Birgitta Gustavsdotters - i väster 
Sture och Bielke, dvs. Birgittas föräldrar Gustav Stures och Birgitta 
Stensdotters - i söder Sture och Lejonansikte, dvs. Birgitta Gustavsdotters 
farföräldrar Sture Algotssons och Kristina Anundsdotters.

Vapenbilderna i norra valvkappan (Nilsén 1986 s. 235, fig. 157) krä
ver en särskild kommentar. Logiskt sett borde där vara Johan Kristierns
sons föräldrars vapen, men bara hans mors (Krummedige) kan identifi
eras; i stället för faderns (Kristiern Nilsson) Vasa-vapen finns vapenbilden 
”Gumsehuvud”. Ovanför dessa två finns fyra mindre vapensköldar, som 
inte hör till den ursprungliga bildkompositionen och som inte har något 
släktmässigt samband med de personer som representeras av de större 
vapenbilderna. De har uppenbart målats dit senare, men sköldarna har 
intressant nog samma karakteristiska form som de större. De nedre visar 
vapnen för släkterna Oxenstierna och Vasa, men de åsyftade personerna 
kan inte utan vidare identifieras. De övre sköldarna, som är kvadrerade, 
kan däremot lätt identifieras som Kettil Karlssons (Vasa), biskop i Linkö
ping, och ärkebiskop Jöns Bengtssons (Oxenstierna). Ärkebiskopens va
pen visar att detta tillägg till korvalvets målningar gjorts senast 1467. Att 
Kettil Karlssons vapen målats kan endast förklaras med att detta skett 
under första halvåret 1464, då Kettil efter sitt uppror mot Kristian I var 
riksföreståndare i Sverige.

Anledningen till att de nya sköldarna målats kan vi bara gissa oss till. 
Det bör ha varit i anledning av en viktig händelse i familjen, t.ex. dop eller 
begravning. Kanske var det i samband med Birgitta Stensdotters (Bielke) 
död, som inträffat före början av juni 1464 och efter nyåret 1461. Detta

skulle kanske kunna förklara varför vapnet ”Gumsehuvud” förekommer 
i samma valvkappa (se ovan), ty det måste vara lagmannen Gustav Karls
sons, Birgitta Stensdotters make sedan 1446 och således styvfar till Bir
gitta Gustavsdotter (Sture). Det förutsätter att den som jag antagit ur
sprungliga bilden av släkten Vasas hjälmvippa avsiktligt målats om till ett 
gumsehuvud, vilket lätt kunnat göras, om Johan Kristiernsson så velat.

Med utgångspunkt från dateringen till 1464 kan vi finna en annan 
förklaring till att de mindre sköldarna målats. Våren detta år dog nämli
gen Nils Kristiernsson (Vasa), som var yngre bror till Johan Kristiernsson 
och en av upprorsledarna under Kettil Karlsson. Nils var gift med Birgitta 
Nilsdotter (Oxenstierna), som efter sin far Nils Jönsson ärvt sätesgården 
Frösvik i Östra Ryds socken. Det gör troligt att Nils Kristiernsson haft 
Lrösvik som sin sätesgård. Han och Birgitta hade två barn, som dog efter 
sin mor men före 1475, då arvskifte efter dem gjordes. Därvid tillföll hälf
ten av arvet de närmaste släktingarna på fädernesidan, och på så sätt blev 
Johan Kristiernsson ägare till Frösvik och dess underliggande gods
komplex, som sedan kom att ärvas av hans dotter Anna. Det mindre paret 
sköldar måste alltså vara Nils Kristiernssons och Birgitta Nilsdotters.

Det är nu dags att angripa ett annat problem, som inte har uppmärk
sammats tidigare, nämligen de förklarande texter som målats invid nästan
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alla sköldarna. Undantagen är de nyss nämnda, Nils Kristiernssons och 
Birgitta Nilsdotters, vid vilka endast bokstäverna ”N” respektive ”B” må
lats. ”B” måste alltså syfta på Birgitta, inte som konsthistoriker tidigare 
gissat Bengt Jönsson (Oxenstierna), lagman i Uppland och död ca 1450.

Texternas genomgående tafatta placering visar att de omöjligt kan till
höra den ursprungliga bildkompositionen, som lagts upp av Johannes 
Iwan. Överhuvudtaget är det sällsynt att målade vapensköldar i medeltida 
kyrkor försetts med förklarande text - sådan saknas i Vendel; i de fall det 
förekommer är de på något sätt inramade, oftast något svängda och in
komponerade i bildprogrammet. I Östra Ryd är texterna ”satta” i raka 
rader, som för tankarna till tryckt text och som liknar texterna i det 
Bååtska gravkoret i Sorunda kyrka, vilka målats 1549 (Bennett m.fl. 197z 
s. 42 ff.). Vidare är texternas identifikation av personerna korrekt utom i 
ett fall, nämligen vapnet ”Gumsehuvud”, som påstås vara fru Katarinas, 
dvs. den ovan nämnde Gustav Karlssons syster. Katarina Karlsdotter, som 
1438 blev gift med Karl Knutsson (Bonde) och därmed tio år senare drott
ning (död 1450) hade emellertid ingen släktanknytning till de övriga per
sonerna. Det är tydligt att den som lät måla texterna inte hade klart för sig 
vem denna vapenbild syftade på. Slutsatsen av det hela måste bli att text
erna tillkommit avsevärd tid efter det att sköldarna målats, då det inte 
längre var allmänt bekant vilka personerna var. Det är vidare uppenbart 
att den som låtit måla dit texterna hade ett intresse för genealogi. En per
son som vi vet hade ett sådant intresse var Per Brahe d.ä., och jag håller 
det för troligt att det är han som ligger bakom texterna, som i så fall kan 
ha tillkommit vid tiden för byggandet av ”det nya Rydboholm”.

Att Gustav Karlsson hör till dem som bidragit till kyrkans prydande 
bekräftas av en av kyrkans kalkar, vilken före 1830 hade vidfästade va
pensköldar med vapnen för släkterna Gumsehuvud, Bielke, Sture och 
Vasa. På kalkens fot finns en inskrift, som enligt Peringskiöld innehåller 
namnen ’herr Gustav Karlsson och hans fru Birgitta; herr Johan Krist- 
iernsson och hans fru Birgitta och herr Mats kyrkoherre’ samt namnen på 
två bönder som troligen var kyrkvärdar vid tillfället.

Även kyrkans altarskåp är en manifestation av Johan Kristiernsson 
och hans hustru och herr Mathias Erici, vilket framgår av en nu skadad
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målad text på latin på den ena dörren, där också Johans och Birgittas 
vapensköldar är målade (Brandel 1928 s. 311 ff.). Även här har Pering
skiöld läst texten och uttytt dateringen till 1488, vilket lika litet som 
dateringen av kalkmålningarna kan vara riktigt. Johan och Birgitta var ju 
då sedan länge döda, och de omnämns inte som avlidna i texten. Dater
ingen måste istället vara senast 1470, ty annars är det svårt att förklara 
varför kung Karl Knutssons riksvåpen målats på den andra altarskåps- 
dörren.

Vi har här sett en rad exempel på den omsorg om kyrkans prydande 
som ägarna till Rydboholm visat. Det intressanta är att allt detta gjorts 
inom en ungefärlig tioårsperiod och av samma personer - Johan Krist
iernsson och Birgitta Gustavsdotter. Den heraldiska framtoningen, som 
här är ovanligt markerad, är typisk för sådana kyrkor som är nära knutna 
till en medeltida sätesgård som ägs av högfrälse personer. Andra exempel 
är Vendel, som nämnts ovan, och Lena, vilken också målats av Johannes 
Iwan, sannolikt på 1450-talet på uppdrag av ägaren till Salsta, Kristiern 
Bengtsson (Oxenstierna), som för övrigt var son till Johan Kristiernssons 
äldre halvsyster. Dessa kyrkors socknar har, liksom Östra Ryd, under sen
medeltiden en stor andel frälsegårdar och torp lydande under större sätes
gårdar. I Östra Ryd är det dock, som Göran Dahlbäck visat, frågan om 
två godskomplex, under Rydboholm respektive Frösvik. I Vendel är det 
klart belagt att ägarna till Örby innehade patronatsrätten, vilket innebär 
att de fick utse kyrkoherde men också var skyldiga att underhålla kyrko
byggnaden. Det är därför fullt tänkbart att samma förhållande gällt mel
lan Lena och Salsta och mellan Östra Ryd och Rydboholm. Något som 
talar för detta, både i Lena och Östra Ryd, är just de målade vapensköld
arna i koret, en lokalisering som antagits förutsätta att vederbörande 
innehade patronatsrätten.



Per Brahe den äldres sätesgård

PERSONEN OCH BAKGRUNDEN

Per Brahe (1520-1590), en av vasatidens centrala personligheter, (fig. 21) 
är skildrad av Georg Landberg i SBL och senast porträtterad av Arne Los
man 1994. Personhistorien nedan utgår i synnerhet från den senares be
skrivning, men sökarljuset har här givetvis inriktats på Per Brahes verk
samhet som byggherre och de förhållanden som kan ha haft betydelse för 
Rydboholm. Per Brahes godsinnehav, dess struktur, produktion och eko
nomi har utretts av Olle Ferm i hans doktorsavhandling 1990.

Flera skrifter av Per Brahe är bevarade. Lian skrev en fortsättning av 
Peder Svarts krönika om Gustav Vasa och en Tröstebok. Mest känd är 
hans Oeconomia eller buus-boldzbook för ungt adelsfolk, som han arbe
tade med under lång tid och färdigställde under 1580-talet. Den bestod av 
två böcker, som hans sonson Per Brahe d.y. omkring 100 år senare lät 
trycka på Visingsö. Där återges ett humanistiskt adelsideal, grundat på 
Per Brahes rika beläsenhet och moraliska livssyn. Böckerna är en utomor
dentlig källa till kunskap om tiden. Den första boken handlar om adels- 
ynglingars uppfostran och den andra om hur gods och gårdar skall skö

tas. En rad praktiska anvisningar i den senare utgår från uppländska för
hållanden. Vid något tillfälle nämns Rydboholm.

Per Brahe var son till Joakim Brahe och Margareta Eriksdotter (Vasa). 
Han föddes 1520, samma år som hans far avrättades vid Stockholms blod
bad. Modern var därefter i några år i fångenskap i Danmark. Återkom
men gifte hon 1525 om sig med den tyske greven Johan av Hoya, som 
sedan ett år tillbaka var i Gustav Vasas tjänst. Då greven förordnades som 
ståthållare över Viborgs och Olofsborgs län i Finland med uppgift att för
svara östgränsen, följde familjen med. Per Brahe tillbringade därför sin 
barndom och första skoltid i Viborg. 1534 fördrevs greven av Hoya från 
sin tjänst och flydde med familjen till Reval (Tallinn). Han deltog i den s.k. 
grevefejden på hertig Albrecht av Mecklenburgs sida och stupade 1535 i 
slaget vid Øxnebjerg på Fyn. Året därpå dog hustrun Margareta i Reval. 
Per Brahe vistades därefter ett par år hos släkten i Hoya (vid Weser i nuv. 
Niedersachsen - mellan Bremen och Hannover). Man kan anta, att in
trycken från dessa ungdomsår haft betydelse för hans personliga utveckling.
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2i. Per Brahe d.ä. Kopia 
av 1600-talsmålare. Foto 
Torbjörn Grundström 
2 002.

PER BRAHE D.Ä:S TID SO

År 1538 kallade Gustav Vasa sin systerson Per Brahe tili Sverige. Hän 
återfick sina arvegods Lindholmen och Rydboholm i Uppland, som tillfal
lit hans moder omkring 1530 (Ferm 1990, s. 65) och Sundholmen i Väs
tergötland, som var hans fädernearv. Till en början hade han en sätesgård: 
Rydboholm. Det var hans egentliga hemvist, den helt skattebefriade går
den. Lindholmen och Sundholmen var bara huvudgårdar, dvs. adminis
trativa centra för landbogodsen. Han godsinnehav ökade ständigt och i 
slutet av 1560-talet var han ägare till tre sätesgårdar: Sundholmen, Ryd
boholm och Lindholmen (Ferm 1990, s. 205), tillika med grevskapet Vi- 
singsö med Visingsborg.

Under 1540-talet lyste kungens nåderika sol över Per Brahe. Han blev 
kammarråd och ståthållare på Stockholms slott 1540 och riksråd 1542. 
Gudhems kloster och härad erhöll han i förläning 1540, varefter han lät 
bygga stenhuset på Sundholmen, delvis med användning av huggen sten 
från det rivna klostret (Söderberg 1941, s. 46 ff.). Sundholmen var av allt 
att döma Per Brahes första byggnadsföretag för egen del. Det skulle under 
1540-talets senare del följas av Rydboholm och under 1560-1570-talen 
av Visingsborg.

Som ståthållare hade Per Brahe nära kontakt med Stockholms slott, 
där Gustav Vasa under 1530-talets slut och början av 1540-talet företog 
stora ombyggnader (Olsson 1940, s. 67 ff.). Det har utan tvivel haft bety
delse för sätesgården på Rydboholm. Den nya kungliga tegelborgen 
Gripsholm, påbörjad 1537 (Westlund 1948, s. 16 ff.) och i stort sett fär
digställd, när Per Brahes bröllop firades där 1549, var säkerligen en annan 
inspirationskälla för anläggningen på Rydboholm. Vi återvänder till detta 
nedan.

Efter Dackefejden började Gustav Vasas konsolidering av riket och vid 
Västerås riksdag 1544 blev kronan ärftlig. ”Peder Bragde till Ribboholm” 
var en av undertecknarna till arvföreningen. 1544 blev han också lagman 
över Uppland och Norrland. Samma år fick han av kungen ett f.d. gilles
hus vid Stortorget i Stockholm (Nordmann 1904, s. 19). Det blev hans 
”hus i staden” och familjens samlingspunkt under en följd av år. Han 
hade också ett eller två hus i Uppsala (Ferm 1990, s. 75) och hus och tomt 
i Vadstena och i Reval (SBL, s. 655). Hans godsinnehav växte stadigt.År
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1545 erhöll han hela Ryds skeppslag med samtliga räntor, såväl skatt som 
fodring i förläning och 1558-1559 förstärktes hans ägoinnehav i Östra 
Ryds socken genom byte med kungen (Dahlbäck 1978, s. 5 och 18). 1546 
utnämndes han till riddare.

Planering och byggande av den nya sätesgården på Rydboholm torde 
ha igångsatts ungefär vid denna tid, i mitten av 1540-talet. Den gamla 
gården från Sturarnas och Vasarnas tid - om vars byggnader vi ingenting 
vet - hade kanske förfallit under 1520 och 1530-talens orosår. Nu skulle 
anläggningen helt nygestaltas i ett medvetet helhetsgrepp. Materialan
skaffning och bearbetning av råmaterial tog tid och planerades antagligen 
noga. Per Brahe har själv i Kalendern i sin Oeconomia månad för månad 
gett detaljerade föreskrifter för hur byggenskap skall förberedas med god 
framförhållning (PBOec, s. 128 ff.). Det var stora kvantiteter tegel som 
skulle brännas, vilket skedde på den egna gården. Gråsten måste brytas 
till grundvalarna, virke till bjälklag och takstolar fällas och köras fram, 
smide till byggnadsjärn tillverkas. Först av allt skulle planen för byggna
derna stakas ut och grunderna grävas. Vallgravarna runt anläggningen 
skulle planeras, grävas ut, pålskos och iordningställas.

Den ännu bevarade vapentavlan (fig. 22) har texten: Her Per Bra til 
Rydboholm åren efter Christi byrd 1548 och kröns enbart av Brahevap- 
net, ännu med de nedåtvända örnevingarna. När Per Brahe 1561 blev 
greve, förbättrades vapnet (Losman 1994, s. 22) och senare vändes ving
arna uppåt (Sueciabilden). Per Brahe var 1548 ännu en ogift man. Men 
hans giftermål var nära förestående, vilket säkert var av avgörande bety
delse för hans byggplaner. Den 10 mars 1549 ordnade Gustav Vasa på 
Gripsholm bröllopet mellan en 29-årig Per Brahe och den 17-åriga Beata, 
dotter till riksrådet Gustav Olovsson (Stenbock) till Torpa och Brita 
Eriksdotter (Leijonhufvud), syster till drottning Margareta, Gustav Vasas 
andra gemål. Brudens lillasyster Katarina blev tre år senare Gustav Vasas 
tredje drottning (Losman 1994, s. 17). Familjerna var alltså mycket nära 
sammanbundna i släktskap. Samma år som bröllopet ägde rum, 1549, 
löstes de båda grevarna av Hoya (Per Brahes halvbröder) från arvet efter 
Margareta Eriksdotter (Ferm 1990, s. 198) och Per Brahe fick full ägande
rätt till sitt modersarv.

PER BRAHE D.Ä:S TID 5 2

Detta är något av den personliga och ekonomiska bakgrunden till 
Rydboholms stora byggnadsföretag. Även om Per Brahe framstår för ef
tervärlden som en lärd man utan stora later, med ett enkelt och sparsamt 
sinnelag, var det otvivelaktigt viktigt för honom att manifestera sin ställ
ning som en av rikets främste. Hans inflytande och rikedom var i stigande. 
En försvarbar anläggning och en bostad med bättre möjlighet till repre
sentation och större bekvämlighet blev ett viktigt behov.

22. Vapentavlan 1548. Foto Torbjörn Grundström 2002.

MANBYGGNAD,TORN OCH MURAR

”Arttelig och wacker bygning höfues een Adels Personn, vppå thet så
dan må blifue achtedh och hollen för thet mann är, Doch icke förmijkit 
widt och stoort begripet heller för Kåsteligit vthöfver thens förmö- 
genhheett och höfue, Ty elliest will then bygning wenthe een Annenn 
och Rijkere hussbonde, Therföre skall hon i alle måtte hafue sin rätte



PROPORTION, högden efter Längden och breedden, Jngången mäk
eligen och Rwmen Liusse och wäl ordinerede efter een mans rätte Tarf, 
Fatebwr och anned Jnnedömme skall och vti lijke måtte ware skicket, 
efter samme Sätt såsom bygningen är till, Så adt sompt är icke förmykit 
ringe, och sompt åter förmykit Kåsteligt. Vpå thet adt thet icke skall 
synes antingen Vthaf obetenckiende och fåwetzske heller fremmende 
ware samman kommed”.

Så lyder i Oeconomian Per Brahes eget ”byggnadsprogram” (PBOec, s. 72 
f.). Det framgår tydligt, att byggnaderna skulle framhäva och befästa 
adelns ställning i samhället, utan att detta fick innebära fåfänga eller över
drifter. Rydboholms gestaltning visar tillämpningen av hans idéer i prakti
ken. I det följande skall vi då och då återvända till andra tankar, som förs 
fram i Oeconomian. Men först en beskrivning av vad som konkret är 
bevarat av anläggningen från dess äldsta tid, här benämnd period 1 och 
på uppmätningsritningarna markerad med violett.

Den byggnadsarkeologiska undersökningen, Sueciabildernas utsagor 
och jämförelser med andra samtida byggnader gör det nämligen möjligt 
att få en rätt sannolik bild av Rydboholm under Per Brahes tid. Den inle
dande perspektivritningen (s. 51) är återgiven i samma vinkel som Suecia- 
bilden, så att jämförelser lätt kan ske.

PLAN OCH EXTERIÖR 

Bevarat murverk
(uppmätningsritningar L1-9 och II: 1-7 - violett)
Per Brahes nya sätesgård förlädes således till samma plats som den äldre 
gården - den strategiskt belägna holmen. Den uppfördes i tegel och befäs
tes. Som helhet fick anläggningen en något oregelbunden kvadratisk plan. 
Genom vår undersökning (Bilaga 1) kunde klarläggas, att byggnadsstom- 
men ännu är bevarad till full höjd i den norra och västra längan av dagens 
slott (pl. I:i~9 - violett). De i rät vinkel sammanbyggda längorna utgjorde 
den dåtida huvudbyggnaden. Den förbands via höga skyttegluggsför-

sedda murar med det s.k. Vasatornet (pl. II: 1-7) i sydöst. I muren mot 
söder låg sjöporten.

Landporten, om vars utseende vi ingenting vet, har sannolikt legat i det 
nuvarande ”gattet” mellan östra längan och Vasatornet. Tornet hade en 
försvarsteknisk, flankerande position. Det sköt utanför försvarsmurarna 
och var något skevt orienterat. Därigenom kunde man bättre bestryka 
både sjö- och landmurarna. Det är möjligt, att planformen också i någon 
mån kan ha anpassats till äldre byggnader, som legat kvar under byggti
den, men sedan rivits.

Det råder emellertid inget tvivel om, att anläggningen planerats och 
uppbyggts i ett sammanhang. Alla ursprungliga byggnader har varit för
bundna med varandra och med sträckmurarna i fasta murförband. Bygg
nadsmaterial, teknik och formvärld är vidare så likartade i alla delar av 
byggnadskomplexet, att 
någon större tidsskillnad 
inte kan föreligga.

De två i vinkel samman
byggda längorna i nordväst 
vag som ritningarna visar, 
ca 30 m långa. Västläng- 
an var ca 10 m bred och 
den i norr ca 9 m. Ytter
väggarnas bevarade höjd 
är 9 till 9,5 m beroende på 
markens topografi.

I innerhörnet mellan 
de båda längorna fanns, 
som framgår av Suecia- 
bilden (fig. 11-13), ett 
stort högt torn. Tornet, 
som med största sanno
likhet inrymt stora trap
pan mellan våningarna, 
mäter i plan 4,5 x 5 m

23. Spår av trapptornet i 
västra gärdsfasaden (Rnr 
hi 22).
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24- Södra gårdsfasaden. Arkadöppningarna mellan trapptornet och norm längan (Rnr I:ioo).
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2j. Detalj av högra pelaren och bevarat följ ar
skift till ursprungligt valv över arkadöppningen 
(Rnr I:io2).

2 6. Spär av rivet karnap intill trapp
tornet. Igensatt bjälkhål och däröver- 
markant putskant (Rnr I:p8).

2 8 a. Rekonstruktion 
av södra gårds
fasaden.

o •5

(pl. 1:7-9) och är delvis indraget i västlängan, dock inte så mycket som 
det verkar på Sueciabilden. Det är nu rivet med undantag för rummet 
under mark (pl. I:y) och i väggarnas murverk kunde vi mäta upp avhugg
na förband för tornets ytterväggar (pl. 1:4, 6 och fig. 23), jämte de stora 
dörr- eller arkadöppningar, som i båda våningarna lett in till norra längan 
(fig. 24). Öppningarna hade sedermera förskjutits mot väster och en ny 
mittpelare uppförts. Det äldsta skicket var emellertid fullt rekonstruer- 
bart. Den högra öppningen var nästan helt oskadad, den äldsta mitt
pelaren bevarad till hälften och över den smalare, senare byggda, pelaren 
satt det gamla följarskiftet till den vänstra öppningens valv kvar (fig. 25). 
Mittpelarens bredd kunde därmed fastställas till ca 90 cm (se fig. 48).

Det på Sueciabilden synliga karnapet eller burspråket t.h. om stora 
tornet visade sig ha funnits från början och haft två våningar. Dörröpp
ningen ut till burspråket var till stor del bevarad i murverket i övre vå
ningen, men förstörd i den nedre. En markant putsgräns och en ilagning 
efter en bärande (?) bjälke angav burspråkets storlek (pl. L4 och fig. 26). 
Avsaknaden av hörnförband i tegel tyder på, att det varit uppfört i trä 
eller korsvirke.
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27- Spår av den rivna latrinutbyggnaden 
på västsidan (Rnr I:iß).

28 c. Rekonstruktion av västfasaden.

Både på gårdsfasaderna och på väst- och nordfasaderna registrerades 
spår av andra rivna utbyggnader. På gården intill västra längan syns på 
Sueciabilden innanför sjömuren ett mindre torn, här kallat det sydvästra 
tornet, varav avhugget hörnförband med skyttegångsmuren och rester av 
dörröppningar återfanns vid vår undersökning (pl. 1:6). I hörnet mellan 
norra längan och landmuren i öster fanns också en utbyggnad (pl. 1:4), 
här benämnt det nordöstra tornet. På ytterfasaden mot väster (pl. I:i och 
fig. 27) märktes avhuggna förbandsstenar till en två våningar hög utbygg
nad, en latrin. En utbyggnad tycks ha funnits även på nordsidan, men var 
alltför fragmentariskt bevarad för att kunna förstås.

Ursprungliga fönster var på norra längan endast bevarade som delar 
av smygsidor (pl. 1:2, 4), dock tillräckligt för att man någorlunda kan 
bedöma deras storlek. Bättre var det på västra längan (pl. I:i, 6), där 
några nästan fullständigt bevarade fönsteröppningar fanns både på väst
fasaden och mot gårdssidan.

Alla dessa bevarade rester av den äldsta tiden gjorde det tillsammans 
möjligt att rekonstruera de båda gårdsfasaderna med sektioner genom 
tornen och även västfasaden med latrinanläggningen (fig. 28).

v_„
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30. Rekonstruktion av 
sydvästra tornet.

Det sydvästra tornet, innanför sjömuren, tecknade sig tydligt i västra 
gårdsfasaden genom det avbilade förbandet till sydväggen. Rester av 
dörröppningarna till de båda övre våningarna (pl. 1:6 och fig. 29) var 
också kvar. Läget för norra tornväggen kunde inte säkerställas lika exakt, 
eftersom här fanns en stor murlagning. Tornet bör emellertid ha innefat
tat dörröppningen till markvåningen, som utan tvekan är ursprunglig i 
muren. Tornets planstorlek kan därmed uppskattas till ca 3,5 x 3,5 m
(pl. 1:7-9). Perspektivritningen (fig. 30) är ett förslag till hur det kan ha 
tett sig från början.

Ett litet torn eller en utbyggnad har som sagt även funnits i nordöstra 
hörnet av gården (pl. L4-5). Utstickande grundstenar och avhuggna te
gel, anger att det varit ca 2 x 2,3 m stort i plan (pl. L8-9). I norra gårds- 
fasadens båda våningar fanns bevarade dörröppningar (fig. 31), som lett 
ut till tornet. Över nedre dörren fanns en välvd muröppning, ca 80 x 80 
cm stor, troligen en ljusglugg. Tornet tycks ha ändrats något redan under 
byggtiden. Senare, när tillbyggnaden i nordöstra ytterhörnet (pl. 1:8 - 
orange) gjordes, förlorade det sannolikt sin betydelse och revs. Rekon
struktionen (fig. 32) är ett förslag till utbyggnadens ursprungliga utse-
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29. Västra gårdsfasadens 
sydligaste del med av
huggna förbandsstenar i 
hörn och rester av dörr
öppningar till sydvästra 
tornet (Rm 1:123).

31. Södra gårdsfasadens 
östra del med muröpp
ningarna till nordöstra 
utbyggnaden eller tornet 
(Rnr 1:9 4)-



33- 'Vasatornets nordvästra hörn 
och såren efter den rivna skytte- 
gångsnmren (Rnr II:8y).

ende och dess förbindelse med norra längan, borggården och östra skytte
gången.

Huvudbyggnaden förbands således via mindre tornbyggnader med 
skyttegångarna i söder och öster, vilka i sin tur hade direktförbindelse 
med Vasatornet. Murarnas ursprungliga höjd och bredd framgick tydli
gast på Vasatornets väst- och nordsida (pi. II: 1-2) genom de avhuggna 
förbandsstenarna (fig. 33, 36—37). Murarna har varit ca 6 m höga och 
haft ett bröstvärn med en murtjocklek av ca 65 cm.

Den östra skyttegången ingår i nedre delen av östlängans gårdssida (pl. 
1:5) med nästan fullständigt bevarad höjd och fyra skyttegluggar, helt 
eller delvis oskadade (fig. 34). Den bäst bevarade öppningen återupptogs 
för undersökning (fig. 35) och visade sig vara starkt utåtlutande, en s.k. 
stupglugg. Skyttegluggarna håller en höjd av 60 cm och bredder växlande 
mellan 50 och 70 cm.

Bärningen för skyttegången är ingenstans bevarad, men av spåren i 
östra gårdsfasaden och Vasatornets västsida kan man sluta sig till, att det

32. Rekonstruktion av 
nordöstra tornet och 
dess förbindelse med 
gårdsplatsen och 
skyttegången.

34. Östra gårdsfasaden med den inbyggda skyttegången (Rnr 1:74).

35. Den återöppnade 
skyttegluggen (Rnr h.78).
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3 6. Vasatornet under re
staurering mot sydöst 
(Rnr 11:2.).

måste ha varit en murad konstruktion med bärande valv för skytte
gångens golv. Med utgångspunkt från spåren i Vasatornet och helhets
måtten har antagits, att använd måttenhet legat kring 56-57 cm.

Vasatornet mäter i plan ca 8,6 x 9,5 m, bevarad höjd är drygt 11 m 
(fig. 36). Tornets allra översta del är avriven, men i övrigt bevarar det 
väsentligen sitt ursprungliga yttre. Som framgår av ritningarna (pi. II: 1-2) 
och den detaljerade beskrivningen av fasaderna (Bilaga 1), är det främst 
västväggens norra del, som utsatts för förändringar i samband med att 
skyttegångsmurarna revs och tornet blev fristående. De bevarade spåren i 
murverket gav många upplysningar om den äldsta tidens tekniska skick 
och olika funktionella inrättningar.

Den klargörande ritningen (fig. 37) visar, att separata dörringångar (1)
från början ledde direkt in till tornets 
båda nedre våningar. Till tornets övre 
rum kunde man endast komma via skyt
tegången. Dörröppningarna var båda ut
byggda i ca 45 graders vinkel från mur
livet, dvs. de var orienterade mot går
dens mitt. Den nedre öppningens skev
het är ännu fullt synlig. Murverket är 
avbilat in till kärnan (5), där skytte- 
gångssystemet varit sammanbyggt med 
tornet, både nedtill, där det funnits en 
bärande valvkonstruktion och i första 
våningen, där den höga försvarsmuren 
och dörrförbindelsens överbyggnad (fig. 
38 a) tecknar sig i väggen. Tillsammans 
med en liten putsad rest (6) av takvalv 
(fig. 38 b) anger detta, att det funnits 
en överbyggd entré till tornets första 
våning. Av dess yttre dörröppning åter
står endast omfattningen som en sned 
smal fas jämte valvanfang till den yttre 
dörröppningen (se fig. 64). Vår rekon-
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37. Tolkning av mur
verket i Vasatornets 
västfasad K.A./K.P. 
1984 (rev. P.Tb. 2002).
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1) dörröppningar
2) murnisch
3) uSn
4) skytteglugg
5) allt avbilat 
murverk
är prickat
6) rest av valv 
med putsad un
dersida
j) ursprungligt 
fönster 
8) rökgång



38 b. Rest av det putsade tak
valvet i baldakinen syns upptill 
i bild (Rnr 11:39).

38 a. Detalj av avbilat murverk över ingången till första 
våningen av tornet (Rnr II-.ąin

struktion (fig. 39) med en baldakinartad utbyggnad framför ingången ut
går från dessa fragment och spår i murverket och från analogier hämtade 
från Sueciabilder.

Till vänster om markvåningens dörr fanns rester av en sittnisch (z), 
varav endast en del av smyg och valv ännu var kvar. Till höger om dörren 
märktes i det avbilade murverk, som ingått i skyttegångens bärning, val
vet till en liten ugn (3), vars öppning och rökgång ännu är bevarad inne i 
markvåningen. Skyttegluggen utanför muren (4) är ursprunglig, dock 
flera gånger ombyggd i fasadlivet.

I första våningen fanns till vänster om karnapet en bevarad, numera 
igensatt, fönsteröppning (7) i den snedfasade norra delen av väggen. En 
märkvärdighet förekom i murverket utanför skyttegångsmuren; en delvis 
förstörd smal muröppning (8) med en nu avbilad, en gång utskjutande 
kalkstensplatta i underkanten. I ovankant var öppningen starkt sotig och 
i hela nästa våning märktes en markant vertikal sotfärgning. Öppningen 
har följaktligen tolkats som en utanpå muren lagd rökkanal.

Den övre delen av Vasatornet är nästan helt intakt med burspråket och 
dess orörda fönsteröppningar och skyttegluggarna högst upp. Kvar sitter 
också de helsmidda ankarslutar, som med dragjärn ännu binder flera av 
de ursprungliga bjälkarna i Vasarummets tak (jfr dendrokronologiska 
prov ovan). Blinderingsbanden, som var igensatta med fastkramlade ving- 
tegel och bruk, återupptogs vid 1980-talets restaurering.

39. Rekonstruktion av Vasa- 
tornets ursprungliga utseende 
och skyttegångarnas förbin
delse med tornet via en över
byggnad eller baldakin.
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42. Ankarslutar från ijoo-talet.

Uppifrån och ned:
a) slottets norra fasad (Rnr U.30)
b) Vasatornets västfasad (Rnr II:^z)
c) västra gårdsfasaden på slottet (Rnr 1:133)
d) slottets västfasad (Rnr I:zy)

Tornet hade redan vid Sueciabildens tillkomst i början av 1660-talet 
blivit försänkt och försett med ett annat tak än det ursprungliga. På vin
den - den nu återstående meterhöga nederdelen av skyttevåningen - beva
ras ännu ca 40 cm breda och 50 cm höga stupgluggar, rester av spis, 
trappa m.m. (fig. 59). De utgör konkreta bevis på att ovanvåningen från 
början måste ha varit väsentligt högre för att kunna användas. Vi återvän
der till detta. Mest anmärkningsvärd är den vid murkrönet avrivna spiral
trappan (pl. II:/), som från västsidan svängt upp mot sydväggen till ett 
högre plan - ett öppet skytteloft. Dessa förhållanden, jämte analogier av 
samtida torn på Vädersolstavlan i Storkyrkan (Weidhagen-Hallerdt 1999) 
och av blockhuset vid Vaxholm (Hansson 1976, 170 f.), är utgångspunkt 
för rekonstruktionen av Vasatornets ursprungliga yttre. Omständighe
terna kring befästningen vid Vaxholm (fig. 60) återkommer vi till nedan.

Murverkets kännetecken
En av de viktigaste uppgifterna vid fältundersökningen var att fastställa 
vad som var specifikt för varje tidsperiod i byggnaden. Från helhetsdragen 
går vi därför över till en beskrivning av det äldsta murverkets enskildhe
ter. Deras karaktärsdrag beträffande material, konstruktion och form kan 
sammanfattas på följande sätt:

Markvåningen är utvändigt murad av vald och kluven gråsten, skolad 
med tegel- och gråstensskärv. Däröver reser sig de välbyggda övermurar
na av åsfogat stortegel i munkförband (fig. 40-41). Spår angav, att fasa
derna från början varit avfärgade i rött.

Murarna, som är uppförda i skalmursteknik, håller i slottets ytter
väggar i markvåningen en tjocklek av i medeltal 1,30-1,40 m. I nord
västra hörnet är de ända upp till 2 m tjocka, vilket kan bero på att marken 
varit instabil. I första våningen är ytterväggarna ca 0,90 m och i ovan
våningen ca 0,75 m tjocka (pl. E7-9). Vasatornets murar är lite kraftigare: 
ca 1,50-1,60 m i markvåningen, 1,30 m i första och 1,10-1,15 m i andra 
våningen. Skyttevåningens murar är 0,90-0,95 m tjocka (pl. II:3-7).

Murteglet (storlek 30-32 x 15 x 8,5-10 cm) är rött med inslag av 
reducerat brända mörka tegel, framför allt i slottets nordvästra del. Vasa
tornets tegel är jämnare bränt och varmrött (storlek 30 x 15 x 8-9 cm).
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40. Ursprungligt murverk - 
munkförband med åsfogar. 
Slottets nordfasad, västra 
delen (Rnr I:izi).

41. Ursprungligt murverk. 
Vasatornets västsida innanför 
den avbilade skyttegångs- 
muren (Rnr 11:47).

Det äldsta murbruket är överallt likartat. Det är ljust gulgrått och mycket 
hårt (sannolikt hydrauliskt) med jämnt fördelad ballast och vita och or
ange kalkklumpar.

Arbetsgången vid uppmurningen kan i princip följas genom ställnings- 
hål i vart tionde skift. Några störningar i denna rytm kunde inte registre
ras, ej heller någon stötfog mellan olika byggnadsdelar. Det styrker upp
fattningen, att en från början uppgjord plan konsekvent följts.

Bjälklagen är förankrade i murverket vanligen med helsmidda raka 
ankarslutar (fig. 42 a). I två fall förekommer nästan identiska, böjt kryss- 
formiga helsmidda järn med ögleformade ändar, nämligen på västra läng
ans sydfasad och under burspråket på Vasatornet (fig. 42 b). På väst-



43- Fullständigt bevarad fönsteröppning på Vasatornets nordfasad (Rnr 11:81).

44. I det närmaste orört fönster längst i 
väster på nordfasaden (Rnr F.29).

kanterna. I övrigt är fönstren bara delvis bevarade med rester 
av smygar eller valv, i många fall dock tillräckligt för att vara 
underlag för rekonstruktion.

Rester av stormjärn till blyfönster fanns kvar på Vasatornet 
jämte avbrutna gångjärnshakar till utvändiga fönsterluckor. 
Sådana hakar fanns också kvar på de båda andra byggnader
na, i samtliga fall endast på utsidan av anläggningen, inte in
emot gården, där det inte tycks ha funnits fönsterluckor.

Skyttegluggarna har raka hörn, utan fas (fig. 35). Mark
våningens små fönstergluggar är i flertalet fall försedda med 
smidda kryss av fyrkantsjärn. Kanonöppningarna i Vasator
nets markvåning (fig. 45) har utåt mycket små gluggar och inåt 
starkt skrånande smygar. I fönsterbänkarna ligger fast inmur
ade ekbjälkar med ett lodrätt borrat rekylhål för lättare kanon, 
hakebössa och andra skjutvapen.

45. Den östra kanon
gluggen i Vasatornets 
markvåning.

längan finns ytterligare två varianter: en rak ankarslut, där dragjärnets 
ände kluvits och utsmitts till två tungor, vilka hophetsats med ankarsluten 
(fig. 42 c), och en rak spadformad slut med ett hophetsat omtag (fig. 42 d).

Slottets västra länga och norra längans västligaste del t.o.m. stora 
hörntornet och burspråket har oförändrade mellanbjälklag. I resten av 
norra längan låg ursprungligt bjälklag ca 1 m högre än nu (pl. 1:2, 4). Det 
innebär, att västra längan och anslutande del i norr från början hade en 
hög ovanvåning, medan däremot norra längans östra del hade en låg 
ovanvåning och en hög nedre våning. Tillsammans med andra faktorer 
har detta betydelse för tolkningen av de äldsta rumsfunktionerna, vilket vi 
återvänder till nedan.

Muröppningarna är enkla, stickbågiga, vanligen med halvstensvalv, 
ibland med dubblerade halvstensbågar eller bågar med följ arskift (det se
nare främst på norra längan). Dörr- och fönsteröppningarnas smygar har 
fasade ytterhörn. Ett fullständigt bevarat fönster uppmättes på Vasa
tornets nordfasad (fig. 43). Övriga tornfönster blev obetydligt vidgade, 
när nya karmar insattes. Tre fönster i slottets nordvästra hörn, två mot 
väster och ett mot norr (fig. 44) har också av den anledningen naggats i
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46. Vasatornets västfasad. Övergången mellan första och andra 
våningen; karnisformad list och blinderingsband pä burspråks- 
delen och vulst pä södra delen. Märk även det utskjutande, nu 
avbilade partiet över döröppningen (Rnr 11:49).

Arkitekturens formspråk är enkelt. Profiltegel förekommer ytterst 
sparsamt. Utom den enkla raka fasningen av muröppningarnas hörn, 
finns på Vasatornet ett formtegel med halvrund kortsida för överkragning 
mellan första och andra våningen runt hela byggnaden samt ett karnis- 
format tegel i utkragningen av burspråket (fig. 46).

Invändigt kännetecknas markvåningen både i slott och Vasatorn av 
tunga kraftfulla tunnvalv i tegel (pl. 1:7-8). Endast på ett ställe förekom
mer en annan valvform - ett ribbvalv - nämligen innanför ingången i 
Vasatornets markvåning (fig. 47). Ribborna har enkelt rundad form och 
slutstenen är rundad. Samma valvform kan eventuellt även ha täckt den 
baldakinartade övergången mellan skyttegång och torn.

Fasaderna var tegelröda, till synes förstärkt av färg, och livades endast 
av de vitputsade 30 cm breda och 1/4 sten djupa horisontella blinderings- 
banden högst upp på de båda byggnaderna i nordväst och på Vasatornet i 
burspråkets nedre del och mellan andra våningen och skytte våningen. 
Den taklist som alla byggnader säkerligen haft från början är ingenstans 
bevarad, ej heller någon rest av ursprunglig takstol. Rekonstruktionen av 
den äldsta periodens yttertak och tornhuvar (se den inledande perspek- 
tivritningen) bygger på analogier med samtida byggnader.

INTERIÖR

Bevarade rum och spår av ursprungliga inrättningar
Rekonstruktion av rumsdisposition och inrättning erbjuder självfallet
större problem än exteriören. Vasatornet bibehåller i princip sin ur-
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47. Ribbvalvet innanför dörren i Vasatornets markvåning.

sprungliga plan, men är dock mer ändrat, än vad som omedelbart fram
går. Hur de båda gårdslängorna i nordväst fungerat, är svårtolkat, efter
som inga djupundersökningar kunnat ske i det inre. Ett försök till rekon
struktion av planlösning och tolkning av funktioner i byggnaden har ändå 
ansetts nödvändig, inte minst som utgångspunkt för fortsatt forskning, 
t.ex. i samband med restaureringsarbeten invändigt. Tolkningen bygger 
på murverksundersökningen och en allmän kännedom om bostadsskicket 
under 1500-talet.

Sueciateckningen ger också vissa antydningar om inre funktioner. Av
bildningen av torn, burspråk och i någon mån antalet fönsteröppningar 
har beaktats, i den mån de stämmer med uppmätningarna. Antalet skor
stenar på norra respektive västra längan har övervägts och ett antagande 
gjorts, att deras placering i princip återspeglar den äldsta plandisposi
tionen. Inget konkret anger, att norra längan haft tre våningar, såsom det 
angetts på Sueciabilden.

Vid en granskning av den färgsatta planen (pl. 1:7-9 - violett) med 
hänsyn till bevarade delar av det inre, märker vi, att den ursprungliga 
planlösningen med tre stora välvda utrymmen är bevarad i de båda nedre 
våningarna i västlängan. Markvåningen förbinds fortfarande via stora 
tornets under mark bevarade del med ytterligare två tunnvälvda rum i 
norra längan.



I västra längans norra del finns i första våningen två tunnvälvda rum 
med helt orörd plan och bevarade fönsteröppningar från den äldsta tiden. 
På motsvarande plats i ovanvåningen har hörnrummet markerats som ur
sprungligt, eftersom dess östvägg kan bäras av mellanväggen i våningen 
under.

Nära intill de små tunnvälvda rummen märks på planen av markvån
ingen rester av den spiraltrappa, som en gång förbundit våningarna med 
varandra. På västfasaden (pi I:r) är de två små fönster, som gett ljus åt 
trappan, ännu bevarade. Söder om trappan uppmättes spåren av en ca 
2 m bred utbyggnad, som utan tvekan varit en ursprunglig latrinan
läggning för båda våningarna. Nedre dörröppningen till utbyggnaden var 
kvar. På platsen för den övre fanns en stor ilagning av murverket.

REKONSTRUKTION OCH DISPOSITIONSFORSLAG

En befäst sätesgård skulle fylla kraven på försvarbarhet, representativitet 
och bostadskomfort. Steg för steg skall vi försöka förstå hur det förverkli
gades på Rydboholm.

Huvudbyggnaden eller stenhuset
De båda byggnadslängorna i det nordvästra hörnet av anläggningen ut
gjorde tillsammans huvudbyggnaden, i arkivalierna benämnt stenhuset. 
Rekonstruerade planer (fig. 48) visar hur våningarna tidigast kan ha varit 
disponerade.

Den representativa entrén låg i stora tornet i innervinkeln mellan bygg
naderna, sannolikt med ingång från söder och krönt av vapentavlan från 
1548 (fig. 22). Rekonstruktionen utgår från de förutsättningar som ges av 
de med tornet förbundna arkadöppningarna i norra längan (pl. 1:4 och 
fig. 24-25) och de antagna trapp loppen mellan våningarna. Med största 
sannolikhet kan man nämligen anta, att tornet inrymt stora trappan mel
lan våningarna, och att den varit en s.k. fyrsidig trappa med kraftig mas
siv mittpelare, raka trapplopp och vilplan (fig. 28 a-b).

På gårdssidan fanns som nämnts till höger om trapptornet ett bur
språk eller karnap (fig. 11-13), sannolikt byggt av trä eller korsvirke (pl. 
1:4, fig- och z8 a). En liknande utbyggnad tycks även ha funnits på 
nordsidan. Här fanns spår av en kapad, en gång bärande (?) bjälke, under 
en i båda våningarna igenmurad zon i murverket (pl. 1:2). Det säkert be
lagda burspråket på sydsidan och det mindre säkra på nordsidan torde 
båda ha tillhört bostadsdelen.

Västra längan har vissa specifika drag. Som framgår av fasaduppmät- 
ningarna (pl. L1-2, 6) sitter ankarjärnen i ursprungligt läge i västra 
längan och norra längans västra del, vilket gett denna del av ovan
våningen den avsevärda höjden av ca 4 m. Fönstren i västlängans ovanvå
ning är större än genomsnittet: 1,20 m breda och 1,70 m höga. Normal
måttet är en bredd på 1 m och en höjd på 1,20-1,30 m. Rekonstruktionen 
(fig. 28 b och c) visar, hur fasaderna tidigast kan ha sett ut.

De större fönsteröppningarna, våningens höjd och de få skorstenarna 
tyder på, att stora salen - den representativa festlokalen - legat i västlän
gans ovanvåning. Det verkar dock som utrymmet längst i söder varit 
indelat i två rum. Det kryssformade ankarjärnet på västra längans syd
vägg (pl. 1:4) är ursprungligt i muren och det ligger högre än bjälklaget, 
vilket kan ange ett mellanväggsläge. På Sueciabilden finns också två skor
stenar på västra längan på ömse sidor om sydgaveln. Alla dessa företeelser 
bildar tillsammans utgångspunkten för rekonstruktionen av ovanvåning
ens plan (fig. 48 b).

Den ursprungliga dörröppningen från gården till markvåningen är 
ännu kvar i västra längans södra del. Den ledde till en rad tunnvälvda 
rum, som sannolikt var förrådsutrymmen. Fatburen torde, liksom senare, 
ha legat i de stora tunnvälvda rummen i västra längans första våning. 
Stora köket låg ända fram till 1760-talet i Vasatornets markvåning, något 
som tydligt framgår av arkivalierna.

Herrskapets bostad var säkerligen enligt tidens sed indelad i herrstuga 
och frustuga. De inre bostadsrummen torde kunna lokaliseras till nord
västra hörnpartiet med frustuga i första våningen och herrstuga i ovan
våningen, enligt ett mönster som går tillbaka på traditionella furstliga 
bostadsformer inom tyskt område.
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4 8. Plan och disposition i Per Brahe d.ä:s sätesgård.

a) första våningen samt Vasatornets markvåning
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Antagandet, att bostaden legat i huvudbyggnadens nordvästra hörn, 
bygger på följande förutsättningar: De små tunnvälvda rummen på första 
våningen är ursprungliga till plan, välvning och fönsterplacering och har 
karaktär av inre kammare. Öster därom ligger i norra längan det nuva
rande Familjerummet, ett rum som den muntliga traditionen utpekar som 
Frustugan, där så många för familjen viktiga händelser ägde rum under 
äldre tid.

Uppmätningarna visade att planen ursprungligen varit annorlunda. 
Familjerummets östvägg måste vara sekundär (pl. 1:8). Den ligger nämli
gen omedelbart innanför den ursprungliga östra arkadöppningen (pl. F4, 
fig. 24-25), vilken har måst igenmuras, då väggen tillkom. I stället har två 
nya dörröppningar upptagits något längre mot väster (se Bilaga 1). Vid 
försök att rekonstruera ursprungliga vägglägen, har vi att beakta, att 
ankarslutarna till ursprungligt mellanbjälklag flyttats ner omkring en me
ter i norra längans östra del åtminstone ända fram till en säkerställd 
punkt 11,30 m från nordöstra hörnet. Den östra delen av bottenvåningen 
har alltså från början haft större höjd än norra längan i övrigt, vilket rim
ligen förutsätter en mellanvägg i denna zon.

---- 1 r
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48.

b) andra våningen. Rekonstruktionsforslag K.A./P.Th.

Frustugodelen var som regel stor och lätt tillgänglig. Det 
senare kravet uppfylldes väl genom läget intill förstugan i 
tornet. Förekomsten av två arkadöppningar kan tyda på, att 
Frustugan frän början varit indelad i två rum. I Abraham 
Brahes Tidebok möter vi 1599 benämningen "lille frue stu
ven (jfr s. 83). De tunnvälvda kammare, som ännu är beva
rade härintill, kan ha tjänat som sovrum för frun i huset och 
för barnen. Att burspråket mot söder tillhört bostadsdelen 
är högst troligt. Alla dessa faktorer har vägts samman vid 
rekonstruktionen av Frustugodelens ursprungliga plan (fig. 
48 a). Den mer svårtolkade utbyggnaden på norra väggen 
(pl. I:z) torde också tillhört frustugan. Snarast har den väl 
varit ett burspråk.

Däremot är det helt klart, att den utbyggnad som regist
rerats på västsidan (pl. I:i och fig. 27) varit en latrin som 
betjänat båda våningarna. Norr därom har funnits en ännu 
delvis bevarad spiraltrappa, som ursprungligen gett direkt
förbindelse mellan våningarna.

Allt detta talar tillsammans för att Flerrstugan haft mot
svarande läge i ovanvåningen med den inre kammaren i själ
va hörnrummet. I likhet med första våningen kan söder där
om funnits ett genomgångsrum, som här uppe kan ha haft 
karaktär av förrum till stora salen och en avskild del, en 
”garderobe”, med tillgänglighet till spiraltrappan och till 
latrinen (jfr Palladio 1983, s. 72). Planförslaget för ovan
våningen är givetvis mer hypotetiskt än det för första vå
ningen.

Norra längan hade i bottenvåningens östra del, som 
nämnts, en större höjd - ca 4 m. Dörröppningarna längst 
till höger i gårdsfasaden (pl. 1:4, fig- 2.8 a och 31) har som 
sagt lett ut till ett torn eller en utbyggnad med förbindelse 
med gårdsplanen och östra skyttegången (fig. 32). Med 
dessa utgångspunkter är det rimligt att anta, att den vid 
denna tid rätt obligatoriska borgstugan upptagit östra delen

/'Ö-eMAAC. - SA4
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kunnat rekonstrueras (fig. 39), självklart med osäkerhet vad gäller sådana 
försvunna delar som baldakinen över ingången från skyttegången till för
sta våningen och takkonstruktionens utseende. Rekonstruktionen av 
skyttegångsmurarnas valvsystem utgår som nämnts från spåren i tornets 
västvägg och proportionsberäkningar.

Vi övergår nu till en beskrivning av tornets inre, som görs utförlig, efter
som komplikationen är stor. Särskild tonvikt läggs på bevarat original i de 
olika rummen. Senare förändringar behandlas under varje tidsperiod.

Till markvåningen (pl. hy) kom man under skyttegångens valv direkt 
in från gården. Marknivån har höjts genom tiderna (pl. 111:3) och rummet 
var inte så försänkt som nu. Den ursprungliga dörröppningen är som sagt 
bevarad (fig. 37), men avhyvlad i murlivet, eftersom den från början in
gick i försvarsmurens valvsystem. Rummet har en påtaglig försvarsprägel 
med relativt tjocka murar och försvarsöppningar. De flesta av dessa, två 
mot norr, en mot öster och en mot söder, har stora, vida inre smygar (fig. 
45) och mycket små yttre öppningar och är försedda med en rekylbjälke 
av ek. De torde vara avsedda för lättare kanoner och hakebössor (jfr 
Westlund 1948, s. 116 och Olsson 192.Z, fig. 13). Mot väster finns en 
mindre skytteglugg (fig. 37), från vilken man kunnat bestryka sjömurens 
utsida.

Golvet har av lagerföljden att döma (Bilaga 1 och pl. III: x) från början 
varit av kullersten. Det nuvarande golvet av sandstenskvader och kuller
sten (pl. 11:4) är inlagt på 1700-talet.

Rummet täcks av ett komplicerat och rätt tafatt utfört system av olika 
sorters valv, främst tunnvalv. Mittpelaren är kringmurad och flera gånger 
förstärkt (fig. 49). Dess ursprungliga form är därmed okänd. Eldstaden i 
det sydvästra hörnet täcks av ett högt valv, försett med slitsar för dragets 
skull (fig. 50). Valvets övre del är nu avriven. Kryssvalvet innanför ytter
dörren (fig. 47) är det enda estetiska inslaget i det praktiskt - funktionellt 
inrättade rummet. Valvet kan eventuellt ha täckt ett litet avgränsat för
rum. Man kan ana spår av lätta mellanväggar under det kalkade ytskik
tet.

I sydvästra hörnet framtogs under 1980-talet intill sydväggen ett plan 
av tegel - härdens substruktion? (pl. 111:4). Det delvis ännu bevarade valv,

Vasatornet
Det s.k. Vasatornet uppfördes alltså under Per Brahes tid och ingick som 
en viktig del av mangården. Det var ett kombinerat försvars- och bostads
torn, som från början stod i direkt förbindelse med skyttegångarna, vilket 
som sagt bevisas av de avhuggna murförbanden. Att försvarsmurarna 
haft en välvd bärande substruktion framgick av rivningsspåren på tornets 
västsida. Tornet är väl bevarat till det yttre och har utan större svårigheter

jro. Valvet med rökslitsar 
över stora eldstaden sett un
derifrån. Bjälkarna sekun
dära.

av norra längans neder- 
våning. Det var ett stort 
rum, som tjänstgjorde 
som matsal och ”all
rum” för gårdens fast 
anställda manliga perso
nal och vissa gäster (Sö
derberg 1977, s. 193).

Beträffande rumsindelningen i norra längans 
ovanvåning (fig. 48 b) är ej mycket att ta fasta på. 
Över Frustugedelen i väster kan, med tanke på den 
högre rumshöjden, ha funnits en sal eller ett för
mak tillhörigt herrns bostadssvit. 1 den lägre delen 
av ovanvåningen över Borgstugan kan redan från 
början ha inrymts flera mindre bostadsrum eller 
kammare. Det stora antal skorstenar, som återges 
på Sueciabilden, tyder på, att så varit fallet åtmins
tone under 1600-talets förra del. Studiet av 1716 
års inventarium visade, att ovanvåningen hade en 

rad små kammare (fig. 98 b), vilket gav ytterligare stöd åt en sådan tolk
ning. Den rekonstruerade langsgående korridoren vid gårdssidan, från 
vilken de små kamrarna kunde nås, har sin motsvarighet i kungsvåningen 
i Stockholms slott, tillkommen vid 1500-talets mitt (Olsson 1940, s. 87).

Ursprunglig inredning eller utsmyckning är inte, så vitt hittills är känt, 
bevarade i huvudbyggnaden. Grisailledekoren i en av de små välvda kam
rarna tillhör nästa period.

49. Vasatornets markvåning mot sydväst. Bakom mittpelaren 
låg stora eldstaden. Öppningen till ugnen som ingick i skytte
gångens substruktion syns t.v. om dörren.
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som täckt hela eldstadsrummet har varit så högt, att det nått upp över 
golvnivå i nästa våning. När kökseldstaden inte längre användes, revs 
valvets övre del. Det kan eventuellt ha påverkat valvens stabilitet och 
gjort att mittpelaren förstärkts en första gång. Den nuvarande bärningen 
under valvet med grova stolpar och bjälkar är inte markerad på upp- 
mätningsritningen från 1910-talet (se fig. 8). Det är ovisst när den till
kommit.

Till den ursprungliga eldstaden hörde en ugn, vars eldstadsöppning 
med rökgång ännu är bevarad som nisch i rummets västvägg. Själva ug
nen var som sagt inbyggd i försvarsmuren och försvann med dess rivning. 
Ugnens valv markerade sig tydligt i västfasaden (fig. 37) och fundament- 
stenarna återfanns vid arkeologisk utgrävning (Bilaga 1 och pl. III:z). 
Eldstadsanordningen med alla funktioner samlade under ett stort valv el
ler kupol påminner om t.ex. köksinrättningen på Glimmingehus (ritning i: 
Andersson och Hildebrand 1988, s. 169) och senare allmogekök i landets 
sydliga, dåvarande danska områden. I markvåningens sydöstra hörn 
märks också en avloppsvask (se fig. 15).

Tillsammans anger detta, att rummet, förutom att tjäna försvarsända
mål, vardagligen fungerat som kök. Detta styrks också av arkivalierna, 
som långt fram i tiden redovisar köket under rubriken: Tornet. Att köket 
på detta sätt låg skilt från bostaden var det vanliga vid denna tid (jfr även 
Palladio 1983, s. 7z).

Rummen i tornets första och andra våningar (pl. fl:5—-6) var båda pri
märt inrättade med uppvärmning och små tunnvälvda avträden inbyggda 
i sydväggens murtjocklek.

Någon direkt förbindelse mellan markvåning och övre våningar fanns 
alltså inte från början. Till de övre rummen kunde man endast komma via 
skyttegångarna genom den baldakinartade entrén (se fig. 39). Den ledde 
till ett vilplan eller en liten förstuga belyst av ett fönster inne i tornet. 
Därifrån kunde man komma till rummet i första våningen eller via trap
pan längs västväggen till rummen och skytteloftet ovanför.

När skyttegångsmurarna sedermera revs, tillkom den nuvarande, i 
nordvästra hörnet inbyggda, spiraltrappan (pl. 1:7-8). Förändringen med
förde, att två muröppningar i nordväggen igensattes, nämligen den västra

32. Förslag till primär vär
meugn av hypokausttyp. 
Skiss P. Th. 2002.

kanongluggen i markvåningen och det västliga fönstret i första våningen 
(pl. 11:2 och fig. 36 och 43). Det senare är, jämte burspråkets fönster, det 
enda helt orörda i tornet. Övriga fönster är visserligen kvar på ursprung-

51. ”Barockrummet” i 
tornets första våning. 
Foto Nordiska museet 
(623 Si).
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53- Vasarummet 
mot sydöst. Foto 
Bengt A. Lundberg 
*997-

liga platser, men de har alla naggats i kanten i samband med att de nuva
rande karmarna insattes.

Rummet i första våningen har kvar sin ursprungliga planform (pi. II:5) 
med undantag av de ingrepp, som spiraltrappan förorsakat. Inredningen 
med tak och snickerier har barocktidens prägel (fig. 51). Det är ovisst när

den nuvarande gröna 1700-talskakelugnen uppsattes. Eldstaden torde 
från början ha stått i förbindelse med kupolköket i markvåningen. Spår 
av äldre anordning märks ännu i golv och i rummets västvägg. En hypote
tisk primär eldstad - en värmeugn eller hypokaust (se Anderson 1961), 
visas i skiss (fig. 52.).
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Ingenting av rummets ursprungliga inredning är bevarat. Det står där
för öppet, om rummet varit panelklätt och av lika hög klass som i nästa 
våning eller enklare. I det senare fallet torde rummet ha fungerat som 
dagligstuga, vilket, med tanke på närheten till skyttegången, kanske är det 
mest troliga. Det har också antagits tidigare (Lundberg 1948, s. 55). Trap

pan till ovanvåningen löper längs västväggen. Den är nu träklädd, men 
därunder finns höga ursprungliga trappsteg av tegel.

Det översta bostadsrummet, det s.k. Vasarummet (fig. 53-54) är det 
mest kända i slottet på grund av sin bevarade, över två meter höga renäs
sanspanel. Snickeriarbetet har analyserats av flera forskare (Lundberg

54. Vasarummet 
mot nordöst. Foto 
Bengt A. Lundberg 
1997.
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5j. Närbild av kalkmålning ovan spis och rest av paneltak i Vasarummet.

56. Det ursprungliga golvet i Vasarummet.

57. Äldre kalkmåleri i Vasarummets fönstervalv.

1948, s. 273-76, Westlund 1948, s. 143-147) och det dekora
tiva, synnerligen exklusiva, måleriet med beslagsornamentik 
och porträtt av romerska kejsare, andra furstar och av Brahe- 
ättens anfäder har beskrivits i många konsthistoriska sam
manhang (exempelvis Lundberg 1948, s. 274 och 288 f., 
Lindblom 1944, s. 379 och Wingren i960, s. 26 f.). Losman 
har visat på möjliga förlagor till kejsar- och furstebilderna i 
några historisk-numismatiska verk, som Per Brahe ägde från 
1558 (Losman 1994, s. 25 f.).

Konsthistoriker har som regel daterat det dekora
tiva måleriet till 1550-1560-tal och ansett det ha 
fransk-nederländska förebilder. I sin systematiska ut
redning har Bo Wingren däremot kommit till slutsat
sen, att konstnären måste vara en tyskt skolad artist 
och att målningarna kan vara senare, dock tillkomna 
inom ramen för 1500-talet.

1997-98 studerades rummet av elever från 
Konsthögskolans arkitekturskola (Elva interiörer 

2000, s. 10 ff.). Av störst in
tresse är den av konservato
rerna Synnöve Karlsson Streif- 
fert och Ingrid Hemgren ge
nomförda undersökningen av 
panelernas måleriskikt (a.a., 
s. 12). Den visade, att under 
det synliga dekorationsmäle- 
riet döljer sig ett äldre färg
skikt, en träådring i rödbrunt 
med svarta ramlinjer, som 
har statt mot ljusare listverk 
och pilastrar. Därtill tycks 
under den gröna bakgrun
den för porträtten finnas ett 
blått färglager.

Vasarummets planform och uttryck är bevarade (pl. 11:6), men stora 
ingrepp har skett i dess stomme och inredning. Fönstersmygarna är vid
gade och deras ursprungliga sittbänkar rivna. Den öppna spisen på syd
väggen är helt ombyggd i nederdelen. Endast kåpans överdel, prydd med 
ursprungligt dekorativt kalkmåleri (fig. 55) återstår. Panelens horisontala 
lister är till största delen borttagna och på västväggen märks sågspår som 
efter hyllor. Under det nuvarande golvet ligger det ursprungliga, ett hårt 
slitet golv (fig. 56) av upp till 30 cm breda ospontade grova plankor (rap
port i ATA).

En del av takbjälkarna är utbytta (fig. 53-54) och av innertaket åter
står endast en liten rest vid sydväggen. I ursprungliga bjälkar togs, som 
nämnts, de dendrokronologiska prover (Bilaga 3 och fig. 15), som visade 
att virket fällts vintern 1547-48.

Tornets murstomme bör ha varit uppförd omkring 1550. Först däref
ter - ovisst när - kunde inredningen börja.

Sommaren 2000 granskade konservator Lars Göthberg och jag på nytt 
rummets alla spår och tecken. Vi kunde då enas om följande tänkbara 
förlopp för inredningens tillkomst:

1. Den höga träpanelen uppsattes och monteras på de oputsade väg
garna.

2. Golvet av ospontade plankor justeras i anslutning till paneler och sitt
bänkar.

3. Väggarna ovan panel putsas med ett 1/2 cm tjockt fett putslager.
4. Det dekorativa kalkmåleriet på spiskupan utföres och avgränsas mot 

väggens vita kalkytor med grått streck (fig. 55). Måleriet har definie
rats som ett ”tyskt snårigt rankverk av senmedeltida karaktär med in
slag av renässans” (Lundberg 1948, s. 89). Winberg kallar (s. 23) 
dekoren ”Aldegreverankor” och jämför med Gripsholms 1540-tal.

5. Takpanelen med kassettartade lister uppsatts och målas med limfärg 
med grå botten och lister i rött.

6. Panelen målas i ovannämnda träådring.
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Att träpanelens ådringsmåleri tillkom under Per Brahes tid torde vara 
tämligen odiskutabelt. Det nu synliga dekorativa måleriet med beslags
ornamentik och porträtt inom rombiska ramverk är alltså senare. Huru
vida det kan ha utförts under Per Brahes livstid - före 1590 - eller under 
hans son Abraham Brahes tid, är en fråga som vi återvänder till.

I de oskadade mittpartierna av fönstervalven märks två kalkmålnings- 
lager. Under den yttre enkla streckdragningen finns ett moreskmåleri i 
svart infattat i ett likarmat kors av mörkt röda och svarta streck (fig. 57). 
Måleriet kan tillhöra den äldsta perioden, alternativt vara samtidigt med 
det andra skedet.

I den östra väggens mittparti har från början funnits en likadan nisch 
för ett skåp som på norra väggen. Dess valv har sedermera genombrutits 
(fig. 54) och en med nischen jämnbred slits har upphuggits ända upp till 
det nuvarande murkrönet. Detta har av allt att döma skett för att möjlig
göra reparation av takbjälklaget med de grova bjälkar, vars virke kunnat 
dendrokronologiskt dateras till 1736-37 (Bilaga 3 och fig. 15).

Genom en ursprunglig dörröppning kommer man från Vasarummet 
via några trappsteg upp till en liten kammare i burspråket på västsidan 
(fig. 58). Även här är inredningen i huvudsak bevarad. Väggarna är kläd
da med träpanel med ramverk och speglar målade i grönt och röda ägg- 
stavslister. Boaseringen kläder även tak och fönstersmygar. De tre fönst
ren i burspråket är alla kvar i nästan orört skick. Ett fönster mot norr 
hade satts igen, men var helt bevarat till sin form och återupptogs vid 
1980-talets restaurering.

Några tidiga förändringar bör nämnas. Vid golvet i burspråkets nord
västra del finns en ca 40 cm hög, kraftig tegelrundstav i hörnet - en plane
ring med okänt syfte, som tycks ha övergivits redan under byggtiden. Det 
kan också noteras, att den lilla spisen i burspråkets södra vägg tidigt slo
pats och dolts av väggpanelen. Inga sotspår anger, att den använts.

Trappan till översta våningen - vinden - svänger i tornets sydvästra 
hörn till insidan av sydväggen. Överdelen av trappan är förstörd och i 
innerväggen har ingrepp skett, när en skorsten byggdes till första våning
ens eldstad. Fönstret i sydväggen, som ger ljus åt trappan, har endast änd
rats i överdelen och fått ett nytt valv.

58. Burspråkskamma- 
ren mot sydväst. Foto 
Bengt A. Lundberg 
2002.
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J5>. Vindsvåningen
b) rest av trappa till skytteloftet
Foto Bengt A. Lundberg 2002.

59. Vindsvåningen 
a) rester av spis 
Foto Bengt A. Lundberg 
2002.

Den översta våningen, tidigast skytteloft, och nu vindsvåning (pi. IL7) 
har bevarat ursprungligt murverk av en knapp meters höjd. Sju bevarade 
stupgluggar märks i ytterväggarna, jämte 80 cm breda nischer mitt på 
nord- och östväggen, i likhet med rummet nedanför. Vid sydväggens mitt 
är nederdelen av en öppen spis med rundad eldstadsplan bevarad (fig. 59 
a) och i sydvästra hörnet en spolierad svängd tegeltrappa (fig. 59 b), som 
lett upp till ännu ett plan. Att den senare var en viktig utgångspunkt för 
rekonstruktionen av tornets skytteloft (fig. 39) har angetts ovan.

Ett särskilt problem var hur eldstäder och rökgångar från början fung
erat i tornet, särskilt i de nedre våningarna, där eldstadsfunktionerna är 
förlagda till västra delen av byggnaden, där också den inre murtrappan 
ligger. Sueciabilden redovisar i början av 1660-talet fyra skorstenar på 
byggnadens sydsida. Vid denna tid hade emellertid skyttevåningen förlo
rat sin funktion, byggnaden var sänkt och försedd med ett relativt enkelt 
avskuret pyramidtak.

Av allt att döma fanns från början inte mer än tre skorstenar. Röken 
från markvåningens stora eldstad gick upp i det höga kupolvalv, där man 
ännu i nederdelen kan se avsatser eller slitsar för att öka draget, och vi-
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dare upp genom en rökgång i sydväggen nära hörnet. Sannolikt har vär
men från köket också nyttjats för rummet däröver.

Den ugn, som från början var utbyggd i sjömurens substruktion, har 
som sagt ännu kvar nederdelen av sin rökgång i den bevarade öppningen 
- numera nischen - i markvåningens västvägg. Från att stiga rakt uppåt 
har röken högre upp letts under trappan ut till en skorsten på utsidan av 
västra fasaden. Där kunde vi som nämnts registrera dess läge med hjälp av 
både konstruktions- och sotspår (Bilaga 1, fig. 37 och pl. H:i).

Vasarummets och skyttevåningens öppna spisar ligger båda på syd
sidan och har av allt att döma haft en gemensam skorsten.

Sammanfattningsvis var således tornets försvarsfunktion tillgodosedd 
i mark- och ovanvåning. Markvåningen tjänstgjorde vardagligen som 
kök. Skyttegångarna förbands med tornets första våning, sannolikt via en 
baldakinartad utbyggnad. Det nedre tornrummet kan ha fungerat som 
dagligstuga, medan Vasarummet säkerligen varit ett förnämt gästrum, 
något som åtminstone är belagt i 1600-talets början (se s. 83).

LÄGET OCH FÖRSVARET

Per Brahe utnyttjade alltså platsen för den äldre gården på den försvar
bara holmen, när han lät nybygga och befästa sin sätesgård. Senast under 
hans tid avskars manbyggnaden från direkt förbindelse med landsidan av 
vallgravar, varav de på väst- och nordsidan är kvar som dammar. Vid 
upprensning skall pålskoningar ha påträffats (Söderberg 1967, s. 65).



6o. Blockhuset vid Vaxholm sett från Stigsundet enligt 
Goeteris journal 1616 (efter Hansson 19/6, s. 169).

På Sueciabilden (fig. 11-12) syns hur landsvägen från Östra Ryds 
kyrka löpte på höjdsträckningen i norr förbi den gamla huvudgården (vid 
nuvarande Karlhäll) till landporten, som av allt att döma låg norr om 
Vasatornet. Säkerligen fanns det från början en vindbrygga över vall
graven framför porten.

Gårdens läge vid Kyrkviken erbjöd bekväm båtförbindelse både med 
Stockholm och med Östersjön. Men närheten till kusten innebar också 
fara i 1500-talets oroliga tider, när fientliga danska eller liibska skepp 
kunde siktas vid Vaxholm. Gustav Vasa insåg detta alltför väl och som Per 
Brahe skriver:

”Anno 1549 lott konung Giöstaff sänkia Oxadjupitt utanför Stoc- 
holm, lott och byggia blokhuss wid Waxholmen och leggia ther öfuer sun
det en boom, som man kunde lassa till och tup för the skip ther genom 
droge” ... (PBKrö II, s. 57).

Kungen, som vuxit upp på Rydboholm, bör, som Dahlbäck påpekat 
(1978, s. 17) ha haft god lokalkännedom, när han fattat beslut om för
svarsanläggningarnas placering. Det var säkert heller ingen tillfällighet, 
att det, vid sidan av ståthållaren på Stockholms slott, var åt sin systerson 
Per Brahe han gav uppdrag att leda arbetet vid Vaxholm. Blockhuset bör
jade uppföras 1548, alltså samma år som byggenskap pågick på Rydbo
holm och då vapenstenen är daterad, och var färdigt 1552.

Beteckningen ”blockhus” användes på 1500-talet både om timmer
verk och murade försvarsbyggnader. Det är klarlagt, att blockhuset vid 
Vaxholm var ett murat torn (Hansson 1976, s. 170 f. och 208). Dess utse
ende är känt genom en tidig 1600-talsavbildning (fig. 60) som visar ett 
torn med tinnat skytteloft. Den lökformade mitthuven på bilden är sekun
där. Blockhusets murkrön har som sagt, tillsammans med avbildningar av 
andra samtida torn, gett underlag för tolkningen av hur Vasatornet på 
Rydboholm från början varit avslutat uppåt (fig. 39).

Vasatornets placering i anläggningens sydöstra hörn är taktiskt vald. 
Därifrån hade man uppsikt både över land och mot sjösidan, varifrån 
anfall mest kunde befaras. Kanongluggarna i markvåningen stärkte för

svaret på håll. Landmuren och porten mot öster skyddades av två kanon
öppningar i tornets nordvägg. En likadan kanonöppning fanns i både öst- 
och sydvägg. Dessutom kunde sjömurens utsida bestrykas från en mindre 
skytteöppning i västväggen. Stupgluggarna i skyttegångsmurarna och i 
Vasatornets ovanvåning var till för att avvärja den fiende som kommit 
alltför nära yttermurarna.

I Vasatornet möts traditioner från senmedeltid och nya försvars- 
principer. Genom eldvapnens och kanonens införande var det gamla höjd- 
försvaret inte längre lika viktigt. I stället måste man inrikta sig på att 
motstå ett mer i horisontallinjen inriktat angrepp (Hahr 1927, s. 32). Det 
senare kännetecknar markvåningen. Men i tornets skyttevåning och ring
murarnas stupgluggar talar ännu den gamla tiden.

Kommunikationen mellan de olika byggnaderna var mycket rationellt 
ordnad. Från borgstugan kunde man snabbt äntra skyttegångens östra 
sida (fig. 32) och därifrån komma antingen till sjömuren eller upp i Vasa
tornets skyttevåning (fig. 39).

Antagligen höll några man under ofärdstider väpnad beredskap ’för 
akt och tillsyn’, som Gustav Vasa uttrycker det, rörande sin gård Örby 
(Söderberg 1977, s. 180). Som bestyckning användes troligen lättare ka-
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noner eller hakebössor för tornets markvåning. I sin Krönika använder 
Per Brahe ofta benämningen ”hackeskyttar” när han skildrar Dackefej- 
den. Hakebössor var vid sidan av pilbåge och armborst de vanliga vapnen 
vid denna tid.

Om Rydboholm hotades någon gång under sin äldsta tid är inte känt. 
Ett befarat anfall beskrivs senare av Per Brahe d.y:

”1613 var jag på Rydboholm, och stängdes huset till med redskap till 
värns, för några 100 man skottar och annat krigsfolks röfveri skull, hvilka 
lägrade sig på ängen vid kyrkan. När de förnummo motstånd försökte de 
intet, utan brände upp Fröö gård och drefvo motvilja på bönderna.” 
(PBdyTä, s. z).

Att angripare skulle ”förnimma motstånd” är ett nyckelord för anlägg
ningens karaktär. De höga murarna och raden av skyttegluggar måste 
redan i sig ha verkat avskräckande. Om anfall trots allt skedde, skulle 
försvaret vara tillräckligt starkt för att utestänga och hålla stånd. En fient
lig armé kunde man i längden knappast motstå, men väl sammanlöpta 
bondehärar och upprorsmän.

Övriga byggnader och trädgård
I Per Brahes Oeconomia beskrivs en hel rad för ett självhushåll nödvän
diga byggnader: stall och ladugård, loge, vagnhus, visthus, smedja, fiske- 
bod, brygghus, bagarestuga, mälta, ria, badstuga, kvarnar, bl.a. sågkvarn, 
samt tegelugn och tegellada (PBOec, s. 94 ff.).

Om alla dessa byggnader, varav de flesta sannolikt låg på samma om
råde nordöst om holmen som nu, blir vår kunskap lika skissartad som 
omgivningarna på Sueciabilden. Vi kan möjligen anta, att det stora kors- 
virkesmagasinet vid hamnen återgår på Per Brahes tid, liksom byggna
derna vid västsidan av gården. Kanske kan någon av de senare vid sjön 
vara den ”gamla bastu”, som nämns i 1590 års inventarium, där också 
fatbur och bryggstuga nämns (E 7447, z I B).

Per Brahe delar in till godset knutna personer i följande grupper: 
”Hustru och Barn, Tienstefolck (i stora huset eller mangården), Embetz-
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folck (i gårdsbruket), Arbetz folck heller Legefolck (från landbogodsen 
och lejda arbetare), Dags wärckies folck, Gester och fremmende” 
(PBOec, s. 1Z3). Alla anställda hade sitt ansvar för noga definierade områ
den under arbetsledning av fogden och fatburshustrun. Den adliga gården 
som arbetsplats har beskrivits av Ferm 1990 (s. Z09-ZZ5) med ledning av 
Oeconomians uppgifter och det kungliga Örby av Söderberg (1977, s. 184 
ff.). Båda ger intressanta inblickar i livet på en sätesgård vid mitten av 
1500-talet.

Till en adelsgård hörde med Per Brahes egna ord: ”Åker, Engh, Humle
gårder, Trägård, Örtegårdh, Kåålgårdh, Rofueland, Lin och Hampeland ” 
(PBOec, s. IZ4). Allt var mycket nyttoinriktat. En mer medveten träd- 
gårdsplanering kan ha inletts under 1600-talets förra hälft. Sueciabilden 
tyder på detta. Den n april 1603 skriver Abraham Brahe i sin Tidebok: 
”Lot iagh begynne den wallen omkring lilla träägården”. Kanske är det 
begynnelsen till en lustträdgård, som avses.

BYGGNADERNA OCH TIDEN - EN JÄMFÖRANDE STUDIE

En rad omständigheter, personliga, kulturhistoriska och ekonomiska, ta
lar således för att Per Brahes sätesgård började byggas i mitten av 1540- 
talet. Vapenstenen 1548 och den dendrokronologiska dateringen av Vasa- 
tornets ursprungliga bjälkar till 1547-48 är de fasta årtal vi har. Hur lång 
tid det kan ha tagit att fullborda anläggningen är inte känt.

En jämförelse med det betydligt större och mer fortifikatoriska Grips- 
holm kan ha sitt intresse. Borgen nybyggdes praktiskt taget helt för att 
tjäna som Vasaättens tillflyktsort och stamborg. Arbetet började 1537 
och tycks mestadels ha varit klart 1545, även om inredningsarbeten fort
satte ännu ett antal år (Westlund 1948, s. zi f.).

Det torde vara rimligt anta, att Rydboholm var färdigställt till be
boeligt skick i loppet av en tioårsperiod. Visserligen rörde sig familjen 
mellan sina olika sätesgårdar och uppehöll sig där under mer eller mindre 
långa tidsperioder för att fördela bördan av hushållningen och övervaka



förvaltningen. Det bör dock inte ha förhindrat, att byggenskap bedrevs 
mer eller mindre kontinuerligt under fogdens översyn.

Per Brahe och Beata Stenbock hade 13 barn. De kända uppgifterna om 
var barnen föddes (Elgenstierna 1, s. 555 f.) ger en viss inblick i deras 
uppehållsorter vid bestämda tillfällen. Kan det säga något om när Ryd- 
boholm var färdigbyggt? Äldst av barnen var Joakim, som föddes 1550 
på Torpa, därnäst Erik 155z på gården Mastunga under Sundholmen. Det 
första av barnen som föddes på Rydboholm var Margareta, år 1553. I 
vilket skick mangården då befann sig är svårt att säga. Kanske var delar 
av manbyggnaden färdigställda eller nyttjades äldre byggnader från Vasa- 
ättens tid? Beata Stenbock födde ytterligare tre barn mellan åren 1554 
och 1556, då inte på Rydboholm, utan på respektive Lindholmen, Torpa 
och i Stockholm.

När sonen Gustaf föddes på Rydboholm 1558, kan vi väl förmoda, att 
den nya sätesgården stod färdig, t 5 61 utnämndes Per Brahe till greve, 
vilket kan ha inneburit statushöjande åtgärder.

1540-50-talen kännetecknades av en livlig byggnadsverksamhet 
främst från kungligt håll, både för rikets bästa och för Gustav Vasas egen 
del. Rikets försvar organiserades, de fasta riksborgarna i Kalmar och 
Stockholm ombyggdes och förstärktes. Vadstena och Uppsala slott ny
byggdes osv. Under 1550-60-talen började Per Brahes kusiner - hertigar
na Erik och Johan - forma sina representativa hovmiljöer på slotten i 
Kalmar och Äbo.

En glimt av adelns stenbyggande ger oss Gustav Vasa själv. I ett brev 
till sonen Erik den 29 mars 1556 framhåller han vikten av ”passeligh väll 
bygde slott och fästen” och hänvisar till ”her Sten Eriksson, her Svante, 
Lars Tursonn eller andre flere aff adelen, the ther haffve icke allenast skö
ne sätesgärder med träbyggninger, utan och ?ned sköne stenhuss, såsom 
slott uprättade och väll tilpyntade” (Gustaf I:s registratur 1556, efter 
Hahr 1917, s. 82). Dem han nämner vid namn är Sten Eriksson (Leijon- 
hufvud), som ägde bl.a. de välbefästa slotten Gräfsnäs och Koberg, Svante 
Sture med Hörningsholm och Lars Turesson (Tre Rosor), som ägde 
Penningby. Därtill kan läggas Lars Siggessons (Sparre) Stora Sundby, som 
påbörjades 1546 och Birger Nilssons (Grip) Vinäs (Hahr 1917, s. 120).

Per Brahe torde kunna inräknas bland ”de andre flere” av adliga bygg
herrar, både för Sundholmens och Rydboholms skull. Vissa menar, att det 
endast är Per Brahes byggnader, som kan jämföras med de samtida prakt
fulla skånska slotten (Lundberg 1948, s. 311). Nog tänkte kungen väl 
också på Gustav Olovsson (Stenbock), sin svåger och från 1552. även svär
far, som omkring 1550 lät bygga om sin farfars stenhus på Torpa till dub
bel storlek och mer representativt skick. Ännu fler exempel på adelns byg
gande vid denna tid ger Hahr i sin utredning Vasatidens borgar från 1917. 
Där redovisas också 
ett stort antal planer 
och andra avbildning
ar, liksom också i Erik 
Lundbergs skrifter (se 
litteratur).

Sundholmen i Väs
tergötland var Per Bra
hes fädernearv. Det lät 
han nybygga med ett 
stenhus under 1540- 
talet, troligen något ti
digare än Rydboholm.
Byggnaden, nu ruin, har 
en märklig plan i form 
av ett grekiskt kors.
Dess byggnadshistoria 
har utretts och stenhuset 
rekonstruerats som fig.
6r återger (Söderberg 
1941, fig 24). Byggna
den hade troligen tre 
våningar med förråd 
och borgstuga i källa
ren, två salar och an
slutande kamrar i de

61.Rekonstruktion av 
Sundholmen i dess äldsta 
skede (efter Söderberg 
1941, s. 47). Foto RAÄ.
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6z. Plan av Visingsborg (efter Nisser och Lundberg 1953, s. 33). Den nedre byggnaden med 
trapptornet uppförd av Per Brahe d.ä. Foto RAÄ.
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nedre våningarna och skyttevåning högst upp. Det var uppfört av gråsten 
med användning av arkitekturdetaljer som fönsteromfattningar m.m. av 
huggen sandsten från det ödelagda Gudhems kloster, som Per Brahe 1540 
hade fått i förläning av Gustav Vasa (Söderberg 1941, s. 39 ff., 47 f.).

Likadant gjorde han, när han ca 2.0 år senare bebyggde sitt grevskap 
Visingsö med stenhuset Visingsborg. Byggnadsmaterialet, huvudsakligen 
tegel, hämtade han från Alvastra kloster, vilket 1573 föranledde en repri
mand från den konst- och kulturintresserade Johan III, som förbjöd ho
nom att fortsätta med detta (Söderberg 1941, s. 48 och Nisser 1931, s. 16).

Sundholmens arkitekturhistoriska ställning är oklar. Den märkliga 
planformen är känd i några enstaka fall i Danmark: Gjorslev på Själland 
från omkring 1400 och Trollenäs i Skåne 1559. Ingen av dessa byggnader 
kan direkt ha påverkat Sundholmen. Det är dock möjligt att influenserna 
kommer från danskt håll (Söderberg, 1941, s. 50 ff.).

Visingsö blev 1562 Per Brahes grevskap och här byggde han under 
1560-talets slut och 1570-talet ett stenhus. Även Visingsborg är nu en 
ruin, undersökt 1918 och 1936 av A. Friberg och E. Bohrn, som utrett 
byggnadshistorien. Den västra längan i den senare helt kringbyggda går
den var det hus Per Brahe d.ä. lät bygga (fig. 62). Det var en långsmal 
rektangulär byggnad av korsvirke med tegel med utskjutande kvadratiska 
hörntorn i de sydvästra och nordvästra ytterhörnen. Mitt på gårdsfasaden 
låg ett stort fyrsidigt trapptorn (Nisser och Lundberg 1953, s. 50 ff.). 
Byggnader med motsvarande plan finns i kanslern Johan Friis Flessel- 
agergaard (1538) och i Borreby (1556) och en dansk influens är tänkbar 
även här (Lundberg 1948, s. 307).

Mellan de nämnda av Per Brahe uppförda byggnaderna finns inga på
tagliga likheter. De har alla högst individuella drag och utgår uppenbarli
gen från skilda förutsättningar och säkert också från de idéer om gestalt
ning, som den lärde byggherren själv hade och kanske hämtat från böcker 
i sitt eget bibliotek. Likheter med danska byggnader reser naturligtvis frå
gan, om det upprätthölls förbindelse mellan de danska och svenska 
Braharna. Vi vet, att Per Brahe intog en försonlig ståndpunkt mot Dan
mark (SBL, s. 644) och att han å sin ätts vägnar reste anspråk på gods i 
Skåne och Ffalland (SBL, s. 655). En känd episod är mötet mellan Per



Brahes son Erik Brahe och hans berömde danske frände Tycho Brahe i 
Prag 1601, när Erik Brahe närvarade vid astronomens sista sjukdom (Los
man 1994, s. 47 ff. ).

När vi åter riktar blicken mot Rydboholm och frågar oss vad som är 
specifikt för anläggningen och vem som kan ha stått för dess praktiska 
förverkligande blir vi främst hänvisade till jämförelser med de kungliga 
byggena vid samma tid. Det är i och för sig naturligt, då Per Brahe stod 
kungen mycket nära både genom släktskap och i sin tjänsteutövning.

Rydboholmsanläggningen är, liksom också de skånska 1500-talsslot- 
ten, som helhet betraktad en sentida utlöpare till den medeltida kastell- 
borgen med sin slutna, närmast kvadratiska form. Murverket har som 
teknik och formvärld senmedeltidens allmänna karaktär. Skyttegångarnas 
höj dförsvar andas också senmedeltid. I Vasatornet möts tradition och ny
tänkande. Byggnadens höjd och skyttevåningen högst upp minner om en 
äldre tid, medan kanongluggarna i markvåningen svarar mot de nya eld
vapnens krav på horisontalförsvar.

Tydligast ger sig den nya tiden - den tidiga renässansen - till känna i 
det representativa stora tornet i gårdens innerhörn med dess ståtliga 
trappa och i viss mån också i bostadens inrättning, även om den senme
deltida traditionen där lever kvar. Båda dessa företeelser har närmast an
setts ha tyska förebilder.

I Dresdens gamla slott, känt genom en modell från 1528, utgör liksom 
senare på Rydboholm, två vinkelbyggda längor i den fyrsidiga anlägg
ningen tillsammans huvudbyggnaden med hertigens svit i mellanvåningen 
och hertiginnans i ovanvåningen (Lundberg 1935, fig. 76). I något yngre 
fall sker uppenbarligen en förskjutning. Borgherren flyttade sin bostad till 
ovanvåningen, vars sal blir förrum till hans privata gemak, så t.ex. i 
Schwerins slott. Med förskjutningen följer ofta en ny övre våning, ibland 
en festvåning eller i andra fall en lägre ovanvåning. Borgstugan ligger som 
regel i bottenvåningen, skild från furstebostaden. Ibland bevaras en an
ordning med förhöjd honnörsplats i bortre ändan av salen, t.ex. i Trausitz 
(Lundberg 1935, s. 90).

Samma mönster finns även i de svenska kungliga slotten, där det dock 
är vanligare att kungs- och drottningvåning ligger så att säga ”rygg i

rygg” på samma våningsplan, så är fallet t.ex. på Stockholms slott och på 
Gripsholm. Även om vi endast delvis kan vara helt säkra på planlösningen 
på Rydboholm, talar mycket för att det tyska furstliga mönstret följts, i 
linje med Per Brahes ovan nämnda uttalande, att en byggnad skulle vara:
”icke förmykit ringa”. Åren vid det tyska furstehovet i Hoya har kanske 
haft betydelse därvidlag?

Per Brahe ansåg, att en byggnad skulle vara: ”till rätte nödtorft, till 
Prydning och wälståndh och till Wällust” (PBOec, s. 126). De finaste rum
men hade som regel panelade väggar, andra var dragna med kläde eller 
prydda med kalkmåleri (Westlund 1948, s. 105 ff.). Om den inre prydna
den och om välståndet vid 1500-talets mitt vittnar idag endast Vasa- 
rummets praktfulla panel.

Rydboholms yttre talar senmedeltidens språk, men ett nytänkande 
finns som sagt i försvarshänseende och framför allt i det stora representa
tiva tornet med den förmodade trappan med vilplan, den s.k. fyrsidiga 
trappan. Dess genesis har senast utretts av Eivind Unnerbäck i hans stora 
arbete om Vadstena slott. Typen tycks ha uppträtt i Norden tidigast vid 
1500-talets mitt. Till en början är alltid mittpelaren sluten och massiv och 
trapploppen raka mellan tidigast kvadratiska och senare rektangulära 
vilplan. De äldsta kända exemplen i Norden är danska. Vid slotten Ny
borg och Hesselagergaard finns sådana trappor, tillkomna på 1540-talet.
En motsvarande trappa byggdes på Åbo slott 1549-50. Sitt egentliga ge
nombrott fick typen vid mitten av 1550-talet i Vadstena slott 1555, Stege
borg 1554 och i Kalmar slott med Kungstrappan 1555 och Drottning
trappan 1556 (Unnerbäck 1986, s. 85 ff.). Även på det av Gustav Olovs- 
son (Stenbock) ombyggda Torpa förekommer en fyrsidig trappa, som den 
senaste forskningen vill förlägga till omkring 1550 (muntlig upplysning 
av Thomas M. Larsson).

Använde Per Brahe sig av samma byggledare som kungen? Vid denna 
tid fanns inte så många kvalificerade murmästare att tillgå utanför den 
kungliga kretsen och den stod han ju mycket nära. Även om Gripsholm 
givetvis är mer fortifikatoriskt, kommer man inte ifrån, att likheterna med 
Rydboholm är slående vilka kriterier man än skärskådar. Den beskrivning 
som Westlund ger av Gripsholm skulle kunna vara lika giltig för Rydboholm:
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ett bygge, genomtänkt planmässigt, där detaljerna är rätt otympliga i sin 
tafatta massivitet, en byggnadskonst inriktad på väsentligheter med mu
rar genombrutna av enkla murhål, en murmästarkonst, där de stora måt
ten varit bestämda på förhand, men där detaljerna verkar vara utformade 
på fri hand med murteglet som modul (Westlund 1948, s. 109 ff.).

Den enkla fasadgestaltningen, valvslagningen och anordningen av eld
städer i Vasatornets markvåning är typiska exempel på detta. Formtegel 
är liksom på Gripsholm ytterst sparsamt använt och med enklast möjliga 
form. Den vulstformiga överkragningen på Vasatornets fasader, blinde- 
ringsbanden, åsfogningen, ankarslutarnas och stupgluggarnas former, allt 
är paralleller till Gripsholmsbygget.

Det är naturligtvis tveksamt om man kan dra några vittgående slutsat
ser därav. Det mesta är tidens språk. Men frågan kan ju alltid ställas: Kan 
Henrik von Cöllen, Gustav Vasas murmästare, ha stått för planering och 
bygganvisning även på Rydboholmi Han var en tysk fortifikationsofficer, 
som från 1530-talets mitt till 1558, då han kallades till hertig Johan i 
Finland, var Gustav Vasas byggmästare vid Kalmar och Uppsala slott och 
inte minst på Gripsholm från 1537 och långt in på 1540-talet (Westlund 
1948, s. 19 ff.).

Under 1540-talets senare del, då vi med stor sannolikhet vet, att 
Rydboholm stod under uppförande, var Gripsholm i det närmaste färdigt. 
Vi erinrar oss, att det var på Gripsholm, som Gustav Vasa höll bröllop för 
Per Brahe och Beata Stenbock 1549. Även på Örby, Gustav Vasas arv och 
eget i norra Uppland, skedde om- och nybyggnader mellan 1540 och 
1557 både av det yttre och det inre. 1548 får Henrik von Cöllen Gustav 
Vasas befallning att bege sig dit: ’Vet Henrik, att efter vi akta framdeles 
låta fullfölja med den murning på Örby etc, så är vår vilja och befallning 
att du drager dit emellanåt, och dele din råd med dem där arbeta, så att 
den murning måste bliva något väl skickat efter vår mening (Söder
berg 1977, s. 181).

Den citerade ordalydelsen är belysande. Tidens ledande murmästare 
var inte ständigt på plats, snarare ambulerande experter och rådgivare. 
Tillsammans med byggherren gjorde de upp planen i stort och överlät åt 
hantverkarna att på plats lösa de tekniska detaljproblemen. Det är inte

otänkbart, att Henrik von Cöllen också gett kungens systerson Per Brahe 
det nödvändiga stödet vid uppförandet av den nya sätesgården på Ryd
boholm. Han är onekligen den av de ledande murmästarna vid denna tid 
som det ligger närmast till hands att misstänka, möjligen vid sidan av 
Påvel Schütz. Men för nymodigheter som trapptornet torde han knappast 
ha svarat.

Per Brahes liv kännetecknades av utpräglad balanskonst i förhållande 
till kungamakten (Losman 1994, s. 28 ff.). Aulica vita splendida miseria 
(hovlivet är ett lysande elände), så karakteriserar han det vid slutet av sitt 
liv (PBOec, s. 37). Efter Erik XIV:s avsättning 1568 kom han till en början 
att ha ett gott förhållande till Johan III. Allt talar för att han delade det 
kungliga byggnadsintresset och hade praktisk kännedom om byggnads
företag. Hans engagemang vid uppförandet av försvarsverket vid Vax
holm på 1540-talet har vi redan berört. Senare fick han bl.a. i uppdrag att 
iordningställa det gamla franciskanerklostret på Riddarholmen till Johan 
III:s högskola, en katolsk propagandacentral (Losman 1994, s. 39). Om 
Per Brahe delade Johan IILs katolska/ekumeniska engagemang av överty
gelse eller pragmatism lär väl vara svårt att avgöra. Han understödde liv
ligt Johan III i de liturgiska striderna (SBL, s. 651). I slutet av sitt liv kom 
han emellertid i kunglig onåd och efter hans död 1590 förbjöd kungen, att 
ärkebiskopen förrättade jordfästningen (Losman 1994, s. 42). Först efter 
ingripande av hans svägerska, änkedrottning Katarina, kom begrav
ningen och gravsättningen i Östra Ryds kyrka till stånd.



Sätesgården får renässansprägel

Rydboholms byggnadshistoria kan under i6oo-talet indelas i tre perioder. 
Den första omfattar Abraham Brahe d.ä:s livstid fram till 1630, den andra 
tiden mellan 1630 och 1660 - Sueciabildens tillkomsttid - och den tredje 
Nils Brahe d.y:s tid till seklets slut.

ABRAHAM BRAHE D.Ä. OCH TIDEN FÖRE 163O

Efter faderns död 1590 övergick Rydboholm genom testamente till yngste 
sonen Abraham Brahe (1569-1630). I likhet med sin far var han en lärd 
man med ett rikt, till stora delar ännu på Skokloster bevarat bibliotek, 
främst inriktat på paracelsisk litteratur, astronomi och astrologi (Losman 
1994, s. 60 f.). Enligt en 1600-talskrönikör var biblioteket ”deth for- 
nehmsta i Rijket” (Losman 1967, s. 134).

1590-talets Sverige kännetecknades av maktkamp och inre spän
ningar, religiösa och politiska. Motsättningen mellan Johan III och råds
adeln skärptes. Sigismund försökte återinföra katolicismen i Sverige. 
Adeln strävade efter att undergräva kungens makt och hertig Karl sökte

med lägre folkgruppers hjälp försvara protestantismen och den inhemska 
kungamakten.

För Abraham Brahe blev närheten till maktcentrum riskabel, liksom 
det hade varit för fadern. Efter att ha fört kung Sigismunds huvudbaner i 
slaget vid Stångebro 1598, bytte han sida och anslöt sig till hertig Karl. År 
1599 avsattes kung Sigismund. Abraham Brahe och två av hans bröder 
ingick som domare i den rättegång, som ledde till Linköpings blodbad 
1600, där flera av deras nära fränder avrättades.

Abraham Brahe (fig. 63) ingick 1599 äktenskap med Elsa Gyllenstier- 
na (1577-1650) efter en skandalomsusad enlevering (Losman 1994, s. 55 
ff.). Rydboholm blev Elsa Gyllenstiernas morgongåva.

Brahe kom att inneha höga poster som riksråd och hovrättsråd i Svea 
hovrätt och 1607 blev han kallad till kansler för Uppsala universitet. Un
der 1620-talet deltog han vid flera tillfällen i regeringsarbetet. Han för
sökte dock i görligaste mån undvika politiken och vistades med förkärlek 
på Rydboholm (SBL - B. Boéthius).

1624 förvärvade Abraham Brahe de jordområden i Rydboholms när
het, som under Per Brahe d.y:s tid skulle bebyggas med stenhuset Boge-
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Ć3 - Porträtt av Abraham 
Brahe d.ä. Okänd konst
när. Foto Torbjörn 
Grundström 2002.
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sund. Själv hade han där bara en liten byggnad som övernattningsställe 
och jaktstuga (Nisser 1929, s. 27).

För eftervärlden framstår Abraham Brahe som en ansedd, lärd person 
och en ekonomisk och driftig hushållare, som patriarkaliskt styrde över 
sina underlydande. Mellan åren 1594 och 1629 skrev han en berömd Ti- 
debok. Den innehåller en rad i efterhand redigerade dagboksanteckningar 
om stort och smått - turerna kring hans förlovning och bröllop, barnens 
födelse, drömmar och horoskop samt, inte minst viktigt i detta samman
hang, uppgifter om byggenskap på Rydboholm.

FRÅN TEGELBORG TILL RENÄSSANS SLOTT 

Tideboken och Sueciabilden

”1596 19 Maij. Loott iagh begynne (opå) Att Mure opå dett stora 
torne opå Rydboholm, och bleff dett tu Rum forhogt, och seden bleff 
träwerckett deropa oprest och fulbordett, och finge Muremesterne der- 
före i löön 50 daler forutan dett Timmermannen de finge”. (ABTi, s. 
21).

”1601 12 Maij Lätt iag Riffue the gambl takett Aff Rydboholm och 
tackett med tegell ... Dagen ther efter drog iagh till Skaff holmen. 
Flytte wij up i tornestuffuun ...” (ABTi, s. 22).

Dessa korta dagboksanteckningar i Abraham Brahes Tidebok innehåller 
viktig information med exakta tids- och platsangivelser beträffande sedan 
länge försvunna byggnadsdelar. Vi får för det första veta, att byggnadsar
bete påbörjades på stora tornet i maj 1596. Det innebär rimligen, att pla
neringen börjat något tidigare, antagligen under år 1595 i samband med 
att han förlovade sig med Elsa Gyllenstierna, som efter åtskilliga för
vecklingar blev hans hustru 1599 vid ett ”hastigt” bröllop på Rydboholm.

Vi kan förmoda, att arbeten med byggnaden fortsatte att bedrivas un
der de följande åren av 1590-talet. Den 12 maj 1601 var det dags att riva



det gamla taket och ersätta det med ett nytt tegeltak. Att man då flyttade 
upp i ”tornestuffuun”, i Vasatornet, måste betyda, att bostadsdelen i hu
vudbyggnaden berördes.

Sueciabilden (fig. ii-iz) tydliggör, vad bygginsatserna omkring år 
1600 innebar. Trapptornet i gårdens innerhörn förhöjdes alltså med två 
våningar och fick ny tornhuv. Hela taklandskapet, såsom det avbildas 
med huvar, lanterniner och volutgavlar hör stilmässigt hemma i detta tids
skede, liksom också de stora rektangulära fönster som syns på västlängan. 
Det senare bekräftades också genom murverksundersökningen.

Murverkets upplysningar
De byggnadsarkeologiska undersökningarna visade, att ombyggnadsar
beten skett i ett andra skede av byggnadernas historia (pl. hi-9 - orange), 
dvs. i Abraham Brahe d.ä:s tid. Förändringarna innebar bl.a., att blinde- 
ringsbanden på slottet blev igenfyllda och en del av fönstren förstorade 
(Bilaga 1).

Förändringen av fönstren var tydligt synlig i fasaderna på västlängan 
och norra längans västra del (pl. I:i-z, 4), vilket överensstämde med hur 
de faktiskt återges på Sueciabilden. Upprepade ombyggnader har gjort 
insatserna fragmentariska, dock tydliga genom upphuggna större murhål 
och bevarade flacka stickbågar över de nya muröppningarna. Det mate
rial som använts var stortegel och kalkbruk av två sorter, det ena likartat 
det ursprungliga, hårt och kalkrikt, det andra ett gråvitt mycket hårt och 
magert bruk. Det var i båda fall tydligt, att valven över fönstren murats 
samtidigt som blinderingsbanden igenfylldes.

Bäst bevarade var två fönster på västlängans sydgavel (pl. L4) eftersom 
de, som senare studier skulle visa, satts igen redan på 1700-talet och om
fattningarna förblivit orörda. Fönstren var 1,80 m höga och 1,30 m breda 
med bevarade valvbågar (avlastningsbågar över raka karmstycken).

Efter det att ombyggnaderna av murstommen skett, putsades fasa
derna med vit fet kalkputs, endast i/z cm tjock, med stålglättad yta. Res
ter av denna var fläckvis kvar både på huvudbyggnaden, östra muren och 
framför allt på Vasatornets västfasad, där ett arkitekturmåleri i grisaille, 
dvs. i svartgrått och grått var bevarat, dels vid ett av fönstren på bur-

64. Arkitekturmå
leri i grisaille

a) vid fönster i bur
språket

b) intill ingången till 
baldakinen på Vasa
tornet.

Uppmätning K.A./ 
K.P. inlagd på för
klarande rekon- 
struktionsritning 
av P.Th. 2002.

språket, dels på avsatsen intill dörröppningen mellan skyttegång och torn 
(fig. 64 a-b). På den horisontala karnisen i övergången till burspråket fö
rekom även vågformiga stråk av röd färg.

Arkitekturinfluenser
Per Brahes funktionella bostadsborg med sitt senmedeltida uttryck av 
tung röd tegelmateria och vita blinderingar blev således omkring 1600 
omvandlad till ett vitt festligt renässansslott helt i linje med tidens stilkrav.

Under 1 500-talets sista fjärdedel hade en moderniseringsvåg nått de 
kungliga slotten. Fönstren gjordes större och blev rektangulära med mer 
regelbunden placering. I Johan III:s estetiska program ingick, att fasa
derna vitputsades och försågs med arkitekturmåleri. På Kalmar slotts inre 
borggård är gestaltningen ännu bevarad. Den tillkom där under 1580- 
talet under ledning av Dominicus Pahr (Olsson 1961, s. zz8 ff.).
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d>5- Stockholms slott, stora borggården enligt Sueciateckningarna. 
Foton KB.

b) mot väster och den 
kungliga bostaden. Märk 
arkitekturmåleriet runt 
fönstren!

a) södra sidan med 
baldakinen över in
gången och Trum
petargången
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På Stockholms slott var förvandlingen minst lika stor (Olsson 1940, s. 
170 ff.). Den gamla förborgen i norr omskapades under Willem Boys 
byggledarskap till en representativ miljö. Johan III flyttade sin kungs- 
våning från högslottet till norra borggårdens västra länga och lät bygga en 
ny slottskyrka i den norra längan. Under samma tid omdanades borg
gårdens sydsida. Adelshuset och rikssalsbyggnaden med dess baldakin- 
täckta entré och trumpetargång tillkom (fig. 65 a). Byggnaderna pryddes 
med praktgavlar och lanterninförsedda tornhuvar och fasaderna försågs 
liksom på Kalmar slott med vit puts och Serlioinspirerat arkitekturmåleri 
(fig. 65 b). Liknande omvandlingar skedde ungefär vid samma tid av 
Nyköpings slott (Bohrn 1941, s. 46), Vadstena slott (Unnerbäck 1996, s. 
37 ff.) och Gripsholms slott (Westlund 1948, s. 302).

Det kan inte råda något större tvivel om att de kungliga ombyggna
derna och utsmyckningarna var den direkta inspirationskällan för nyda
ningen av Rydboholm. Till yttermera visso uppges Bertil Linek, som 1592 
efterträdde Willem Boy som byggledare på Stockholms slott och kvarstod 
i tjänst där till 1603 (Olsson 1940, s. 144, 227, 335) också ha lett de här 
aktuella ombyggnaderna på Rydboholm (Munthe 1916, s. 124).



6y. Detalj av valvmålningarna i rummet nedan t.h. Foto Bengt A. Lundberg 
1997-

Omnämnda rum och bevarade interiörer
I Abraham Brahes Tidebok omnämns vissa rum på Rydboholm. Det 
okonventionella bröllopet 1599 ägde rum i ”lille frue stuven". Vid om
byggnaderna 1601 flyttade man upp i ”tornestuffuun”. Abraham Brahes 
son Per (d.y.) föddes 1602, enligt egen utsago, i ”lilla frustuvan” på Ryd
boholm (PBdyTä, s. 1) och hans dotter Elsa Beata föddes också på Ryd
boholm, i ”öfversta tornstugan” år 1629 (PBdyTä, s. 75). Dessa uppgifter 
ger oss en aning om, hur vissa rum i huvudbyggnad och torn användes vid 
viktiga tillfällen i livet. Två rum bevarar än i dag sin fasta utsmyckning 
från tiden omkring år 1600.

”Lilla frustugan” torde ha legat i huvudbyggnadens första våning (fig. 
48 a). Intill Frustugan låg två välbevarade tunnvälvda rum i nordvästra 
hörnet.

I det sydligaste av dessa rum friläde konservator Lars Göthberg 1973 
ett tidigare okänt dekorativt kalkmåleri på väggar och valv (fig. 66-67). 
Dekoren är utförd i gråtoner - grisaille - och består av en fragmentariskt 
bevarad draperimålning nedtill på väggarna och ett väl bevarat valvmåleri 
med kassetter, ornerade i elegant renässansstil. Dekoren är uppbyggd av 
åttkanter och grekiska kors, prydda med stiliserade blommor och frukter 
och omgivna av beslagsornamentik. Målningarna har daterats till 1590-

tal (Selling 1977, s. 167). De torde alltså höra till de omdaningar som 
skedde under Abraham Brahes tid. Spår av liknande måleri finns också i 
det norra välvda rummet, delvis synligt under den nuvarande dekoren av 
målade skogstapeter.

Motiven har av allt att döma utgått från någon av de vid tiden rikligt 
förekommande mönsterböckerna. De har en påtaglig likhet med vissa av 
Serlios geometriska kompositioner (Fulton 1996, s. 35).

Att man vid ombyggnaderna 1601 flyttade upp i tornstugan (sannolikt 
det s.k. Vasarummet i tornet), visar, att denna stod disponibel, vilket styr
ker den ovan framförda tanken att den framför allt användes som gäst
rum. På detta tyder också en inristning: ”Michael Bolzheim 1626” på 
smygpanelen i södra fönstret, von Bolzheim var hauptmann på godset 
Sesswegen i Livland, som Nils Brahe d.ä. fått i förläning 1625 (E 7468). 
Året därpå var han tydligen gäst på Rydboholm.

66. Valvrummet söder om 
Birgittakammaren och dess 
dekorativa kalkmåleri. Foto 
Bengt A. Lundberg 1997.
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68. Panelen på västväggen 
i Vasarummet med dör
rarna till trappa och bur
språk. Foto Bengt A. 
Lundberg 15)97.

I Vasarummet - tornstugan - blev, som tidigare angetts, den höga trä
panelen först under ett andra skede dekorerad med det ännu bevarade 
måleriet med beslagsornamentik, hermer, grotesker och porträtt av kri

gare, exotiska män och kvinnor samt fyra porträtt som anses föreställa 
Braheättens äldre medlemmar. Vissa motiv (fig. 68-69) har symbolisk ka
raktär med hänsyftning på temperamentsläran och senmedeltidens astro-
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logisk-kosmologiska föreställningsvärld (Wingren i960, s. 12 ff.), ett äm
ne som intresserade Per Brahe, men i hög grad även hans son Abraham 
Brahe (Losman 1994, s. 61). Det är möjligt, att det aktuella måleriet kan 
ha tillkommit i statushöjande syfte i samband med Per Brahes utnämning 
till greve 1561. En annan möjlighet är att utsmyckningen tillkom under 
1500-talets sista decennium, samtidigt som exteriören förnyades och 
pryddes med arkitekturmåleri. Det senare är en datering, som Wingren 
successivt också närmat sig i sin noggranna utredning (Idem, s. 25 f.).

Det moreskmåleri (hg. 57), som tidigt prytt fönsternischernas valv i 
samma rum, kan tillhöra det äldsta skedet, men det kan lika gärna vara 
samtida med panelens dekorativa måleri. Moreskerna har viss släktskap 
med det nyssnämnda måleriet i valvrummet i slottet (hg. 67). Större likhet 
har det dock med 1590-talets moreskdekorationer på Gripsholm (West- 
lund 1948, hg. 175).

69. De symboliska 
framställningarna

a) på dörren till trappan:

trofégrupp buren av putti 
och inramad av rullverk 
med profilmasker, krönt av 
fladdermus med utspärrade 
vingar

b) dörren till burspråket:

Pan pä estrad spelande flöjt 
och pukor, omgiven av 
bladverk där fåglar står för 
det vokala inslaget. Tolk
ning enligt Wingren (i960, 
s. iy). Foton Bengt A. 
Lundberg 2002.

Ett lösfynd, som kan tillhöra Abraham Brahe d.ä:s tid, påträffades vid 
arkeologisk undersökning i Vasatornets markvåning, nämligen ett elegant 
utformat sidostycke till en renässansspis (pi. IV: 1).

ÖSTSIDANS FÖRÄNDRINGAR 

Bevarad tillbyggnad
Innan Sueciabilden tillkom i början av 1660-talet hade ytterligare föränd
ringar skett av huvudbyggnaderna. Vissa kunde registreras i form av be
varat murverk, andra är kända tack vare Sueciabilden. I nordöstra hörnet 
av huvudbyggnaden uppmättes en tillbyggnad (pl. 1:2-3, 8 - orange). En 
distinkt stötfog (hg. 70) på nordfasaden angav tydligt, att den var sekun
där i förhållande till norra längan. Tillbyggnaden, vars övre del nu är
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yo. Stötfogen mellan olika murverk på slottets nord
vägg. Den äldre byggnaden t.h. i munkförband och 
tillbyggnaden t.v. i renässansförband (Rnr L36).

71. Östra fasaden med det ”trasiga” förban
det mellan t. h. tillbyggnaden i föregående 
bild och t.v. den senare uppförda södra delen 
av östflygeln (Rnr I:j2).

72. Korgbåge till äldre fönster över det norra 
fönstret på östfasaden (Rnr 1:53).
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riven, är bevarad till en högsta höjd av ca 5 m, vilket ungefär motsvarar 
den dåvarande första våningshöjden. Tillbyggnaden mätte på nordsidan 
9,5 m och på östsidan 13 m i längd. På gårdssidan kom den gamla östra 
skyttegångsmuren att ingå i byggnaden.

Yttermurarna hade i bottenvåningen den anmärkningsvärda tjockle
ken av 1,6 m, medan en invändigt bevarad vägg i söder endast var 0,8 m 
tjock. Östra väggen avslutades mot söder med ett avrivet eller upphugget 
förband (fig. 71), inte som nordsidan med ett oskadat hörn. Det tyder på, 
att byggnaden varit del av en större helhet.

Det bevarade murverket kan beskrivas som följer: Murarnas nederdel 
är av gråsten och vilar på fast berg. Däröver är murarna uppförda av 
stortegel i renässansförband (kryssförband) i ett hårt kalkbruk, liknande 
det ursprungliga, och med brett utstrukna fogar. Förbandstypen är en tek
nisk nyhet - tidigare användes endast munkförband. På norra sidan fanns 
en och på östsidan två fönsteröppningar med korgbågiga valv bevarade 
(fig. 72). Även korgbågen är en nyhet för tiden.

De tekniska och formmässiga nymodigheterna gör, att tillbyggnaden 
allra tidigast kan dateras till omkring 1600, när renässansförbandet och 
korgbågen introducerats i Mellansverige. Ett mycket tidigt exempel på 
renässansförband (blockförband) finns på Gripsholms slott, där yttre 
portvalvet vid mitten av 1590-talet, uppfördes på detta tekniskt nya sätt 
(Westlund 1948, s. 307). Förbandstypen blir allmänt förhärskande under 
1600-talet och anger därför ingen främre tidsgräns.

Av senare arkivalier framgår att den bevarade tillbyggnaden i nordöst 
inrymde två välvda rum (fig. 98) som utgjorde grevens bostad, som alltså 
flyttats från ovanvåningen (fig. 48), där den låg under äldre tid (se vidare 
nedan).

En försvunnen byggnadsdel
Det trasiga hörnförbandet på östsidan visade som sagt att den bevarade 
tillbyggnaden varit del av en större helhet. Sueciateckningen upplyste om 
vilket. Bakom Vasatornet avbildas en öst-västligt orienterad byggnad (fig. 
73), varav numera ingenting återstår. Byggnaden utgick i rät vinkel mot 
öster och kallas därför fortsättningsvis vinkelbyggnaden. Den avbildas



73- Utsnitt av Sueciaskissen (fig. ii), som visar vinkelbygg
naden bakom Vasatornet.

med två våningar och relativt stora rakt avslutade fönster. Två fönster
axlar och en port är synliga på sydsidan. På gaveln mot öster är på skissen 
- som är mest trovärdig - markerat två fönsteraxlar. I motsats till den 
gamla huvudbyggnaden har byggnaden inte dekorativa volutgavlar. Taket 
är ett enkelt högt sadeltak med utsvängda takfall, en form som är vanlig 
under 1600-talets tidigare del.

Gestaltningen av tillbyggnaderna här i öster skiljer sig således både 
genom det bevarade murverkets och Sueciabildens kännetecken från det 
uttryck anläggningen fick i årtiondena omkring 1600. Frågan är om 
tillbyggnaderna skedde under Abraham Brahes senare tid eller något av 
decennierna före Sueciateckningens tillkomst. Vi skall därför kasta en 
blick på hur förhållandena gestaltades på Rydboholm vid tiden efter 1630.

BAKGRUNDEN MELLAN 163O OCH 1660

Efter Abraham Brahes död 1630 kom Rydboholm att undantas från arv, 
eftersom det var Elsa Gyllenstiernas morgongåva, som hon innehade till 
sin död 1650. Ett bevarat dokument visar, att hon 1634 lät fördela arvs
lotter ”så wäll på sin Sal.k. Herres som sina egna arfwe och aflinge 
godtz”. Fördelningen gjordes i tre brors- och tre systerlotter mot att bar
nen skulle erlägga så stor ränta till sin moder i hennes livstid ’som sig 
belöper på Morgongåvan’ ...”(LSB Mö B 63 d:5).

Genom familjens ställning hade barnen en given plats vid hovet. 1628 
hade Gustav II Adolf anordnat dubbelbröllop på Stockholms slott för två 
bröder Brahe. Då förmäldes äldste sonen Per med Kristina Katarina Sten
bock och Nils med Anna Margareta Bielke.

Den andre sonen, Nils Brahe (1604-1632), hade i 1620-talets början 
studerat i Leiden. Nils Brahe d.ä. var den ende fältherren av betydenhet 
inom Braheätten. 1630 följde han Gustav II Adolf till Tyskland och som 
general över fotfolket förde han huvudstyrkan i slaget vid Lützen 1632, 
sårades och avled snart därefter i Naumburg, endast 28 år gammal (SBL -
G. Jacobson). Hans son Nils Nilsson Brahe (d.y.), som skulle överta 
Rydboholm, föddes postumt 1633.

Rydboholm blev under 1630-40-ta- 
len ett hem för ättkor och barn. Förutom 
Elsa Gyllenstierna och Nils Brahes änka,
Anna Margareta Bielke (1603-1643), 
skall även systern Kristina Brahe (1609- 
1681), änka efter Åke Tott (J 1640) samt 
minst sju halvvuxna flickor, bl.a. Elsa 
Beata, dotter till Per Brahe d.y., Elsa Eli
sabet, Nils Brahes dotter, ett tvillingpar 
Banér och tre av deras yngre syskon ha 
uppehållit sig där (Fries 1895, s. 117 f.).

Per Brahe d.y. (1602-1680), den be
römde statsmannen och ättens huvud
man, blev ansvarig för sin faderlöse bror
sons uppfostran och för tillsyn av Bra- 
hegodsen (Nordmann r904, s. 32, 69). I 
hans Tankebok kan vi läsa, att han gärna
vistades i sitt barndomshem Rydboholm. Så är belagt t.ex. i början av 
1630-talet, 1640 och 1642 (PbdyTä, s. 27, 48, 52).

År 1641 lät Per Brahe upprätta ett dokument (LSB Mö B 630:56, 180) 
som innehåller en inbördes överenskommelse om ett ägobyte, varvid 
Anna Margareta Bielke och hennes son Nils skulle få Rydboholm mot att 
Per Brahe erhöll Västanå i Småland, vidare att Nils Nilsson Brahe efter sin 
moders frånfälle skulle behålla Rydboholms sätesgård samt sin fulla 
brorslott av där närliggande gods.

Per Brahe d.y., som var generalguvernör över Finland 1637 till 1641 
och 1648 till 1654, är känd som byggherre till många offentliga bygg
nadsföretag. Under 1640-talet tycks flera av hans egna slottsbyggnader ha 
planerats och uppförts. Med Visingsborgs östra länga fullföjde han sin 
farfars och farbroders slottsanläggning. Han lät också bygga Brahehus, 
Brahälla och Västanå i sitt grevskap Visingsö och Kajaneborg i Finland. 
Gränna i Visingsögrevskapet och Kajana och Brahestad i Finland är 
exempel på hans ambition som stadsgrundare (SBL - G. Wittrock). Boge- 
sund, i närheten av Rydboholm (fig. 17), lät han uppföra på 1640-talet.
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74- Manshuvud av sten 
förvarat i Vasarummet. 
Foto Bengt A. Lundberg 
2002.

Det tycks i huvudsak ha stått färdigt 1650 (Nisser 1929, s. 37 ff. och 
Edman 1989, s. 30 ff.).

Mot denna bakgrund är det rimligt anta, att Per Brahe i samråd med 
sin moder och svägerska kan ha initierat tillbyggnaderna här i öster och 
att de uppförts under 1640-talet för den blivande arvtagarens räkning. 
Vissa arkivaliska uppgifter, leveranser av 30 fönsterbågar i september 
1643 och betalning till en murmästare och en glasmästare i samma månad 
(E 7447) skall troligen sättas i samband därmed.

Ett dekorativt manshuvud av sten (fig. 74), som nu förvaras i Vasa- 
tornet, bör tillhöra samma tid. Troligtvis har det ingått i en portom
fattning. Stilen motsvarar stockholmska stenmästararbeten under 1640- 
talet, t.ex. Jakobs kyrkas sydportal eller stenarbeten i Tungelska och 
Petersénska huset m.fl. (Axel-Nilsson 1950, pl. 64, 73, 89-90).

Under 1650-talet märks i kassaräkenskaperna (E 7469) bara enstaka 
bygginsatser på Rydboholm. I mars 1652 får tegelslagaren mäster Hans 
betalt för arbete i tegelladan. År 1654 vistades Per Brahe tillsammans med 
sin andra hustru Beata De la Gardie på Rydboholm mellan den 18 och 26 
oktober. Vissa reparationer tycks ha gjorts och pigment köptes in vid 
denna tid. Samma år fick vaktkarlen 50 daler kmt för att ha ”uppkastat 
ruddammen wid södra sidan vid jordbron”.

År 1655 reparerades ”wåningarna” på Rydboholm och 1656 - samma 
år som Nils Brahe återvänder från sin stora bildningsresa i Europa - 
skedde flera ospecificerade reparationer vid gården. 1657 vistades Beata 
De la Gardie på Rydboholm den 4-8 februari. 1658 upptogs kostnader 
för reparationer till 737 daler kmt. Tidigare år hade de rört sig om mindre 
än 100 daler kmt.

FUNKTIONSFORANDRINGEN

Som Sueciabilden visar, var skyttegångsmuren mot sjösidan kvar ännu i 
början av 1660-talet. Östmuren förlorade sin försvarsfunktion, när 
tillbyggnaderna skedde i öster. Sannolikt tillkom då en ny port i muren
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mellan den nya byggnaden och Vasatornet. Den ovan nämnda sten
skulpturen - manshuvudet - kan ha ingått i denna.

Skyttevåningen i Vasatornet fungerade inte längre. Byggnaden var 
sänkt och täcktes omkring 1660 av ett enkelt avskuret pyramidtak.

Genom tillbyggnaden i nordöst ändrades den gamla huvudbyggnadens 
disposition. Hit förlädes säkerligen redan nu grevens bostadssvit i två, 
sannolikt tunnvälvda rum, medan grevinnans rumssvit blev kvar i huvud
byggnadens nordvästra del. Därmed uppnåddes en i tiden eftersträvad 
symmetri mellan fruns och herrns bostad, som skulle bibehållas i nära 
100 år. En riktigt säker uppfattning om hela slottets planlösning och dis
position får vi först genom inventariet 17x6 (fig. 98).

Vartill tjänade da vinkelbyggnaden? Som framgått av personhistorien 
ovan, hörde många familjemedlemmar, unga och gamla, mest kvinnor, 
hemma på Rydboholm mellan 1630 och 1660. Många fränder och när
stående kom på mer eller mindre långvariga besök. Det torde ha behövts 
fler bostadsrum eller kammare. Det kan vara en förklaring. En komplette
rande förklaring kan kanske sökas i behovet av biblioteksrum.

De gamla Braheska boksamlingarna på Rydboholm var stora. Deras 
omfattning och innehåll har klarlagts främst genom Arne Losmans forsk
ning (se litt.). Han har också visat på, att förflyttningar av böcker mellan 
ättens olika gods skedde vid flera tillfällen.

Efter sin farbroder Magnus död 1633, blev Per Brahe d.y. ättens hu
vudman och ägare till grevskapet Visingsborg. Han lät flytta det gamla 
Rydboholmsbiblioteket till Visingsborg (Losman 1968, s. 228 f.). En be
varad skrivelse ger närmare besked om när detta beslöts. I det ovan 
nämnda dokument, som rör den framtida äganderätten till Rydboholm, 
upptas även hanteringen av biblioteken. Där förordnar Per Brahe den 15 
juli 1641, ’att Rydboholms böcker måge föras till Visingsborg ... så att de 
städse blifwa på samma ställe ..., men salige bror Nils Brahes böcker 
skola blifwa vid stamhuset Rydboholm och dess innehafware, så länge 
manslinjen til ähr (LSB Mö B 63 b:j6).

Det är väl känt, att Per Brahe d.y. var mycket bördsmedveten och med 
stolthet hänvisade till den genealogi, som länge var förhärskande, nämli
gen Braheättens härstamning från den medeltida Finstaätten (något som



75. Biblioteket på Skokloster. Arkivbild Skoklosters 
slott. 1970-tal. Fotograf okänd.

senare visat sig felaktigt se Bilaga 2 och fig. 16). Visingsborg var mitt
punkten i grevskapet - ”juvelen i kronan”. Till Visingsborg lät Per Brahe 
utföra en mängd porträtt av verkliga och mytiska anfäder. Han lät också 
utge Imagines familiae Braheae och Genealogia Brahea (Nisser r y 3 3, s. 
28).

Det gamla Brahebiblioteket bör ha förstärkt det intryck av ursvenska 
anor, tradition och lärdom, som Per Brahe avsåg att grevskapet skulle 
spegla. Det var väl det mest betydelsefulla skälet till att biblioteket flytta
des från Rydboholm. Men en planerad ombyggnad och funktionsfor
andring på Rydboholm kan ha bidragit till beslutet.

De boksamlingar som blev kvar på Rydboholm utgjordes till stor del 
av krigsrov. Det var hundratals praktfulla volymer, erövrade i Mainz 
r63i. Under 1650-talet tillfördes också böcker tagna från danska adels- 
bibliotek (Lindberg 1976, s. r48, Losman 1994, s. 65). Var dessa fick sin 
plats är värt en reflexion.

Som Losman så intressant skildrat, föreskrev redan romaren Vitru
vius, att böcker helst skulle förvaras i ovanvåningen i rum mot öster. Där 
kunde man läsa i morgonljus och biblioteket var bättre skyddat mot fukt,

mögel och maskar. Liknande anvisningar upprepades av Palladio ry70 
(Fyra böcker 1983, s. 72). Konkreta exempel visar, att den bildade hög
adeln kände till och följde råden (Losman 2000, s. 35 ff.). Som bekant 
ligger också biblioteket på Skokloster i slottets ovanvåning i rum som 
vetter åt öster (fig. 75).

Måhända var det i ovanvåningen av den nya vinkelbyggnaden som 
Rydboholms 1600-talsbibliotek inrättades? Boksamlingarna på Rydbo
holm katalogiserades T652 och då bör böckerna i alla händelser ha funnit 
sin plats i byggnaden och vara uppställda efter ämneskategorier (muntlig 
upplysning Arne Losman).

Rydboholmsbiblioteket berikades kontinuerligt under hela 1600-talet 
av Nils Brahe d.y., som var en stor boksamlare (Losman 1968, s. 229). 
Det fanns, enligt Losman, under 1600-talet också ett sommarbibliotek, 
”Bibliotheca insulana”, i parken.

I januari 1702 flyttades hela det dåvarande Rydboholmsbiblioteket, 
inklusive sommarbiblioteket, till Skokloster (Losman t968, s. 229, idem 
1994, s. 65). Då var vinkelbyggnaden på Rydboholm riven och böckerna 
hade en tid förvarats på annan plats i slottet (se nedan).
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Förvandlingen till barockslott

NILS BRAHE D.Y:S TID

Nils Brahe (1633-1699) blev näste ägare till Rydboholm (fig. 76). När 
båda hans föräldrar var döda 1643, tog som sagt hans farbror Per Brahe 
d.y. hand om honom. Efter tjänstgöring vid hovet och studier vid Uppsala 
universitet gjorde han 1653-1656 sin ovanligt vidsträckta bildningsresa 
till Tyskland, Frankrike, Italien, Spanien, Portugal, Nordafrika och Eng
land (Losman 1994, s. 91). Därefter deltog han i krigen i Polen och Dan
mark. 1660 blev han riksråd och i slutet av samma år förmäldes han med 
Margareta Juliana Wrangel (1642-1701), dotter till fältherren Carl Gus
taf Wrangel. Vid svärfaderns död 1676 kom Skoklosters slott och dess 
samlingar som gåva till Nils Brahe och hans hustru (Andrén 1948, s. 14, 
Losman 1994, s. m). Det skulle, liksom Wrangelgodset Spiker på Rügen 
förbli i Braheättens ägo i generationer framöver.

Fyra år senare, 1680, fick han ärva sin farbror Per, som saknade man
lig arvinge. Därmed kom han i besittning av ett väldigt godsimperium 
med tyngdpunkt i Uppland och Småland och spännvidd runt Östersjön. 
Det senare kan här få illustreras av borgen Sesswegen (Cesvaine) i Livland

(fig. 77), som förlänats till Nils Brahe d.ä. 1625 och innehades till r682 (E 
7468).

Under 1670-talet utbröt som bekant det s.k. Skånska kriget, som 
skulle vara till 1679 och innebära de sydsvenska landskapens varaktiga 
införlivande med Sverige. Nils Brahe deltog intill 1677 som överste i 
Amiralitetet i svenska flottans föga lyckade manövrer. 1682 entledigades 
han från riksrådsämbetet.

Den 1680 inledda reduktionen kom att drabba Nils Brahe hårt. Den 
största förlusten var grevskapet Visingsborg och friherrskapet Kajana. 
Biblioteket och delar av konstsamlingarna och rustkammaren på Vis
ingsborg hann emellertid räddas till Skokloster (Losman 1994, s. 109). 
Det mesta av övrigt lösöre såldes på auktion (Nisser och Lundberg 1953, 
s. 10). Vid förmyndarräfsten fick han, utom sitt eget, bära både sin svärfar 
Wrangels och sin farbror Per Brahes ansvar. Han som nyss gällt för Sveri
ges rikaste man såg sig därmed nästan bragt till fattigdom (SBL - G. Witt- 
stock).
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Rydbobolm i början av i66o-talet. Utsnitt av Sueciaförlagan (fig. izj.



77- Borgen Sesswegen (Cesvaine) i Livland omkring 1680. Krigsarkivet Stockholm.

76. Porträtt av Nils Brahe 
d.y. Ehrenstrahl eller ko
pia efter honom. Foto 
Torbjörn Grundström 
2001.
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Greveparets fyra barn föddes alla på 1660-talet, dottern Eleonora i 
Wolgast 1661 och sönerna Per Carl 1664, Magnus 1666 (död samma år) 
och Abraham 1669, alla i Stockholm (Elgenstierna 1, s. 558 f.). Efter dot
terns död 1690 tog morföräldrarna hand om dotterdottern Eleonora 
Charlotta Bonde (E 7480-81).
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Under 1670-talet decimerades familjen. Svärfadern Carl Gustaf Wrangel 
avled 1676.1 december 1679 förolyckades äldste sonen Per Carl vid Flott
sunds färja i Uppland. Året därpå avled riksdrotsen Per Brahe d.y. den 12 
september. Begravningen skedde 1685 under stor ståt i Riddarholms- 
kyrkan, samtidigt med Per Carls jordfästning (E 7474). 1681 gick också 
Nils Brahes faster, Kristina Brahe, och Beata De la Gardie, Per Brahe d.y:s 
andra hustru, ur tiden.

KÄLLMATERIAL OCH ANGREPPSSÄTT

Nils Brahes tid och 1700-talets första decennier är en mycket svårtolkad 
period i Rydboholms byggnadshistoria. Det är ingen tvekan om att den 
gamla sätesgården under denna tid förvandlades till ett barockslott. Men 
stegen i förändringsförloppet är inte lätta att följa och det som då tillkom 
har nästan utraderats av senare ombyggnader och nyinredningar, med un
dantag för några rum.

Lyckligtvis finns vissa fasta utgångspunkter. Sueciabilden, som återger 
Rydboholms utseende strax efter Nils Brahe d.y:s giftermål 1660, och 
flankeras av Brahe-Wrangels alliansvapen, anger utgångsläget. Genom 
inventariet 1716 blir vi bekanta med benämningar på olika rum och 
inredningar under den karolinska tiden. Den stora, i arkivalierna väl do
kumenterade, ombyggnad som inleddes 1730, utgör periodens slutpunkt 
och inledningen till ett nytt skede i slottets byggnadshistoria. Arkivalierna 
från mitten av 1700-talet ger också vissa tillbakablickar, som haft bety
delse för tolkningen av det karolinska skedet.

I det följande beskrivs först det konkret bevarade murverket. Det visar 
två olika byggnadsskeden, som på uppmätningsritningarna (pi. 1:1—6) 
markerats med gult respektive grönt. Särskilt tydligt framgår de två ske
dena av östflygelns murverk. Efter det att vinkelbyggnaden i öster rivits, 
nybyggdes östflygeln (gult) och fick därvid sin ännu bevarade yttre form. 
Men det inre blev inte färdigställt. En brand eller annan förstörelse drab
bade östflygeln och denna samt angränsande del av norra längan blev i ett 
andra skede återuppbyggda (grönt)och delvis förändrade. Även de äldre



längorna i norr och väster byggdes om och försvarskaraktären utradera
des efterhand fullständigt.

Därefter relateras det skrivna källmaterialet, där framför allt kassa
räkenskaperna så gott som årligen ger mångskiftande upplysningar om 
inköp av byggnadsmaterial och verksamma hantverkare, ibland också om 
vilka rum i slottet som berördes. De belyser även trädgårdens och ham
nens omdaning.

Så sker en preliminär tolkning och sammanställning i stora drag av 
händelseförloppet från 1660 till 1701 - Nils Brahes och Juliana Wrangels 
tid - när huvudbyggnaderna transformerades till ett barockslott. Vissa 
ännu bevarade interiörer tillhör stilmässigt barocken och beskrivs däref
ter.

Huvudbyggnadernas planlösning och disposition blir helt begriplig 
först genom 1716 års inventarium. Från denna tid har en rekonstruktion 
av planen kunnat upprättas och upplysningar från murverksundersök- 
ning och arkivalier kunnat inlemmas i ett rumsligt sammanhang. Då 
inventariet tillhör Abraham Brahe d.y:s tid presenteras det först i nästa 
avsnitt.

Detta lite tungfotade sätt att beskriva förändringarna har jag efter åt
skillig vånda funnit vara det optimala för att trovärdigt underbygga tolk
ningen. Beskrivningen börjar med en klart definierbar ombyggnad av 
huvudbyggnadens östra del.

MURVERKSUNDERSÖKNINGEN

Ny östflygel
Murverksundersökningarna klargjorde, att slottets östra del byggdes om 
helt (pl. 1:3-5 och L8-9 - gult). Den under föregående period uppförda, 
öst-västligt orienterade s.k. vinkelbyggnaden revs fullständigt, men bygg- 
nadsdelen i nordöstra hörnet sparades och tillbyggdes mot söder med en 
längd av 10,5 m i samma bredd som den bevarade delen. Den gamla östra 
försvarsmuren kom återigen att ingå i gårdssidans murverk. Så fick den 
nuvarande östflygeln sin yttre, ännu bevarade, form.

Det nya murverket var i ytterväggarna bevarat till tre våningars höjd. 
Övermurarna var uppförda i kryssförband av enhetligt tegel av storlek ca 
28 x 14 x 7,5 cm på en låg grundmur eller sockel av gråsten. Använt 
murbruk var ljust gulgrått till vitt och bevarade putsfragment vita. Ankar- 
slutarna är av växlande typer, många återanvända.

Bjälklagen hade ett annat läge än nu. Mellanvåningen var hög och 
översta våningen hade samma låga höjd som norra längans östra del.

Östfasaden illustrerar tydligast vad som skett (pl. L3 och fig. 78). I 
markvåningen fanns tre, senare förminskade, muröppningar, som från 
början saknade valv. Murverket ovanför bars av kraftiga karmstycken av 
trä, delvis ännu bevarade. Rörliga fästen av järn till fönsterluckor satt 
kvar intill öppningarna. På sydväggen i samma våning (pl. 1:4) märktes 
spår av ett fönster och en dörr. Marknivån på gårdssidan är högre (pl. 1:5) 
och murytan upprepade gånger lagad efter rivningen av skyttegångens 
valvsystem. Markvåningen är senare belagd som bagarstuga, och allt ty
der på att den tillkom i detta skede. En mäktig skorstensstock sträcker sig 
fortfarande genom alla våningarna (fig. 8 och pl. 1:7-9).

I första våningen fanns rester av tre stora fönster mot öster. Smyg
sidorna var bevarade och lyckligtvis även anfangssten till valv (fig. 79). 
Med ledning därav kunde fönstrens storlek uppskattas till ca 1,30 m i

Från vänster till höger:

y8. Östfasadens sydligaste 
del med de i samtliga vå
ningar ombyggda fönstren 
(Rnr I:yy).

79. Detalj av östfasaden in
till aridra fönstret från sö
der. Högst upp t.h. märks 
bevarad anfangssten, som 
tillhört valvet till ett stort 
fönster i mellanvåningen 
(Rnr I:6o).

80. Ursprungligt fönster, 
numera nisch i ”Svarta 
kammaren” i östflygeln. 
Foto Peter Thagaard 2001.
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Från vänster till höger:

81. Östra flygeln, gårds- 
sidans mittparti (Rnr I:8o) 
Mellan fönstren märks en 
rund öppning från det 
äldre byggskedet (gult).

8z. Östflygelns gårdssida 
med de raka fönstervalven 
till nästa byggskede (grönt) 
högst upp under taklisten 
(Rnr 1:86).

83. Detalj. Ankarslut och 
fönstervalv på slottets 
nordsida (Rnr I:)p).

BAROCKSLOTT

bredd och 2 m i pilhöjd. På gårdssidan var smygar till fönster ännu mer 
fragmentariskt bevarade. Spåren visade dock, att det även mot gården 
kan ha funnits tre stora fönster, motsvarande dem på östfasaden. Det syd
ligaste av dem är ännu synligt i den nuvarande mellanvåningens s.k. 
Svarta kammare (fig. 80), nu i form av en murnisch.

Högst upp i ovanvåningen fanns runda fönsteröppningar (eller nisch
er), med en diameter av 40 cm, bevarade i sydgaveln och gårdssidans mur
verk (pl. 1:4-5 och fig. 81).

Den nya östflygeln byggdes alltså med en låg markvåning av ekonomi- 
utrymmeskaraktär med luckor för fönstren, en mellanvåning med bety
dande höjd och ljus, tack vare de stora fönstren, samt en låg övre våning 
med en rad runda muröppningar eller nischer. Våningshöjderna var inte 
anpassade till den äldre byggnaden. Frågan är, om östflygelns södra del 
ens hade förbindelse med norra längan.

Den relativa kronologin tyder bestämt på att östflygeln nyuppfördes 
under Nils Brahe d.y.s tid. Frågan är hur tidigt det kan ha skett ?

Byggnadens mest karakteristiska drag var de runda muröppningarna i 
ovanvåningen. I dateringsfrågan kan man i någon mån också ta fasta på 
det enhetliga mindre tegelformatet och på förbandstypen. De ger dock i 
sig ingen säker tidsbestämning. Byggnadens tak eller gestaltning i övrigt 
är inte känd. Och i denna form tycks östflygeln heller inte ha existerat 
någon längre tid. Det är tveksamt, om den ens blev färdigställd. Den nu
varande mellanvåningens ”Svarta kammare” och intilliggande rum bär 
alla tecken på att vara ofullbordade. Den planerade eldstaden har ej full
följts, snickerierna är omålade och väggarna verkar ha putsats först efter 
det att våningshöjden sänkts.
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Återuppbyggnad av östflygeln
Flera litteraturuppgifter anger, att Rydboholm under förra delen av 1700- 
talet varit utsatt för en brand (Selling 1977, s. 165, Upmark 1910, s. 117). 
Primärkällan för detta påstående har inte kunnat återfinnas. Vilket år det 
skulle ha skett, står därför som ett återkommande frågetecken.

Vid våra byggnadsundersökningar kunde vi iaktta en stor reparation, 
som relativt sett torde ligga omkring 1700. Inga spår av brand iakttogs, 
men det framgick tydligt, att före den här aktuella perioden ligger en par
tiell rivning av murverket, sannolikt efter uppkomna skador. Murverket 
på östra längans östsida och anslutande del av norra längan (gult) var 
nedrivet till en ojämn nivå och övre våningens murverk därefter så gott 
som helt ombyggt (pl. hz-3 - grönt). Östra längans sydgavel och gårds
sida (pl. 1:4-5) var också ombyggda i de översta delarna.

De övre delarna av den relativt nyuppförda - och uppenbarligen inte 
fullbordade - östlängan (gult) återuppbyggdes alltså, liksom angränsande 
delar av norra längan. Taklaget måste, åtminstone i dessa delar, ha förny
ats.

Det återuppförda murverket var slarvigt, oregelbundet och med ojämnt 
utbuktande murytor. Använt tegel var en blandning av sådant av mindre 
format: 28 x 14 x 7,5 cm och återanvända stortegel av upp till 9 cms 
tjocklek. Murbruket var karakteristiskt och därför ett bra ledmotiv vid 
jämförelser mellan olika byggnadsdelar i analysskedet. Det var ett mörkt 
gulgrått till gulbrunt hårt bruk med stora vita kalkklumpar. Putsbruket 
var grått eller gråvitt. Tillräckligt stora putsytor var kvar för att fasad- 
gestaltningen skulle kunna tolkas. Väggfälten har varit avfärgade i kim- 
röksgrått och indelade av svagt förhöjda kolossallisener i vit puts med



8j. Rekonstruktion av slottets östra fasad 
under iyoo-talets början.

mörkgrå eller svart konturering. Fönstren har haft vita omfattningar, ock
så de med mörk skugglinje.

De runda små muröppningarna högst upp blev nu ersatta av fyrkanti
ga fönster med karakteristiska raka valv (pi. L3, 5 och fig. 82). Ankar- 
slutarna till övre bjälklaget är långa, raka och slanka med genomstungna 
dragjärn (fig. 83), vilket kan tyda på återanvändning. Typen är vanlig före 
ca 1640, men avlöses mestadels sedan av en typ, där dragjärnet omsveper 
sluten.

Bjälklagen i östlängan och i norra längans östra del bibehölls i sitt 
gamla läge, vilket bl.a. framgick av en bevarad fönsteröppning på nord
sidan och ett blindfönster (fig. 84) mellan de båda nordliga fönstren på 
östsidan. Båda var små och relaterade till en låg ovanvåning (pl. 1:2-3). 
Tack vare att fönstren och så stora putsytor med rester av lisener och 
fönsteromfattningar var bevarade, kunde man få en uppfattning om öst
fasadens dåvarande gestaltning (fig. 85).

/Om1

Ombyggnad av gamla sten
huset och tornet 
Det var en omfattande åt
gärd att förändra det gam
la befästa huset till ett slott 
i tiden. Stora rivningsar
beten av sjömuren och alla 
de torn och utbyggnader 
som fanns ännu omkring år 
1660 krävdes. Förändring
en av de gamla slottslängor
na i norr och väster gick inte 
att klarlägga i någon be
stämd tidsföljd. Några in
satser verkar dock ha gjorts 
i ett tidigt skede (gult). På 
norra längans gårdsfasad 
(pl. 1:4) framgick det helt

klart, att de ursprungliga dörröppningarna mellan trapptornet och norra 
längans bottenvåning förskjutits mot väster och att mittpelaren mellan 
dem byggts om (fig. 24-25). Det murbruk, som använts vid ombyggnaden 
har stor likhet med det som använts vid uppförandet av östra flygeln.

Ändringen innebar, att de gamla dörröppningarna, eller arkaderna, i 
nedre våningen blev igensatta och två nya dörröppningar upptogs istället. 
Detta skedde uppenbarligen i samband med att en ny mellanvägg, öst
väggen i Familjerummet (se fig. 8), uppfördes och blockerade den högra 
dörröppningen (pl. 1:8). Åtgärderna hör samman med inflyttningen av 
huvudtrappan i norra längan från det utvändiga trapptornet. De båda nya 
dörröppningarna fungerade sannolikt bara under byggtiden, då trapp
tornet ännu stod kvar. När innertrappan var färdig, kunde trapptornet 
rivas och då tillkom en ny huvudingång. Arkivalier och murspår (pl. F4) 
utvisade, att den legat till vänster om den nuvarande porten, där den var 
kvar ända till 1750-talet (fig. 113).

84. T.V.: Omfattning till 
blindfönster mellan de 
båda nordliga fönstren på 
östfasaden (Rnr 1:68).
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Det stod emellertid klart, att igensättning och lagning av alla murhål 
efter rivna torn, karnap och latrinutbyggnader skett, innan anläggningen 
i sin helhet putsades och avfärgades i kimrök och vitt för första gången. 
Insatserna har därför på fasaduppmätningarna (pl. I:i-6) markerats med 
grönt.

Vasatornets ombyggnad är tydligast avläsbar i västfasaden (pl. II:i). 
Av brukssorterna att döma har förändringarna skett i olika omgångar 
efter sjömurens rivning. Igensättningen av dörröppningen i första vå
ningen och ugnsöppningen i markvåningen tycks ha gjorts först (gult) och 
den nuvarande spiraltrappan (pl. L7-8 och IL3-5) i en senare etapp (vil
ket förutsätter en provisorisk trappa i mellantiden). Via en nyuppbruten 
dörröppning leder den nya trappan i det nordvästra hörnet av tornet di
rekt från gårdsplanen till första våningen. Tillkomsten av trappan gjorde, 
att en skytteglugg i markvåningen och ett fönster i rummet på första vå
ningen måste sättas igen. Spiraltrappans bruk och övrigt byggnadsmate
rial är så likartat det som använts vid återuppbyggnaden av slottets nord
östra delar, att ombyggnaderna antas ha skett samtidigt (grönt).

Alla dessa ombyggnader ligger före den genomgripande förändring av 
byggnaderna som inleddes 1730. Huruvida de skett under Nils eller Abra
ham Brahes tid, kan inte den byggnadsarkeologiska undersökningen, men 
möjligen arkivalierna ge besked om.

ARKIVALIERNAS UPPGIFTER

Rydboholms bevarade kassaräkenskaper från 1660-1680-talen (E 7469- 
7475) är förda av kassören Mårten Hörlingh från 1662 till maj 1683, då 
han efterträddes av Hans Herlijn. För att söka klarhet i händelseförloppet 
skall vi följa uppgifterna år för år.

1660 års räkenskaper visar, att ”wåningarna” på Rydboholm kläddes 
med franska tapeter och kläde i olika färger inför bröllopet mellan Nils 
Brahe och Margareta Juliana Wrangel. Rummen i Stockholmshuset tapet
serades på liknande sätt (E 7468). Huset i Stockholm låg vid Fredsgatan, 
enligt en uppgift 1701 ” wid Sahl Anders Torstenssons hus” (E 7480). Det

senare var beläget vid västra sidan av dåvarande Norrmalmstorg, nu Gus
tav Adolfs torg (Ellehag 1998, s. 126 f.). Delar av huset ingår till stor del 
i nuvarande Utrikesdepartementet. Det Braheska huset låg närmast väster 
därom och sträckte sig tvärs genom kvarteret. Det var praktfullt utrustat 
och familjens mest nyttjade bostad.

Trädgårdens och hamnens förnyelse
Under 1660-1670-talen var man kontinuerligt sysselsatt med mark
planering och trädgård. 1662 sökte Nils Brahe en trädgårdsmästare för 
Rydboholm och fick då från svärfar Wrangel överta Johan Öhrss, som 
Wrangel kallat från Pommern (Asmus 1999, s. 47). Hur länge han var 
kvar är ovisst. 1680 nämns en trädgårdsmästare Jöran.

Dalkarlar var sysselsatta med att gräva en eller flera ruddammar under 
1660-talet. Utbetalningar ”för Ruddammen” gjordes 1662, 1663, 1664 
och 1668 (E 7470-72). Under rubriken ”Rydboholms Trägårds Renova
tion” skedde så gott som årligen från 1662 till 1672 betalning till berg- 
sprängaren. Tyvärr anges inte mer exakt vad hans arbete omfattade. 
Topografin måste ha blivit betydligt ändrad. Kanske omfattade hans ar
bete också rivning av den gamla 1500-talsborgens torn och murar?

I arbetet med trädgårdens planering deltog förutom dalkarlar även 
båtsmän och soldater. Särskilt intensivt tycks arbetet ha bedrivits under 
sommarmånaderna i mitten av 1660-talet. 1664 arbetade 16 båtsmän där 
ute. 1665 var en korpral och 30 man sysselsatta och följande år den 10 
juni och den 6 juli fick en officer och 23 man betalt för arbete i trädgår
den. Bräder och spik köptes in till trädgårdsplank 1665 och 1667. Det var 
antagligen färdigbyggt 1667, för då rödfärgades det och 1668 försågs 
trädgårdsportarna med två små hänglås. Planteringar började. I septem
ber 1668 inköptes lindar och almar samt ”åtskilliga Trä”, inte närmare 
bestämda.

Från åtminstone år 1669 skedde också stora arbeten med ”Hamnens 
och Windbrons förfärdigande”. Kostnaderna för trädgården var mest be
tydande. I ”Balancen efter 1669” uppges ”Trägårdens Renovation” ha 
kostat 12533 daler kmt och ”Hamnen och Windbron” 3 245 daler kmt. 
1670 fick brobyggaren betalt för vindbron. Till hamnen och bryggan
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leverades ännu 1671 sandsten från Amiralitetet jämte bly och järnkram- 
por.

Ar 1671 inköptes buxbom i okänd mängd och 1676 ytterligare 50 
alnar buxbom. Trädbeståndet ökades. Ar 1671 anges 50 äppelträd samt 
vinbärsbuskar vara inköpta. Frö av olika sorter, mest till grönsaker, an
skaffades varje år. Att frukt och grönsaker i stor utsträckning skickades 
till Stockholmshuset, märks av tullutbetalningarna. Ar 1671 betalades 
också för material till ” Gallerwerket i trädgården” (till lövgångar eller 
lusthus i treillage). Inköp av tran, rödfärg och bly vitt anges uttryckligen 
vara till gallerverkets målning. Tidigare under året hade man också köpt 
in spanskgrönt och blyvitt till trädgården.

Trädgården pryddes med blomster i krukor. Under hela 1670-talet in
köptes ständigt ”blompottor”, 167z uppges vissa vara av brons. Det året 
inköptes också 6 slags ”Malva arboritsa” (E 747z). Åren 1677-1678 in
handlades Z4 blompottor i tre omgångar, några tycks ha varit av sten, 
andra av järn och köpta från Pontus De la Gardie.

Här skall inflikas en uppgift, som illustrerar blomsterprakten i lust
gården. I en trädgårdsbok av Peter Lauremberg, som tillhört Nils Brahe, 
förtecknas 300 tulpanlökar, Z50 liljelökar, zoo narcisser och en mängd 
iris, hyacinter, jasmin, malva, kejsarkronor m.m. Under förteckningen har 
Nils Brahe skrivit: ”Halvparten av desse gav min svärmor mig till Rydbo- 
holms trädgård anno 1671: 30 oktober” (Losman 1999, s. 37).

Två trädgårdsstufwor (enklare stugor eller skjul) förvärvades från 
”ålänningen” 167z. De skymtar igen i räkenskaperna 1678, då fönstren 
lagades eller förnyades och 1684 då knippen av näver inköptes till dem. f 
juni 1673 skaffades två stenbord. Melonglas inköptes vid flera tillfällen 
och bänkar med fönster tillverkades för melonerna (E 7473).

Trädgårdsmurar byggdes av sten. Tyvärr framgår det inte var, eller hur 
de såg ut. Vid flera tillfällen levererade roslagsbönder sandsten till träd
gården. År 1680 inköptes så mycket som 174 alnar sandsten till trädgår
den och en stenhuggare fick betalt för ”stenarnas kantande”. År 1681 anli
tades dalkarlar fortfarande för arbete i trädgården. Den stora planeringen 
av barockträdgården tycks då fullföljd. Att både lust- och nyttoträdgår- 
den fortsättningsvis ägnades stor omsorg framgår tydligt av arkivalierna.

Byggnadsarbeten
Slottsbyggnaderna på Rydboholm framträder inte i 1660- och 1670-ta- 
lens räkenskaper. 1 maj 1668 inköptes visserligen en skuta ålandskalk (E 
7470), men den kan ha varit avsedd till hamnarbetet. Det tycks framför 
allt vara Stockholmshuset och Malmgården på Norrmalm man repare
rade vid denna tid. På Rydboholm märks endast några få insatser. År 
1663 lagades en stor spis i ”H. Exc. Kammare” och man betalade för en 
kakelugn. Inköp av byggnadsmaterial skedde då och då, men inte i påtag
ligt stora mängder.

I november 1667 fick bogesundsmurmästaren betalt för 19 dagars 
arbete på Rydboholm. Tyvärr anges inte vad han gjorde. År 1670 betala
des t.ex. för bräder, tjära, hampa, 6 lass kalk, 5 stycken spjäll, 1 kakelugn 
och mängder av olika slags spik. Följande år köpte man bl.a. 6 läster 
livländsk kalk och rödfärg. En enstaka distinkt upplysning är från 167z 
då en kakelugnsmakare betalades för att ha satt upp en kakelugn i ”H. 
Exc. Hwalv”. Under rubriken Fönsterbyggnad noteras smärre utbetal
ningar 1678-1679. Det senare året nämns, att betalningen förutom arbete 
avsåg fönsterglas och bly. Sannolikt rör det sig om reparation och under
håll av fönstren.

Sedan Carl Gustav Wrangel avlidit 1676 och Skokloster övergått till 
Braheätten blev ett fullföljande av svärfaderns ofullbordade slottsbygg
nad ännu en angelägenhet. Det är känt att Nils Brahe uppehöll sig på 
Skokloster från den 15 februari till den 9 mars 1677 (Andrén 1948, s. 
198). Kanske planerades arbeten då. Omkring 1680 började i alla händel
ser relativt stora leveranser av byggnadsmaterial till Skokloster. De fort
satte under följande decennier (Hidemark 1995, s. 15 f.).

En arkitekt kan vid denna tid knytas till Skokloster och därmed till 
Nils Brahe som byggherre. I maj 1681 fick ”architecteuren Matthias 

spij ler för Inspec. upå arbetena på Skogkloster” 675 daler kmt i ersätt
ning (E 7473). Han hade året innan också anlitats av Brahe i samband 
med dottern Eleonoras bröllop med Carl Bonde, då han fick betalt för 
festarrangemang i Stockholmshuset.

I början av 1680-talet skedde också omfattande reparationer och ny
byggnader av Malmgården på Norrmalm och av Drakenhielms och
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Grönbergs hus i Stockholm, från vilka man under denna tid ständigt hade 
intäkter.

1684
inköptes en del byggnadsmaterial, t.ex. 125 alnar golvsten, näver till träd- 
gårdsstugorna och material till jakterna Annas och Gripens reparation. 
De senare målades av mäster hindrich som vi fortsättningsvis ofta skall 
möta. Byggnadsmaterial köptes också till Rydboholms nya klockstapel (E 
7474), dvs. stapeln vid Östra Ryds kyrka.

i68j

inhandlades under maj till september i olika poster sammanlagt 1 000 tak
tegel, 8 läster kalk, varav 5 från Öland, mängder av olika sorters tenlikor 
och spik, bl.a. 6 tums spik ”till taaklaget på tornstugan”, 34 tolfter fulla 
österbottensbräder, 6 tolfter enkla helsingebräder, 60 knippen näver, ”va
rav 30 lades på vinden” samt 3 tunnor tjära ”till taken”. I oktober samma 
år inhandlades 4 kolvlås för H. Exc. Ytterligare träd för 50 daler kmt 
inköptes till trädgården från den kunglige trädgårdsmästaren Christian 
Horleman. Under året bytte Nils Brahe till sig 5 1/2 hemman under 
Rydboholm (LSB Mö B 630:233). Den 2 oktober utfärdade han en in
struktion för inspektorn på Rydboholm, Bengt Wettersten (LSB Mö B 
630:231), som ger en utförlig bild av alla de förpliktelser denne hade vi
savi åboarna och beträffande skötsel av byggnader, stängsel och gärds
gårdar och mycket annat.

1686
i februari betalades målaren Anders Lorentz 54 daler kmt för "3 Schille- 
rier”. Man köpte olika fröer till trädgården för 61,26 daler kmt. Det blir 
nu tydligt, att byggnadsarbeten pågick, målaren mäster hindrich fick 
45 daler kmt för utfört arbete i mars. I maj utsändes åtskilliga ”Mate- 
rialier till Rydboholms Byggerij”, bl.a. 1 tolft bottenbräder till dörrfoder 
samt borstar, snören och ämbar till murmästaren. Samma månad inköp
tes ålandskalk i flera omgångar, sammanlagt 14 läster, och 1 tolft botten
bräder till fönsterkarmar, samt mängder av spik. Materialinköpen fort

satte i juni med 23 tunnor ålandskalk, 200 taktegel, 1/2 tolft halvbotten- 
bräder till dörrar, 300 murspik och många andra sorters spik. 3 mur

mästare från småland var verksamma åtminstone under tiden juli 
t.o.m. september. De fick då den ansenliga summan av 30 daler kmt i 
hittelön ”för den guldpenning de hittat i muren på Rydboholm” (E 7474). 
Uppgiften måste innebära, att äldre murverk revs.

I juli 1686 inköptes 3 stora järnspjäll ”med former”, 1 tolft enkla brä
der till dörrar, 11 tolfter fulla bräder till golv och 1 1/2 tolft halvbotten- 
bräder till taklister samt såpa att ”tvätta tapeter med”. Under juli betala
des den stora summan av 119,24 daler kmt för linolja, alun, indigoblått, 
mönja, brunocker och krita till ”målningen i de nya Rum”. I augusti in
köptes krita och lim, 3 par dörrjärn, läktspik till taklister och 7 tunnor 
kalk till tegeltaket. I september fick målaren Mäster Hindrich 53 daler 
kmt i betalning för måleriarbete på Rydboholm. För glas, bly och tran till 
”dubbla fönster i Herrskapets Camrar” och 16 par fönsterbeslag med 
dess tillbehör, en mängd olika sorters spik och tenlikor, bräder, blyvitt och 
linolja betalades också under samma månad. Under rubriken ”För Fönst
ren” upptogs åtskilligt fönsterglas samt bly och tran. 7 st. fönster togs 
från Malmgården.

I oktober fick ”Conterfeyaren Martinius Mijtens för gref Abrahams 
Conterfeij” 96 daler kmt. Linolja, krita, lim och ljusocker inköptes till 
byggnaden. I november samma år fick målarmästaren Hindrich efter räk
ning 147 daler kmt för utfört arbete på Rydboholm. Därefter vidtog in
köp till lös inredning, som textilier till en praktsäng ”efter grefvinnans 
befallning”. Det kan antyda, att åtminstone vissa delar av huvudbyggna
den var färdigställda. Under året noterades för övrigt endast lagning av ett 
fönster i Stora Förstugan,”af wädret utblåst”.

Årliga räkenskaper är fortsättningsvis bevarade från 1687-91 och från 
1698 (E 7475) Däremellan saknas arkivalier i Riksarkivets Rydboholms- 
samling.

1687
Hans Herlijn var fortfarande kamrer i Stockholmshuset. Inspektor på 
Rydboholm var liksom föregående år Bengt Wettersten och Henrik Borg



man trädgårdsmästare. Den senare torde ha varit mycket kvalificerad, för 
hans årslön var 200 daler kmt, inspektorns var 170 daler kmt.

I januari gjordes en kostnadsberäkning för panelning i Hans Exe. Lilla 
Cammar innefattande enkla bräder, ålandskalk, 3 dagars arbete för mur
mästare, många olika sorters spik, lim åt snickaren och kostnad för att få 
taket vitlimmat. Samma månad inköptes blå kattun och pigment som bly- 
vitt, åkergiell, brunroot och smaltblått.

Under sommaren och hösten bokfördes stora inköp av byggnadsmate
rial som bräder, ölands- och ålandskalk, järnstänger, många olika sorters 
spik, tenlikor samt tran, linolja, blyvitt, kimrök, oljeblått, blyglitt (bly- 
glete - gult), smaltblått, krita m.m. samt 1 1/2 kista glas till fönster ”som
H. Exc. själv tagit”. Vidare inköptes taft, kattun m.m. till Lilla Camma- 
ren. I oktober fick målaren Mäster Hindrich efter räkning 50 daler kmt 
för målning av lusthustaket och planket på Rydboholm.

1688
i april erhöll målaren Fredrik bremer 48 daler kmt, som del av sin 
årslön, för arbeten på Rydboholm. (1686 uppgavs Frantz Fredrik Bremer 
vara från Skog - dvs. Skokloster). Ytterligare inköp av kalk, bräder, spik, 
tenlikor m.m. gjordes. I september utbetalades ”lååspengar” över Nya 
bron. Stora inköp av fröer gjordes till trädgården från Christian Horleman.

1689
i januari fick bildhuggaren Petter Schultz 300 daler kmt i betalning för två 
”Statuer med Petestaler till Rydboholm”, tydligen de sandstensstatyer, 
föreställande Veritas och Constantia, som står i nischerna på ömse sidor 
av Nils Brahes stora epitafium i Östra Ryds kyrka (SKL V 1967, s. 88 ff., 
Brandel 1928, s. 347 f.).

I februari betalades för 1 600 dubbla tenlikor, 3 600 fulla tenlikor, 
linolja, umbra, spräckläkt m.m. I mars köpte man liksom föregående år 
frö från Horleman till trädgården på Rydboholm. Från ”fransosen” 
Bedoire levererades i april 60 alnar Brocateil (halvsiden, där mönstret 
tecknar sig i relief) till Grefwens Cammar på Rydboholm. Ytterligare in
köp av linolja, tenlikor och pigment gjordes under året.

Under rubriken Byggningsbekostnad på Rydboholm betalades den 2 
maj för 2 stycken järnspjäll till Grevinnans kammare samt 8 stycken 
”Nya fönster med winjärn” och den 12 maj för 2 stycken ”Skorstenar” 
(öppna spisar), 1 mässingslås och 144 alnar ”Rysslärft att måla under 
taket i samma Grevinnans Cammar”. Den 27 maj fick kakelugnsmakaren 
betalt för en grön kakelugn och samma månad betalades Hindrich målare 
6 daler kmt för arbeten på Rydboholm.

En nytillkommen målare niclas schultz fick i juni så mycket som 
150 daler kmt för att han målat ”Grevinnans Cammare och lilla hvalf’. 
Utbetalning skedde också för spik, linolja, blyvitt och silverglöd. I juli 
inköptes mer kalk, 400 nubbar och 2 dussin mässingsgardinringar. Mäs
ter Henrik fick 40 daler kmt för utfört måleriarbete. ”Till rännan vid 
huusporten” upptas 4 golvbottenbräder och ”gaatläggning” i augusti. 
Följande månad skedde åter inköp av byggnadsmaterial; järnstänger, brä
der och tjära och pigment som blyvitt och brunroot.

1690
i mars köptes bl.a. 12 st. fönsterjärn och 1 kammarlås. Bildhuggaren 
Hans (Jerling?) fick 200 daler kmt, del av betalning, antagligen för skulp
turarbeten till kyrkan (SKL V 1967, s. 88 och Brandel 1918, s. 348). I juni 
betalades målargesållen anders Werner för arbeten i ”Gref Abrams 
Cammar”. I juni inköptes åter bräder och spik och i juli mindre partier av 
kalk, spik, bl.a. 400 nubbar samt 2 dussin mässingsgardinringar.

Samtidigt pågick planeringsarbeten på en tomt vid Regeringsgatan. I 
september fick ” ing. Holm betalt för utsättning av muren”.

1690-1693
om- och tillbyggdes Östra Ryds kyrka.

1691
i maj uppköptes 46 alnar huggen sandsten till kyrkan, 39 läster ålands
kalk och järnbeslag till 10 fönster, spik m.m. I oktober inhandlas 25 300 
murtegel och 150 läktspik samt i november 52 läster ålandskalk, allt un-
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der rubriken Rydboholm. Tyvärr anges inte till vad, eftersom det är 
mycket stora poster. Antagligen var det mesta till Östra Ryds kyrka. 
Mellan 1691 och 1698 saknas räkenskaper för slottet.

1698
märks målaren anders Andersson för första gången i arkivalierna. I 
mars fick han betalt för målning och förgyllning av knappar till en vagn. 
Nils Brahe betalade honom också för åtskilliga pigment, linolja m.m. till 
Östra Ryds kyrka (ver. 59-62, 82) och för material använt i Gammelgården.

I augusti inköptes material ”till murningen i Grevinnans Nya Cam- 
mar”: 4 700 murtegel, 6 3/4 läster ölandskalk, 4 1/3 läster gotlandskalk, 1 
murslev, segelgarn, 8 lass sand, 16 st. 6 tums spik ”till järnankaren”, spi
ror till ställning och ställnings bräder. I september fick Anders Andersson 
betalt för färgmaterial till samma ”Grevinnans Nya Cammar”, som enligt 
en senare (?) gjord notering låg bredvid sängkammaren. Det rör sig om 
blyvitt, silverglitt, florentinerlack (en röd naturlack baserad på rödockra), 
destillerat spanskgrönt, linolja, kimrök och lim. Samma månad betalades 
även för 3 böcker gull, 2 böcker silver, terpentin, krita och lim samt 30 
alnar ”Rysslärft i taket”, 1 lispund krita och 500 st. nubbar (allt uppen
barligen till vävspänning i tak - men så lite lärft, att det knappast kan ha 
räckt till ett helt tak). Den 28 november 1698 kvitterade Anders Anders
son: ”Uppå det arbete jag hafver gjort i Grevinnans Cammer är mig betalt 
för målande aderton dahl kopparmynt”.

Under hösten 1698 anställdes en ny trädgårdsmästare, Olof Öhrman. 
Hans löneförmåner, 200 daler kmt om året jämte naturatillägg, framgår 
av en bevarad skrivelse (LSB Mö B 63 b: 150). Den 18 augusti skrev Nils 
Brahe en särskild instruktion för honom: ”Trägårdsmästarens på Rydbo
holm Förpliktelse” (LSB Mö B 63 b:i5i). Den ger en levande bild av alla 
de åtaganden, som trädgårdsmästaren hade vid denna tid, för att bevara 
och vidareutveckla den storartade trädgården med alla dess träd, blom
mor, frukt och grönsaker.

1699
avled Nils Brahe den zy januari. Inga räkenskaper är bevarade från 1699.

1700
Inga räkenskaper bevarade. 

lyoi
Med räkenskapernas hjälp kan de fortsatta händelserna i stort som smått 
följas. Det året gick den äldre generationen ur tiden, när juliana Wrangel 
avled den 9 september. Så sent som i juni var det hon som skrev under 
Rydboholms räkningar, som detta år var många (E 7480). Den 30 novem
ber tog sonen och arvtagaren Abraham Brahe avsked från sin militära 
befattning i Pommern och återvände till Sverige. Fortfarande var det Hans 
Herlijn som förde godsräkenskaperna och Bengt Wettersten som var in
spektor på Rydboholm. Den nye trädgårdsmästaren Oluf Öhrmans för
pliktelser har vi ovan berört. Liksom sin företrädare hade han den höga 
årslönen av 200 daler kmt, inspektorns var fortfarande 170 daler kmt. På 
gården fanns fanns också en humlegårdsmästare och två trädgårdspigor. 
Antalet årsanställda hade detta år ökat till fjorton personer.

I januari 1701 betalades alla utgifter för ”Sal. Gref. Begr. I Ry kyrka”, 
dvs. Nils Brahes begravning. En hel del byggenskap företogs på Rydbo
holm under år 1701. I mars fick kakelugnsmakaren betalt för en grön 
kakelugn i ”H. Nådes Cammer” och Anders Andersson för fönsterbågar
nas nystrykning och för linolja, blyvitt och kimrök. I april krediterades 
bl.a. 100 läktspik till salsdörrarna. Mäster Hindrich, den målare vi så ofta 
mött på Rydboholm, målade rum och fönsterbågar i Stockholmshuset. I 
maj uppges för första gången hans hela namn: hindrich möler (möller).

I maj levererade isaac Möller fönsterglas och utförde ett stort 
fönsterarbete på Rydboholm. Redovisningen av material omfattade: ”5 
fönster gamla med bly, 3 nya franska fönster med glas och bly, 4 fönster 
av hessiskt (?) glas, 8 fönster av gamla rutor och nytt bly, 16 fönster nya, 
40 gamla windjärn lagade, 108 windjärn målade, tenlikor till windjärn”. 
Under maj betalades också för bräder, 9 tolfter enkla och 1 1/2 tolft halv- 
bottenbräder, järnstänger och ölandskalk. Leveranserna av mur- och tak
tegel var betydande. Under tiden maj-september inköptes sammanlagt 
inte mindre än 16 500 murtegel och 6 500 taktegel, varav merparten från 
Margareta Bielke på Frösvik. Vidare inhandlade man järnstänger av platt-
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86. Utsnitt av Charta öfver Åkergärdena vid Rydboholm ... uprättad År 1799 af 
J.Fr. Ström. Konturerna av den formella trädgården närmast slottet markerade. 
Foto Lantmäteriverket.

och fyrkants järn, 23 par hörnjärn till fönster m.m. samt blyvitt, linolja 
och terpentin till målaren.

Under år 1701 nämns också några andra hantverkare vid namn: mur
mästaren anders edman, som i oktober fick så mycket som 281,16 daler 
kmt för utfört arbete, timmermannen per olufsson och hans medhjäl
pare hans Olsson, som i juli fick 54 daler kmt för 27 dagars arbete på 
Rydboholm. Snickare var johan båll och målare anders Andersson.

Under rubriken ”Rydboholms Byggerij” uppges till målaren i maj 
1701 ha inköpts linolja, blyvitt, krita, brunroot, lim, ljusocker, umbra, 
sölverglöd (silverglitt eller blyglete - ett gult färgpigment) och kimrök. I 
augusti fick Anders Andersson 60 daler kmt ”för stora Salstakets må
lande” och i september för att han vitlimmat ”Hwalfvet”, och målat fyra 
dörrar samt två spisar med grått. Under rubriken I Salen upptar hans 
räkning även vitlimning av väggar med grått nedomkring, målning av 4 
fönster med luckor, 6 dörrar och spisen, 2 klockfoder och marmorering av 
en kakelugn. Till salen målade han också 19 tavelramar med gult och 
svart, och 3 dito till kyrkan. Dessutom fick han ersättning för att han 
anstrukit 10 fönster ”utom huset” och utlägg för linolja, blyvitt, kimrök 
och silverglöd. Den 16 november fick han 50 daler kmt för utfört arbete. 
I samma månad köpte man läktspik och pluggar till salsgolvet.

Vi avbryter här redogörelsen för räkenskaperna i ett försök till sam
manfattning av vad som hänt på Rydboholm från år 1660 till 1701, då 
Abraham Brahe som ensam arvtagare tillträdde godsen.

BAROCKANLÄGGNINGEN - SAMMANFATTNING

Är 1662 sökte Nils Brahe en ny trädgårdsmästare för Rydboholm, vilket, 
i ljuset av vad som sedan skedde, kan ses som en bestämd viljeyttring. För 
under 1660- och 70-talen omgestaltades uppenbarligen den gamla träd
gården i ett fast helhetsgrepp till en barockträdgård i tidens smak. Nils 
Brahes stora trädgårdsintresse och den trädgårdslitteratur som ingick i 
hans boksamling har skildrats av Arne Losman (1999).

Den äldsta bevarade karta, där sätesgården och dess närmaste omgiv
ning är registrerad är från 1799 (fig. 86). Med hjälp av ”negativavtryck
en” på kartan, i jämförelse med bevarade alléer, murar och spår i marken 
kan man i huvuddrag förstå, vad ”Trägårdens Renovation” innebar. Efter 
de i arkivalierna nämnda omfattande bergssprängningarna och utjämning 
av marken vidtog uppläggningen av en formell trädgård med regelbundna 
parterrer omgivna av trädalléer.

En huvudaxel uppdrogs i nord-sydlig riktning från sjön med en mitt
linje genom slottets norra länga norrut. I söder skapades, på mark upp
fylld med sprängsten och rivningsmassor (?), en sjöparterr med trappor 
och terrasser och en exedraartad avslutning mot vattnet. I dess mittaxel 
placerades troligen från början den i 30-åriga kriget erövrade Mercurius- 
skulpturen av Adrien de Vries. År 1716 nämns den för första gången i 
arkivalierna. På slottets norra sida upplades en rektangulär ca 250 m lång 
parterr, i vars mittlinje man längst bort ännu kan se fundamentet av en ca 
9x9m stor byggnad, troligen ett lusthus - en point de vue (fig. 144).

De gamla vallgravarna i norr och väster blev spegeldammar. På västsi
dan av slottet, där spåren av bergssprängning ännu är tydliga, blev den 
ännu bevarade vattenomflutna parterren anlagd med en absidartad av
slutning längst bort. Sannolikt var det här, som det tidigare nämnda
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sommarbiblioteket ”Bibliothe
ca insulana” låg, innan böck
erna 170Z flyttades till Skoklos
ter (muntlig upplysning Arne 
Losman).

Norr om parterren i väster 
låg ytterligare ett regelbundet 
trädgårdskvarter, delvis ännu 
bevarat. Och vi kan förmoda 
att fruktträdgården redan nu 
förlädes till området öster om 
slottet. Ett orangeri med rikt 
växtinnehåll är belagt 1716 (jfr 
nedan).

Utifrån arkivaliernas lapi- 
dariska uppgifter kan vi allti
från 1670-talet föreställa oss 
treillagepaviljonger och träd
gårdsbord av sten, sirliga bux- 
bomsbroderier och massor av 
blommor i krukor, uppställda på terasser och postament inom plank- och 
murförsedda hägn. Lite av blomsterprakten har de skrivna källorna för
medlat. Hur planen mer detaljerat var utformad vet vi inte. Möjligen kan 
framtida fördjupad forskning, kombinerad med arkeologisk utgrävning, 
ge besked.

Hamnen blev samtidigt med trädgården föremål för omfattande åtgär
der. Antagligen förblev den på sin gamla plats, öster om Vasatornet, som 
Suecia bilden visar. Men den torde ha blivit åtskilligt förbättrad och dess
utom försedd med en vindbro. Hur en sådan kunde vara byggd, visar 
Sueciateckningen av det Wrangelska palatsets sjögård (fig. 87). I Rydbo- 
holms hamn vid Kyrkviken kunde man gå in med de egna jakterna Anna 
och Gripen, som sågs om och målades varje år.

Uppläggningen av parken och det målmedvetna arbetet där måste ha 
utgått från en helhetsplan, där även byggnaderna innefattades. Med stor

sannolikhet kan förmodas att 
man tidigt avsåg att omskapa 
den gamla sätesgården till en 
anläggning med två fast för
bundna flyglar i tidens anda. 
Den omfattande rivningen av 
sjömuren och den gamla hu
vudbyggnadens alla torn och 
utbyggnader bör ha påbörjats 
någorlunda samtidigt som ar
betena i trädgården, även om 
detta inte framkommer av ar- 
kivalierna. Stora trapptornet 
tycks ha fungerat interimt 
tills en ny innertrappa bygg
des.

Under mycket lång tid må
ste Rydboholm ha varit en 
stökig byggarbetsplats, där 
många arbetare var syssel

satta och endast några få rum i huvudbyggnaden möjliga att bebo. Vissa 
reparationer, framför allt av eldstäder, skedde under 1660- och 1670-ta- 
len. Mer byggenskap nämns inte i räkenskaperna.

Tiden omkring r68o innebar, som ovan framgått, stora personliga och 
ekonomiska förluster för Nils Brahe. Det är dock möjligt att hans avsked 
från riksrådsämbetet 1682 kan ha inneburit en mer kraftfull inriktning på 
förvaltning och omsorg av de, även efter reduktionen, omfattande god
sen.

Under åren i68j-86 började inköp av byggnadsmaterial till Rydbo
holm öka märkbart. Det inhandlades virke till nya fönster, dörrar, golv 
och taklister. Kalk, taktegel och murspik inköptes. Under sommaren 1686 
var tre murmästare från Småland (sannolikt från de egna godsen) i arbete 
där ute. Att de gjorde fynd av en guldpenning ”i muren” tyder på att äldre 
murverk revs. Man satte in dörrar och fönster, och järnspjäll i spisar. Nya

87. Sjögården och vindbryggan vid Wrangelska palatset på Riddarholmen enligt 
Sueciateckningen. Foto KB 2002.
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golv lades in, taklister spikades upp och fönster nyglasades m.m. I juli 
betalade man för målning i nya rum. Allt talar för att det är östflygeln det 
rör sig om.

Arbeten pågick också i de äldre delarna av slottsbyggnaden. 1687 ny
inreddes ”Hans Exc. Lilla Cammar” och 1689 dekormålades ”Grevin
nans Cammare och lilla hvalf” av Niclas Schultz.

Under 1690-talet tycks huvudinriktningen ha gällt ombyggnaden av 
Östra Ryds kyrka, den medeltida patronatskyrkan till Rydboholm. Under 
åren mellan 1690 och 1693 lät Nils Brahe bygga till kyrkan med ett nytt 
gravkor för Braheätten i öster och korsarmar på långhusets nord- och 
sydsida samt ett nytt torn. Alla tillbyggnader uppfördes av tegel av forma
tet 30 x 14 x 7,5 cm i kryssförband (Brandel 1928, s. 288).

Kyrkan försågs samtidigt med förstorade enhetliga fönster och fick ett 
nytt yttertak. De vid fönsterförstoringen skadade målningarna i det inre 
kompletterades.

Jean de la Vallée har på rätt osäker grund antagits vara arkitekt för 
ombyggnaden av kyrkan (Söderberg 1967, s. 61).

Nya inventarier som predikstol och altaruppsats tillkom, liksom 
epitafier, anvapen, huvudbaner m.m. till gravkoret. Predikstolen har på 
insidan av dörröverstycket inskriften: ”fecit Andreas Heysig Å: 1696” 
(Brandel 1928, s. 317). Heysig var bildhuggare och 1701 bl.a. verksam i 
det Braheska huset i Stockholm (SKL bd III, s. 129). Den i trä skurna 
dekoren på predikstolen har i bladverkets former och hela uppläggningen 
så stor likhet med de bevarade takmålningarna i både Familjerum och 
tornrum på slottet, att samma förlaga torde ha använts. Motiven går sä
kerligen tillbaka på mönsterblad (jfr t.ex. Andrén 1948, s. 118, 303). Som 
vi sett ovan, fick målaren Anders Andersson 1698 betalt för material, som 
han förbrukat i kyrkan. Han var alltså verksam där samtidigt med 
Heysig.

Eftersom räkenskaper för Rydboholm saknas för åren 1692-1697 är 
det möjligt, kanske rent av troligt, att arbeten utfördes på slottet även 
under denna period. År 1698 gjordes inredningsarbeten i ”Grevinnans 
nya Cammar”, där ryssväv köptes in till taket och Anders Andersson där
efter dekormålade.

År 1701 ser vi åter en markant uppgång i materialleveranser till slottet. 
16 500 murtegel och 6 500 taktegel inköptes. Byggarbetena gällde både 
murning, timmermansarbete, snickeri och ett omfattande fönsterarbete. 
Sannolikt återuppbyggdes då den förstörda östflygeln och planlösningen i 
norra längan fullbordades i anslutning till den nya huvudtrappan mellan 
våningarna. Fönster och dörrar förnyades. Nyinredningar gjordes. Rä
kenskaperna omkring år 1700 ger endast undantagsvis upplysningar rela
terade till bestämda rum. Men vi får veta, att stora byggarbeten företogs i 
Salen och att Anders Andersson målade taket där och vitlimmade Hwalf- 
vet-sannolikt grevens valv - 1701. Av 1716 års inventarium framgår, att 
de nämnda rummen låg i norra längans bottenvåning. Till planlösning 
och inredning återvänder vi efter det att inventariets innehåll presenterats.

Arkitekturen, byggherren och byggnads folket
Då ombyggnaden var fullföljd, stod slottet med sina båda flyglar och 
Vasatornet i palladiansk gestaltning med putsade fasader, där kimröksgrå 
väggfält artikulerades av vita lisener och fönsteromfattningar. Även om 
det således inte var en ny anläggning som tillkom, var det en mycket med
veten omgestaltning av både huvudbyggnad, park och trädgård. Frågan 
om byggherrens intentioner och eventuell arkitektmedverkan bör därför 
ställas.

När Nils Brahe övertog Brahegodsen, hade han gjort sin stora bild- 
ningsresa i Europa och var väl bekant med de nya strömningarna inom 
arkitektur och trädgårdskonst. Det senare var han bevisligen mycket in
tresserad av (Losman 1999). Hans initiativ för trädgårdens - och sanno
likt även slottets - förnyelse ligger redan i 1660-talets början, samtidigt 
med Tessin d.ä:s koncipiering av Drottningholms slott och barockparkens 
uppläggning där. I arkivalierna ser vi något senare kontakter med Chris
tian Horleman, den kungliga trädgårdsmästaren.

Genom sin ställning och sin nära släktskap med övrig högadel stod 
Nils Brahe mitt i den dåtida krets som förnyade arkitekturen med slotts
byggnader och trädgårdsanläggningar (jfr Sueciateckningarna). Han kän
de givetvis till de ledande arkitekterna Tessin d.ä:s och Jean de la Vallées 
verk. Matthias Spieler, som samarbetade med dem båda, anlitade han som
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88. Familjerummet i bör
jan av 1900-talet. Foto 
Nordiska museet (87 ]v).

sagt vid flera tillfällen bl.a. som byggledare på Skokloster slott 168t. Men 
någon arkitekt märks aldrig i Rydboholms arkivalier.

Experter på 1600-talsarkitektur menar att det är nästan omöjligt att 
skilja de ledande arkitekternas verk åt under 1600-talets senare hälft en
bart genom stilanalys, även när det rör sig om nybyggnader. Vid Rydbo- 
holm var uppgiften att göra en gammal anläggning modern. Antagligen
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hade man här inte heller några direkt manifesterande avsikter. De koncen
trerades väl snarast på det representativa Stockholmshuset på Fredsgatan, 
som åtminstone 1716 hade en praktfull inredning (E 7478).

Man kan naturligtvis fråga sig, varför den inte särskilt gamla vinkel
byggnaden revs och en helt ny östflygel uppfördes. Den främsta anled
ningen var väl, att man eftersträvade en symmetrisk anläggning med två 
flyglar i tidens anda. Den västra och norra längan kunde ingå i en sådan, 
men inte östsidan.

Östflygelns, sannolikt på 1680-talet nybyggda murverk, hade mindre 
tegelformat än tidigare och stickbågiga fönster. Dess enda karakteristiska 
uttryck var raden av runda muröppningar eller nischer i överdelen av fasa
derna, något som vanligen hör samman med kolossalpilastrar eller lisener.

Jean de la Vallée, som tillskrivits ombyggnaderna i Östra Ryds kyrka, 
anses generellt ha mest varierat formspråk och vara den som helst använ
der sig av runda eller ovala fönster strax under eller i takzonen (Ellehag 
1998, s. 24). Riddarhuset från 1660-talet är ett exempel, Karlbergs slott, 
som uppfördes under 1670-talet ett annat (Rosell 1992, s. 91). Steninge 
slott, ritat av Tessin d.y. och uppfört 1694-98 (Söderberg 1967, s. 182) 
har emellertid också sådana runda fönsteröppningar.

Vi tvingas alltså lämna frågan öppen huruvida Nils Brahe använt sig 
av någon arkitekt för att dra upp riktlinjerna för Rydboholms förändring 
till en modern barockanläggning.

När östflygeln återuppbyggdes, av allt att döma omkring 1701, ersat
tes de karakteristiska rundlarna i fasadernas överdel av konventionella 
fyrkantiga fönster. Kanske var det ett murmästarförslag av den i arkiva- 
lierna nämnde murmästaren Anders Edman?

Det i arkivalierna nämnda byggnadsfolk, som anlitades för Rydbo
holms ombyggnad, tycks i hög grad ha varit personer knutna till de egna 
godsen. Om vi först ser till murmästarna har vi fått veta, att 1667 anlita
des murmästaren från Bogesund för reparationer. År 1686 var det tre 
murmästare från Småland - säkerligen också från de egna godsen - som 
utförde rivnings- och byggarbete. Först 1701 har vi namnet på en mur
mästare: anders edman. De följande åren var han också verksam i 
Stockholmshuset tillsammans med stenmästaren Johan Silfverling, bild-



huggaren Andreas Heysig, målaren Anders Andersson och marmoreraren 
Hans von Brankhorst (E 7480).

Någon timmerman nämns heller inte på Rydboholm förrän 1701. Då 
uppges han heta per olufsson och ha en medhjälpare hans olsson. 

snickaren johan BÅLL återkommer i arkivalierna ända till 1720-talet. 
KAKELUGNSMAKARE var samuel WREDHE. Han satte upp kakelugnar både 
på Rydboholm och i Stockholmshuset. För fönsterarbete på båda stäl
lena svarade isak Möller.

målarna tycks ha utgjort en trogen skara. Av särskilt intresse är gi
vetvis de som stod för dekorativa insatser på Rydboholm, särskilt som 
några rumsinteriörer ännu är intakta (se nedan). Under en följd av år, 
mellan 1684 och 1689, var det mäster Hindrich som stod för allt måleri
arbete, både på Rydboholm och i Stockholm, tydligen både enklare så
dant och dekormåleri. 1701 är en målare Mäster hindrich Möller - 

antagligen densamme-verksam i Stockholmshuset. 1688 betalades måla
ren Fredrik Bremer från Skog för utfört, ej närmare specificerat arbete 
på Rydboholm.

En annan målare, niclas schultz, utförde i juni 1689 dekormåleri i 
Grevinnans kammare och valv (dvs. i Familjerummet och valvrummet in
till - fig. 8). Niclas Schultz (omkr 1660-1716) är icke helt obekant. År 
1689 - alltså samma år, som han verkade på Rydboholm - blev han som 
utländsk målare upptagen i ämbetet. Av hans ævres är endast arbeten i 
Stockholms Storkyrka kända (SKL V, 1967, s. 88). Där målade och

89. Detalj av barocktaket i Familjerummet. Foto 
Bengt A. Lundberg 1997.

marmorerade han silveraltarets ytterflyglar och norra och södra läktaren 
under åren 1702-1705 (Roosval 1928, s. 381, 444 f.).

Från 1698 till 1701 tycks Anders Andersson ha varit den av Brahe- 
familjen mest anlitade målarmästaren. Han utförde måleriarbeten både i 
Östra Ryds kyrka, på Rydboholm och i Gammelgården. I Stockholms
huset på Fredsgatan och på Skokloster slott var han också verksam. På 
Rydboholm utförde han som nämnts dekorativ takmålning i Grevinnans 
nya kammare 1698 och dito 1701 i Salen. Anders Anderssons identitet är 
inte närmare känd.

90. Dekormåleri på dörr 
i Familjerummet. Foto 
Bengt A. Lundberg 1997.

BEVARAD BAROCKINREDNING

Inredning från barocktid har bevarats i tre rum.
I nordvästra delen av norra längans nedre vå

ning ligger det väl bevarade s.k. Familjerummet 
(fig. 88). Det fick, som framgått ovan, sin nuva
rande plan i samband med att huvudtrappan mel
lan våningarna indrogs i norra längan och ersatte 
trappan i det rivna trapptornet. Rummet är, som 
nedan tydligare skall framgå, identiskt med ba
rocktidens ”Grefwinnans Cammare”.

Taket är dekormålat i en stil, som i tidens anda 
skall ge en illusion av stuck. Måleriet är utfört i 
limfärg på väv med stuckimitation, växtornamen- 
tik av akantus och palmetter i gråtoner (grisaille) 
med vita ljusdagrar och skuggor i rödbrunt samt 
inslag av gult, brunt och blått (fig. 89). Förgyllda 
plastiskt utformade mittblommor av papier mache 
pryder de röda bottenfälten. Dörrspeglarna (fig. 
90) och fönstersmygarnas snickerier är målade i 
samma stil med akantusornamentik på varmröd 
botten. Förgylld papier machédekor pryder även 
fönstersmygarna.
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t) 1—9.2. Detaljer av taket i Tornrummet. 
Foto Bengt A. Lundberg 1997.

93. Barockdekor på 
dörr i Tornrummet. 
Foto Bengt A. Lund
berg 1997.
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94-95- 
De malade 
skogstapeterna 
i Birgitta- 
kammaren. 
Foto Bengt A. 
Lundberg 
1997.

Dekormåleriet i Tornkammaren, i Vasatornets första våning (fig. 51) 
måste vara samtidigt med det i Familjerummet. Motiv och stil är likartade 
i de båda rummen och det är möjligt att det kan vara samma målare som 
utfört dekoren. Taket är i detta fall helt i gråtoner (fig. 91) och målat på 
bräderna. En takfris i form av lätta olivkvistar uppbundna med rosetter 
(fig. 92) är målad direkt på den putsade väggen. Även dörrarnas dekor 
(fig. 93) är helt i grisaille, med akantusmotiv av liknande art som i 
Familjerummet.

Det tunnvälvda rummet intill Familjerummet, den s.k. Birgittakam- 
maren - 1716 ” Grefwinnans valv” - har målade landskapsvyer å la 
skogstapeter (fig. 94-95) och dörrarna i rummet pryds av exakt likadan 
akantusdekor som i Familjerummet, men här på grön botten.

Efter genomgången av inventariet 1716 återvänder vi till dispositionen 
av slottets inre, de olika rummens dåtida benämningar och de ännu beva
rade inredningarna.

ABRAHAM BRAHE D.Y. OCH TIDEN FÖRE 1716

Vid faderns död 1699 blev Abraham Brahe (1669-1728) som ende kvar- 
levande son arvtagare till Brahegodsen, förutom Rydboholm även Boge- 
sund i Uppland och Vastana, Östanå och Lyckås i Småland. Den 24 ja
nuari 1701 skrev hans mor, Juliana Wrangel, sitt testamente, där hon 
skänkte honom Skokloster och samtidigt gjorde slottet och dess fasta och 
lösa inventarier till fideikommiss (Andrén 1948, s. 14 f.). Det var ett 
förvaltningsansvar, som Abraham Brahe skulle uppfylla på ett enastående 
sätt. Han gjorde Skokloster till museum och äreminne över Wrangel- och 
Braheätten och sammanbragte där äldre föremål och samlingar från an
dra slott. Skokloster beboddes egentligen endast sommartid. Rydboholm 
förblev den plats där man mestadels vistades, när man inte var i Stock
holm (Losman 1994, s. m).

När Abraham Brahe (fig. 96) återvände till Sverige 1701, var han 32 
år, en berest aristokrat och militär. 1691-93 hade hans bildningsresa gått 
till Italien, Frankrike och Nederländerna. I Nederländerna tjänstgjorde



9 6. Porträtt av Abraham 
Brahe d.y. Signering t.h. 
"Meitzen pinxit Stock. 
1694” (Mijtens d.ä.). Foto 
Torbjörn Grundström 
2002.

han sedan i flera år som överste för det svenska regementet, som då stödde 
Frankrike. 1695 ingick han giftermål med Eva Bielke (1677-1715), dotter 
till Nils Bielke, generalguvernör över Pommern, under vilken Abraham 
Brahe tjänstgjorde. Bröllopet stod på det av Bielke disponerade, praktfullt 
utrustade, slottet i Stettin.
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Nils Bielke (1644-1716) var en av vårt lands mest betydande gestalter 
under karolinsk tid, både som militär och kulturpersonlighet. Hans liv var 
lika storslaget som dess slutskede blev dramatiskt. 1697 anklagades han 
för högförräderi och under åtta år pågick rättegångsförhandlingar, som 
ledde till att han dömdes till döden, men slutligen benådades den 1 juni 
1705. Därefter drog han sig tillbaka till Salsta, som var hustrun Eva 
Horns morgongåva och ett av de få kvarvarande slotten i familjens ägo 
(Eriksson, 2000, s. 313 ff.) - ett slott som 50 år senare skulle komma att 
tillhöra Braheätten.

Abraham Brahe stod kontinuerligt i nära kontakt med Nils Bielke och 
hans hustru, inte minst under rättegångstiden, vilket var betydelsefullt för 
båda familjerna. På äldre dagar skulle Eva Horn ta sig an Abraham Bra
hes sonson Erik, något vi återkommer till.

Efter hemkomsten från Pommern 1701 deltog Abraham Brahe av allt 
att döma inte i krig förrän 1712-1713, då han under Magnus Stenbocks 
ledning försvarade de tyska provinserna mot danskarna. Därefter levde 
han som privatman på sina gods och försvann helt ur offentligt liv efter 
statsfördraget 1719 (SBL - G. Jacobson).

Även om högadeln vid denna tid hade mist sin ledande politiska ställ
ning till förmån för ämbetsadeln och det rika borgerskapet, kvarstod 
Braheättens ställning som den grevliga ätten nummer ett på Riddarhuset 
(Losman 1994, s. in). Nätverket med högadeln i övrigt var genom släkt
skap och kontinuerliga kontakter alltfort mycket betydelsefullt.

1700-talets början präglades av det stora nordiska kriget, av sjukdo
mar, missväxt och stagnation. En svår böldpest drabbade 1710-1711 främst 
Stockholm. Den hade till följd att en tredjedel av stadens befolkning dog 
och innebar en våldsam reducering av hantverkargrupperna (Selling 1966, 
s. 64). Stockholms slotts stora byggplaner skrinlädes under åren 1712- 
1728, vilket är belysande för situationen. Först därefter tog byggenskapen 
åter vid. Ett liknande stillestånd verkar ha inträtt på Rydboholm.

Abraham Brahe drabbades under 1700-talets början av stora person
liga förluster genom dödsfall i familjen. Två minderåriga barn, Gustaf och 
Sigrid avled 1710 respektive 1712 och 1715 dog också hans hustru Eva 
Bielke.



Det är något av den allmänhistoriska och personliga bakgrunden, här 
sammanställd till förståelse av Rydboholm intill Eva Bielkes död och in
venteringen 1716. Låt oss nu se, vad kassaräkenskaperna kan förmedla av 
konkreta upplysningar intill dess.

ARKIVALISKA UPPGIFTER

1703
Den som fortfarande står för räkenskaperna är kassören Hans Herlijn. På 
Rydboholm är Bengt Wettersten kvar som inspektor, trädgårdsmästare är 
Anders Lönn och humlegårdsmästare Anders Larsson. I Stockholmshuset 
har de årsanställdas antal väsentligt ökat, men på Rydboholm har det 
minskat till tio personer (E 7480-81).

Som årsanställd märks nu målaren och porträttkopisten Anders Udde. 
Han uppräknas under Stockholmshuset, och det tycks vara där han 
främst var verksam. 1703 blev han fast anställd med en årslön på 400 
daler kmt, vilket var lika mycket som den högst betaide kassören Herlijn. 
Förutom arbeten i Stockholmshuset utförde Udde bl.a. ett anträd till det 
Braheska gravkoret i Östra Ryds kyrka. Han kopierade också porträtt till 
Abraham Brahes svärfar Nils Bielke på Salsta 1711 (SKL bd 5, s. 511). 
Det finns inga belägg för att Udde skulle ha haft något uppdrag på Ryd- 
boholms slott.

1704
Den 10 juni 1704 förättades, vid en ny fatburshustrus tillträde, en inven
tering på Rydboholm ”Inventarium på Meubler i Kamrar och Fatburar 
från hustru Anna Pehrsdotter till hustru Märta Siht” (LSB Mö B 63 b : 
156).

1707-13
Antalet årsanställda på Rydboholm var år 1707 oförändrat. Endast be
gränsade inköp av byggnadsmaterial som spik och näver gjordes till 
Rydboholm. Liksom föregående år inhandlades ympvax och åtskilliga

fröer till trädgården, till grönsaker, kryddväxter, blommor m.m. Alla om
kostnader betalades för Margareta Juliana Wrangels begravning i Skog 
kyrka den 17 februari 1707. Från maj till september upptas inga andra 
kostnader för Rydboholms del än 20 tolfter bräder och 24 knippen näver 
till Nya brygghuset samt ålandskalk till murning i trädgårdsbyggnaden, 
trädgårdsporten och vagnhuset. Ar 1713 odlades mycket trädgårdspro- 
dukter på Rydboholm, bland mycket annat såldes äpplen, päron och 
meloner i Stockholm. Preceptorn Andreas Grizelius fick betalt för barnens 
undervisning (E 7481).

1714
Mellan den 1 juni och 19 juli var grevefamiljen i Medevi. Man dispone
rade där ett hus med 4 rum, 1 kök, 1 källare och 2 vagnslider för vilket 
man betalade 136,16 daler kmt.

171J
den 20 september 1713 avled Eva Bielke (Elgenstierna 1, s. 559).

I bevarade räkenskaper förekommer endast smärre utgifter, till precep
torn Grizelius och till Östra Ryds kyrka för lås till kyrkokista och en ny 
kyrkobok, fönsterglas och bly till trädgårdsfönstren, grovspik, järnplåtar, 
bomolja till klockan och ett litet lås till fähuset.

1716
den 6 september förrättades den inventering på Rydboholm, som nedan 
till stora delar citeras.

Brahesamlingar flyttas från Rydboholm
Ingenting i genomgångna räkenskaper anger, att byggenskap eller nyin
redning skedde på Rydboholm före Eva Bielkes bortgång 1715. Det som 
däremot framgår mycket klart är, att stora föremålssamlingar utsortera
des från Rydboholm och överfördes, främst till Skokloster, under 1700- 
talets första decennier.

Tillkomsten av fideikommisset Skokloster 1701 innebar en särskild 
förpliktelse att samla, överblicka och bevara för kommande generationer.
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K.A./P.Th. 2002.

a. Första våningen 
och markvåningen i 
östflygel och Vasa- 
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Dess effekter märks nästan omedelbart. Mellan 1701 
och 1713 konsoliderades stora Brahesamlingar till 
Skokloster (Losman 1994, s. 104). Rydboholmsbib- 
lioteket flyttades 1702 och biblioteket i Stockholms- 
huset 1710. Boksamlingarna som omfattar inte min
dre än i 500 volymer ställdes upp på Skokloster och 
katalogiserades 1713 av Andreas Grizelius (Losman 
1968, s. 231). Rustkammaren på Rydboholm överför
des ungefär samtidigt och inventerades på Skokloster 
under åren 1710-1711 (Bergström, 2000, s. 11).

Många föremål, främst en stor tavelsamling, över
lämnades vid samma tid till den nyligen ombyggda 
patronats- och gravkyrkan i Östra Ryd. Över kyrkans 
inventarier upprättade Abraham Brahe 1705 själv ett 
inventarium med synnerligen rikliga uppgifter om

kyrkans och tavelsamlingens historia (Brandel 1928, s. 363). Han fram
står här, liksom på Skokloster, som en kulturhistoriskt engagerad och 
mycket systematisk person, en tidens museiman som noggrant dokumen
terade böcker och samlingar.

RUMSDISPOSITION OCH INREDNING 
VID 1700-TALETS BÖRJAN

Rydboholm och övriga Brahegods inventerades vid flera olika tillfällen 
under 1700-talets förra hälft. På Rydboholm skedde det 1704, då en ny 
fatburshustru tillträdde (LSB Mö B 630:156), 1716 efter Eva Bielkes död 
(E 7478), 1728 efter Abraham Brahes död (E 7477 och gårdsarkivet) samt 
1736 vid ett inspektorsbyte (gårdsarkivet).
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1716 års inventarium är det utförligaste, dessutom försett med nog
granna rumsangivelser. Det relateras nedan med hänvisning till uppgifter i 
de övriga inventarierna. I de båda senare uppräknas lösöret efter katego
rier. I 1736 års inventering finns emellertid en kommentar i kanten, som 
anger i vilka byggnader eller i vissa fall rum i slottet, som lösöret fanns, 
vilket gör en jämförelse med 1716 års inventariebeskrivning möjlig.

Den rumsordning och de övriga upplysningar inventariet 1716 ger, har 
kunnat jämföras med fasaduppmätningarnas utsagor om dåtidens fönster 
och dörröppningar (pi. Li-6 - grönt). Tillsammans ger detta en uppfatt
ning om slottets plan och disposition under karolinsk tid.

Inventariet 1716 förmedlar en så god bild av rummens karaktär, att 
det nedan till stora delar citerats. Möbler och övrig inredning skulle för
tjäna en särskild undersökning. I det följande fokuseras framför allt på 
uppgifter, som har betydelse för tolkningen av rummens utseende och 
funktion, t.ex. antalet fönstergardiner, arten av väggbeklädnad, om rum-

98 b. Andra våningen.

met haft spis eller kakelugn, praktsäng eller andra karakteristiska möbler. 
Porträtt och andra tavlor har noterats, när de angivits hänga på bestämda 
platser, t.ex. över dörrar till namngivna rum, och på så sätt varit vägle
dande för planförslaget.

Inventariet iyi6 och planförslaget
”Inventarium på Rydboholms Meubler i Camrar och dess Fatebur den 6 
te Septembris Anno iyi6” (fig. 97) lyder rubriken på det mest upplysande 
dokumentet (E 7478), upprättat året efter Eva Bielkes död. Genomgången 
börjar i slottets första våning, fortsätter med andra våningen och går där
efter över till Vasatornet och slutar med rummen i dåvarande inspektors
bostaden.

Av källkritiska skäl återges de sakliga uppgifterna i inventariet 1716 
först, i den ordning rundvandringen företogs, därpå följer en kommentar 
och tolkning med hänvisning till genomgångna räkenskaper och de 
nämnda inventarielistorna från 1704, 17x8 och 1736.

Rummens läge i huvudbyggnaden framgår av vårt förslag till planlös
ning (fig. 98).

Nedre wåningen 
”Uthi Gr ef wens hvalf”
Allra först uppräknas ”en borderad paulun”. Man har uppenbarligen ve
lat framhäva en praktsäng och dess textila utrustning. Väggbeklädnaden 
utgjordes av ”3 stora figur Tapeter” (vävda tapeter) och randiga franska 
tapeter (ylletapeter med varp av gles linneväv) i fönstren. Rummet hade 
uppenbarligen två fönster, för 2 stycken fönstergardiner av dräll med 
trådfransar omkring räknas upp. Vidare upptas 1 gammal liten ståndsäng 
med bildhuggeriarbete och madrass och huvudkudde av röd sammet, 2 
furubord, det ena med turkisk tapet på och det andra med bordtäcke sytt 
på hårduk, 1 skrivbord, 1 stort holländskt skåp och 1 mindre, 2 förgyllda 
gipsbilder, 1 stor länstol med rött kläde ”att ligga uti”, 1 litet brädspels
bord, 3 brädspel, 11 tavlor med svarta ramar och ett porträtt av Sten 
Bielke, ett antal religiösa böcker, prydnadsföremål av porslin, sängbäcken 
av mässing m.m.
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Grevens kammare verkar överrikt möblerad. Utom som sängkammare 
tycks rummet ha varit avsett för skrivarbete, läsning och samvaro kring 
sällskapspel. I 1704 års inventarium, där rummet kallas Grefwens bvalf 
bredevid Sahlen, upptas samma väggbeklädnader och gardiner, men färre 
möbler.

Att grevens kammare var ett välvt rum, där väggarna pryddes med 
vävda tapeter, framgår helt klart. Tapeterna beskrivs särskilt utförligt i 
1728 års inventarium med mått och allt. Då detta tjänat som ett kontroll
instrument för rummets storlek återges texten här:

”3 st Turkiska Figur Tappeter allenast 3 1/4 aln höga (1,95 m) 
i st 8 alnar (4,80 m) 
i st 5 3/4 alnar (3,45 m) 
i st dito 2 1/2 alnar (1,50 m)
med gamla franska Tappeter i fönstren i Framl Ur Grefvens hvalv”

1736 års inventarium upprepar ordagrant samma text och mått med en 
kommentar i kanten ”uti östra gavelhuset”, vilket är en viktig upplysning. 
Det välvda rum som var grevens låg alltså i öster och hade två fönster. 
Måttuppgifterna på de vävda tapeterna är väl förenliga med vår rekon
struktion av rummets plan (fig. 98).

Av inventariet 1716 framgår ej vilken sorts eldstad som fanns i rum
met, men enligt räkenskaperna uppsattes en grön kakelugn 1701 och den 
var antagligen kvar.

”Utbi Hwalfwet där näst”
fanns bl.a. 1 runt fällbord,”att lägga hop mitt på”, 1 gammal länstol med 
röd sammet och fransar omkring, 3 fällstolar med blått kläde och vita 
silkesnoren, 1 fållbänk av furu, 1 nattstol med kopparbäcken, 1 vit natt
potta, i tavla över spisen. Ingen väggbeklädnad eller gardiner nämns i 
rummet.

Rummet låg alltså i direkt anslutning till grevens kammare och tjänst
gjorde uppenbarligen som garderobe med nattstol och potta, jämte fåll
bänk (sängplats för kammartjänaren?). Tillsammans utgjorde de båda

sannolikt tunnvälvda rummen grevens bostadssvit. Att den låg inom de 
murtjocka väggarna i slottets nordöstra hörn och därmed symmetriskt 
mot grevinnans rumssvit torde vara tämligen säkert.

11704 års inventarium uppräknas efter grevens valv ”Lilla grefNilses 
bvalf’, uppenbarligen samma som det nyssnämnda och den då 7-årige 
sonen Nils rum. Det uppgavs då vara klätt med randiga franska tapeter 
och ha i fönstergardin, 1 säng och 1 fållbänk. I samma inventarium följer 
därefter ”Trappan der bredevid”, där det fanns en nattstol och en potta.

”Uti Maatsalen”
uppräknas först ett mycket stort antal ”Schillerier” med förgyllda ramar, 
varav 6 kunga- och 3 drottningporträtt, 2 bilder av den heliga Birgitta 
samt släktporträtt. Vissa porträtt uppges hänga över bestämda dörrar, vil
ket är av vikt för förståelsen av rummets plan. Ett porträtt av Abraham 
Brahe hängde över spisen, porträtt av drottningarna Gunilla Bielke och 
Margareta Leijonhufvud över skänken. Porträttet av kung Gustaf Adolf 
till häst hängde över lilla Silfverkammardörren. Över Hvalvdörren häng
de ett porträtt av grevinnan Elsa Gyllenstierna, ett annat av hertig Adolf 
över dörrn ät Trägården, en Charitasbild över grefwinnans dörr och ett 
Luthstycke över farstugodörren.

I matsalen fanns bl.a. 1 ljuskrona med åtta ljusarmar av spegelglas och 
förgyllt trä med försilvrade ornament, ”köpt i Berlin 1703” (senare 
skänkt till Östra Ryds kyrka och 1887 förvärvad av Nordiska museet - se 
Wallin 1920, s. 160 ff.), 2 klockfoder med dess klockor uti, gamla och 
odugliga, i svart skänkskåp, 1 kylfat med tunna av tenn och fot av trä, 1 
koppartunna att bära vatten i, 1 stort furubord med turkisk tapet på, 1 
dito långt bord, 2 små runda bord, 1 gulmålat bord, 12 rygglänstolar av 
läder, 1 tallriksvärmare i spisen samt den i alla rum obligatoriska eld
gaffeln.

Under särskilda rubriker upptas därefter inventarier i Silwerkam- 
maren och Skänken. Den förra innehöll ”kökskopparen” och bl.a. 3 små 
klockor av malm, 1 fyrkantig bordskorg av läder, 1 brännvinstunna, 1 
liten destillertunna, 2 castroller, 2 kopparfat och 3 mässingsfat. I Skänken 
förvarades vid inventeringen bara ett fåtal föremål som 2 stora tennstakar
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5»5>. Teckning av Magalotti 1674, som visar en 
bröllopsmåltid i ett herrskapshus. Tv. syns en 
skänk, klädd med vitt linne och på hyllorna di
verse dryckeskärl. Mellan fönstren är en bords
himmel med ryggstycke på väggen uppsatt. (Ef
ter Karlson 1945, s. 77).

och två små, 1 mässingsplåt med ett ljus. Hur en samtida skänk kunde te 
sig vid ett festligt tillfälle illustreras av Magalotti (fig. 99).

Matsalen är utan tvivel identisk med det rum som i räkenskaperna 
kallas Stora salen. Som nämnt byggdes rummet om och nyinreddes 1701, 
varvid taket dekormålades, väggarna vitlimmades och gråmålades nedtill 
samt spisen marmorerades. Allt invändigt måleri utfördes av Anders An
dersson, som också målade fyra fönster med luckor. Från räkenskaperna 
1701 känner vi i inventariet t.o.m. igen antalet tavelramar och de två 
klockfoder han samtidigt målade.

I 1704 års inventarium kallas samma rum för Måhltidssahlen. Exakt 
samma antal tavlor, hängande på samma platser, ljuskrona, kylfat m.m. 
uppräknas. Ryssläderstolarna uppges då ha varit 22 stycken.

Matsalen hade således en dörr till trädgården, tre dörrar till andra rum 
och en dörr till silverkammaren samt fyra fönster. Dessa uppgifter har 
använts som underlag vid vår rekonstruktion, där matsalen förlagts till 
det gamla borgstugoutrymmet i slottets norra länga (jfr fig. 48 och fig. 
98).

Intill matsalen låg förstugan och den trappa som föregått dagens. 
Barocktidens trappa låg på samma plats som den nuvarande huvud
trappan, men hade en annan riktning. Rekonstruktionen av trappan utgår

från det bevarade trapploppet till markvåningen (fig. 8), en bevarad nisch 
med bestämd vinkel och lutning i första våningen under den nuvarande 
trappan samt analogier med samtida trappor.

Huvudingången och därmed förstugans läge bestäms av murlagningen 
på norra borggårdssidan (pi. L4). Ett stort igensatt murhål till vänster om 
den nuvarande porten anger där platsen för den äldre dörröppningen. 
Riktigheten av vårt planförslag bekräftades på ett underbart sätt genom 
ordalydelsen i 1755 års kontrakt (s. 142 f.), där flyttningen av den tidigare 
uppsatta stenomfattningen kring gårdsporten (fig. 113) till nuvarande 
plats beskrivs. Flera andra samtida uppgifter verifierade våra antaganden 
om plan och disposition i början av 1700-talet, något som kommer att 
framgå av det följande.

Förstugans lösöre inventerades i samband med ovanvåningens (se ne
dan). Efter matsalen fortsätter inventeringen med

”Sahl. Grefwinnans Cammare”
som hade ”Tapeter af Rödt Cassian med brokot bräm omkring”. Över 
spisen var en bräda med spegelglas och förgyllt bildhuggeriarbete, varpå 
stod diverse prydnadsföremål av porslin. Vidare fanns 1 brunt bord med 
läder och inlagt arbete, 1 litet skrivbord, 2 svarta geridoner, litet för
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gyllda, 6 rygglänstolar med rött överdragna och yllefransar kring, 2 gardi
ner av damastdräll, 1 nattlåda med mässingsbeslag, ett antal tavlor m.m. 
Sist nämns det rikt utrustade sängstället med 1 pavillonssparlakan av röd 
atlas med silkefransar, fodrat med grön taft och bakstycke av samma slag, 
2 mylltjäll på sidorna inuti samt alla sängkläder. Under sängen låg 1 lång 
turkisk Bordstapet. Allra sist uppräknas 1 tysk bibel, 1 svensk psalmbok 
och 2 nya psalmböcker.

I 1728 års inventarium beskrivs samma väggbeklädnad mer utförligt: 
”En beklädning af Rödt Cassian med grå border 3 1/2 alnar höga (2,10 
m) och 22 alnar i Kring (13,20 m)”. Beskrivningen återges exakt likadant 
1736 med kommentaren "i sängkammaren”.

Grevinnans kammare/sängkammaren var alltså mellan 1716 och 1736 
klädd med röd cassian (enfärgad linnelärft med pressad dekor i svag relief 
och blank yta - imitation av sidendamast, bevarat t.ex. på Ängsö slott - 
RAÄ konserveringsrapport Pietas nr 4585. Cassian kan även vara av 
ylle.). Rummet var som framgått ovan rikt möblerat och hade en him
melssäng, som vid bouppteckningen 1728 värderades till 180 daler kmt
(E 7477b

En jämförelse mellan de angivna måtten på cassiantyget och vägg
ytorna i nuvarande Familjerummet (fig. 8) visar god överensstämmelse, 
antalet fönstergardiner stämmer också med bevarade fönster. Att det rör 
sig om detta rum i västra delen av norra längan med den ovan beskrivna 
ännu bevarade barockdekoren av tak och snickerier (fig. 88-90) råder det 
inget tvivel om. Det framgår även av sambandet med övriga rum. I 
inventariet följer nämligen

”Grefwinnans Lilla Hvalf”
med i ståndsäng med buldansbotten och en mängd sängkläder, 1 liten 
ståndsäng med dito, 4 kullstolar med rutigt tyg och grön sammet i kan
terna, i länstol med samma tyg och 1 dito med grön sammet m.m. samt 1 
nattlåda, överdragen med sytt arbete av silke, däri låg: 10 fransöska böck
er med vita pergamentband.

Rummet hade 2 par fönstergardiner av dräll med kappor, vilket stäm
mer med antalet fönster i hörnrummet i nordväst, den s.k. Birgittakam-

maren. Rummet har målade skogstapeter på väggar och valv (fig. 94-95) 
och därför nämns ingen väggbeklädnad i inventariet. Efter detta rum föl
jer

”Frökens lilla hwalf”
som var klätt med franska randiga tapeter och hade 1 drällgardin med 
trådfransar. Möbleringen bestod av 1 stor furusäng med dess sängkläder 
och i liten kullsäng, 1 fållbänk ”som ett bord”, 2 kullstolar med rutigt tyg 
och 2 med grått kläde, 1 fällstol, 1 sängbäcken av mässing, 1 furuskåp 
”med tre rum och uthuggit arbete”, 1 nattstol m.m.

Det kan inte råda något större tvivel om, att det rör sig om det södra 
valvrummet (fig. 66-67) i västra längan. Benämningen på rummet anger, 
att det var den då 12-åriga dottern Ulrika Julianas och/eller den 10-åriga 
Eva Christinas rum. Så går inventeringen vidare till

”Grefwinnans lilla Kiök”
där massor av husgeråd av bleck, mässing, koppar, malm, järn, sten och 
trä uppräknas. Rummet torde ha legat i västra längan och fungerat som 
ett komplement till stora köket i tornet.

Inget av de sistnämnda fyra rummen nämns i 1704 års inventarium. 
Däremot anges ”Husdrängens kammare”.

”Öfra wåningen”
I ”Lilla Frustugan”
fanns 1 stort gammalt skåp med bildhuggeriarbete och lådor, 1 fållbänk 
utmed väggen, 1 litet furubord med fot, 1 söndrigt sängställe, ett tiotal 
tavlor med ramar, varav mest porträtt, och bl.a. 1 ”Totila Rex Goth”, i 
trädgårdsschilleri, 1 tavla av ”en nakot Dame” samt fyra speglar . Vare sig 
väggbeklädnad eller gardiner upptas.

Uppgifterna i 1704 års inventarium är likartade.
Frustugan, där så många för familjen avgörande händelser ägde rum 

under äldre tid, låg alltså 1716 i slottets ovanvåning. I den disposition vi 
föreslagit för 1500-talet (fig. 48) har Frustugan förlagts till bottenvåning
en, vilket inte behöver vara fel. En förskjutning av funktioner tycks ha



skett under 16oo-talets förra hälft, när norra längan tillbyggdes i öster 
och grevens bostadssvit förlädes till nedre våningen i den nya byggnads- 
delen.

Därefter uppräknas tre stycken - uppenbarligen gamla - kammare, 
sannolikt i norra längans östra del, som fortfarande hade en låg rums
höjd. Det var ”små kyffen”, som Ulla Tessin uttrycker det, ända fram till 
den stora ombyggnaden i mitten av 1700-talet (se s. 141). De båda första: 
”Tomtgubbe Cammaren Nr 6” och ”Långa eller Präst Cammaren” var 
klädda med randiga franska tapeter. I den första nämns en fönstergardin, 
i den andra inga gardiner. Så följer ännu en kammare ”Lilla Pappgoy 
Cammaren”, där varken väggbeklädnad eller fönstergardiner nämns. Alla 
tre rummen hade sängställen. Det första var rikast utrustat med sänggar
diner och ryggstycke av blå taft samt 4 ”bonne gracer” och kappa av vitt 
och svartrutigt tyg. I rummet fanns även en fållbänk för en person.

I 1704 års inventarium uppräknas tre kammare, uppenbarligen de
samma, kallade Långa kammaren, Papgoykammaren och Husgubbens 
kammare.

”Stora Frustugan ”
hade 1716 bl.a. 2 länstolar och 4 rygglänstolar, samtliga klädda med grön 
sammet och silkefransar, 2 länstolar och 4 rygglänstolar, alla med grått 
kläde och silkefransar och 1 kullstol klädd med samma tyg, 1 litet furu
bord, 2 röda geridoner, 1 fållbänk och 2 gamla nattstolar med koppar- 
spannar. Att rummet hade åtminstone två dörrar förstår man av porträtt
ens placering. Greve Abraham Brahes porträtt hängde över dörren, hans 
hustru Elsa Gyllenstiernas över spisen och över den lilla dörren hängde en 
stor tavla, vars motiv inte anges. Över fönstren (alla?) fanns 3 tavlor med 
svarta ramar - ”är sjökort”. Fönstergardiner nämns inte, ej heller någon 
väggbeklädnad. Av tavlornas placering framgår att det fanns minst tre 
fönster. Stora Frustugan nämns ej 1704.

”1 Farstugun”
hängde 4 Landtkort (kartor) och i trappan 1 tavla ”derpå sitta 2 som 
spelar kort”, 1 liten tavla med Nils Brahe till Terna samt 1 mässingsljus-

plåt. ”Under i Farstugun” (dvs. i nedre våningen) var ytterligare 5 kartor 
och i glaslykta. Ingen väggbeklädnad nämns. 1728 uppges förstugan ha 
en beklädnad av ”wästgötatapeter” (enklare väv i lin eller ylle). Invente
ringen fortsätter i ovanvåningen med

”Grå Kammaren”
där väggbeklädnaden utgjordes av 4 små figurtapeter (nämnda även 
1728) och 2 st av randigt fransöskt tyg. Rummet hade 1 stort sängställe 
med gardiner av grått kläde med svarta silkefransar omkring, fodrat med 
blå taft samt himmel av blå kattun, 1 sängställe med gammalt blått kläde 
omkring, 1 länstol och 3 rygglänstolar med grått kläde och silkefransar, 
2 kullstolar med läder, 2 bruna geridoner, 1 spegel, 1 fållbänk med en 
turkisk tapet på, nattstol och potta etc. samt 1 gardin för fönstret av gul 
taft. Över dörren hängde 1 porträtt av ”gamle gref Per Brahe till Terna” 
och över spisen 1 tavla - ”ett holländskt stycke”.

”Nya Cammaren N:o 3 ” hade 5 stycken små figurtapeter, (antagligen 
de jakttapeter, värda 300 daler kmt, som nämns i 1728 års inventarium), 
i sängställe med himmel av röd taft, röda sidengardiner med silverfransar 
och 4 ”bonne gracer” dito, 5 rygglänstolar med vitt och rött paplin, 1 
spegel med bronsram, 1 svart och röd geridon, 1 fållbänk m.m. samt 1 
fönstergardin av grön taft.

”Nya Cammaren N:o 2” hade 5 stycken stora figurtapeter (troligen de 
stora tapeter, värda 600 daler kmt, som nämns 1728), i säng av furuträ 
med gardiner av brokigt siden och vita silkesnoren, 1 fönstergardin av gul 
taft, 2 rygglänstolar, 2 taburetter, 1 spegel, 1 fållbänk, 1 geridon i rött och 
svart och några släktporträtt. Därefter följer ett rum, som kallas

”Fyrkanten” med 1 sängställe av ”portugisiskt arbete” och himmel av 
röd cassian, 2 länstolar, 2 rygglänstolar, 1 bord av valnötsträ med mäs
singsbeslag och 2 geridoner av samma slag , 1 fållbänk av furu ”som ett 
bord” samt 4 fönster gar diner av dräll. Porträtt hänger över spisen, dörren 
och Cammardörren. Rummet hade alltså minst 2 dörrar och 4 fönster. 
Någon textil väggbeklädnad uppges inte. Sist uppräknas

”Parstugan innanför de 3 Nya Camrar” med ett antal tavlor, bl.a. 3 
”sjöstycken” med svarta ramar.



Allt talar för, att de tre nya kamrarna var inrättade i östra flygelns 
ovanvåning med den tredje och största kammaren ”Fyrkanten” längst i 
söder, och att rummen hade förbindelse med en förstuga vid gårdssidan.

De nya kamrarna och ”Fyrkanten” nämns inte i 1704 års inventarium, 
vilket kan innebära, att de ännu inte var inredda då. 1716 kallas de ju 
också nya kammare.

Inventeringen fortsätter 1716 med tornet.

Vasatornet
Under rubriken Nederste Torn Cammaren står en intressant upplysning 
”der Böckerna tvoro” (fig. 97). För första gången får vi en konkret upplys
ning om var biblioteket - eller åtminstone delar av boksamlingen - befann 
sig före flyttningen till Skokloster 170z. Rummet uppges vara klätt med 
franska randiga tapeter. Inga fönstergardiner nämns. På väggarna hängde 
porträtt av kung Karl X, hertig Adolf och drottning Gunilla, över spisen 
en ”Tafia Cognitis Dei” och över dörren en tavla ”Lazari upwäckelse”. 
De möbler som anges är: en lång bokhylla av bräder, 2 Pulpeter, som ”stå 
på golfvet med sina fötter”, z fältstolar och en målad eldskiva (eldskärm). 
Rummet verkar ha lämnats orört under de 15 år som förflutit efter det att 
böckerna förflyttats till Skokloster.

Fatburen
Så görs i rundvandringen en avstickare till fatburen, som vi antagit ligga i 
första våningen i slottets västra länga. I ”Innersta och Yttersta Fatburen", 
uppräknas på tio fullskrivna sidor föremål av de mest skilda slag från 
möbler, koffertar, sängkläder, koppar, mässing, järn, tenn och träföremål 
till framför allt textilier, alltifrån linnedukar till enklare ting. De dyrba
raste föremålen verkar ha förvarats i den innersta fatburen.

Vasatornet igen
Därefter återvänder man till Vasatornet och beskriver inredningen i ett 
rum som kallas för "Nederste Tornstugun", också det klätt med franska 
randiga tapeter och med 2 fönstergardiner av dräll. Där fanns 1 sängställe 
med sparlakan av grönt siden och allt tillbehör, tydligen rätt påkostat, 1

korgsäng, 1 länstol av gul sarg, 5 rygglänstolar med samma tyg, 1 bord 
med gult sargtäcke, 1 litet bord, 1 spegel, 3 tavlor med svarta ramar och 1 
litet Contrefait över spisen. Nattstol med kopparkäril nämns till sist.

Benämningarna på tornrummen förbryllar. Varför kallas båda rum
men ”nedersta”? Är det en felskrivning? Och vad betyder begreppet ”stu- 
gun” till skillnad från ”cammaren”. I vanliga fall är ju kammaren den 
som har sängställe, men här är det stugan. Är det en gammal beteckning 
på rummet, som spökar? Vi erinrar oss härvid de ovan relaterade uppgif
terna, att man 1601 flyttade upp i ”tornestuffun” och att Per Brahe d.y:s 
dotter föddes 1629 i ”öfversta tornestufvun” (s. 83). Eller är benäm
ningen ”Tornstugun” en återklang av det nedre rummets primära funk
tion som dagligstuga?

I alla händelser kan vi konstatera, att båda rummen 1716 är klädda 
med franska vävtapeter, även Vasarummet.

Från 1736 och framöver nämns i inventeringarna endast ett rum i 
Vasatornet. Det kallas då alltid Tornkammaren och nyttjas som sängkam
mare. Därmed avses tveklöst det nedre tornrummet (fig. 31).

Det mest troliga är därför, att det var Vasarummet, som hade inrymt en 
boksamling. Vad som skulle tala för detta är dels den traditionstunga upp
fattningen, att böcker helst skulle förvaras i ovanvåningen (jfr s. 89), dels 
märks i innerväggens hela längd grovt uthuggna spår efter tre narar eller 
hyllor. Det skulle kunna vara den omnämnda bokhyllans plats. Andra 
ingrepp i renässanspanelen tyder på, att rummet en tid kan ha haft hel
täckande textil väggbeklädnad.

Böckerna har troligtvis flyttats till Vasatornet, innan vinkelbyggnaden 
i öster revs och den nuvarande östflygeln uppfördes under 1680-talet (jfr 
s. ioz f.), och förvarats där tills de 170z fördes till Skokloster. Därefter 
kom rummet att lämnas orört, bevisligen till 1716, och med tanke på de 
bakomliggande omständigheterna, sannolikt ända till 1730-talets stora 
byggnadsinsats, som nedan beskrivs närmare.

lnspektorsbyggnaden eller ”Nya Byggningen” (1704)
Inventariet 1716 fortsätter så med en stor byggnad med många rum. Där 
var stora köket, matsalen för gårdspersonalen och en mängd bostads-



kammare för bl.a. fatburshustrun, smeden, trädgårdsmästaren, humle
gårdsmästaren och drängfogden. Stora och lilla bagarstugan uppräknas, 
liksom mjölkkammare och brygghus.

Under rubriken ”Nya byggnaden” inventeras 1704 samma hus och då 
bodde ännu fler hantverkare där: bildhuggare, målare, fiskare, slaktare 
m.fl.

Ar 1716 uppräknas därefter ”Lakej kammar en”, som uppges ligga 
”oppe i gården”. Enligt senare arkivalier hade den sin plats i östflygeln.

Vasatornet igen
Med beteckningen Kiöket på Borggården avses utan tvivel det gamla 
1500-talsköket i Vasatornets markvåning. Lösöret är detsamma som 
1704 och likartat det som uppräknas i inventarierna ännu vid 1700- talets 
mitt. År 1716 fanns 1 skåp med lås och nyckel, z bord, 1 fast stekspett 
och z trästolar samt en ”Brandugn (?) med fyra järn öfver” och en mängd 
olika kökskärl av koppar, järn, mässing och trä. År 1704 nämns två stek
spett: i stort med järnbox till och 1 mindre med fat.

År 1716 uppräknas därefter ” Silw er kammar en ibidem”, där det fanns 
i bord, z kistor, 4 gamla länstolar och 1 fältstol samt Svarfkammaren 
med z svarvstolar med svarvjärn och allt vad därtill hörde. Var dessa rum 
låg är oklart. Kanske är det en tradition med rötter i 1700-talet, som Gjör- 
well återger 1807, när han berättar, att Gustaf Vasas svarvkammare låg i 
Vasarummets burspråk (Gjörwell 1807, s. 53)?

Till sist uppräkas 1716 under rubriken

Trägården
ytterligare värdefulla objekt ”En Statue af metall” och ett ”Orangerie”. 
Statyn, som måste vara Adrien de Vries Mercuriusstaty av brons, värdera
des till 150 daler kmt och orangeriet till 30 daler kmt. Värderingen av 
orangeriet beror troligen till stor del på dess växtinnehåll. Det är redovisat 
17Z8, och det återkommer vi till.

SAMMANFATTNING OCH KOMMENTAR

Vårt förslag till planlösning (fig. 98) är givetvis osäkert på en del punkter. 
Förutom att söka förklara dåtidens disposition har det upprättats med 
avsikt att tjäna som en utgångspunkt för framtida forskning, när det inre 
av byggnaden restaureras och material och ytskikt blir tillgängliga för 
undersökning.

Bottenvåningens disposition med grevinnans och grevens bostads- 
sviter i ytterhörnen av norra längans bottenvåning och matsal, förstuga 
och stora trappan däremellan, torde ligga fast. Planen är på intet sätt en 
idealplan i tiden, men den är säkerställd både genom murverksspår och 
arkivalier. Man måste komma ihåg, att förändringarna var en justering av 
planlösningen i en mer en sekelgammal byggnad.

Ovanvåningens plan är mer hypotetisk. Mellanväggarnas placering ut
går från behovet av bärande väggar i våningen under, registrerade fön
steröppningars lägen i fasaderna och inventariets uppgifter om antal fön
stergardiner i olika rum. Att de tre förstnämnda äldre kamrarna låg i 
norra längans östra del med dess lägre våningshöjd, torde vara tämligen 
säkert, liksom att de nya legat i östra flygeln.

Rekonstruktionen av östra flygelns plan bygger på det relativt väl un
derbyggda antagandet, att ovanvåningen var återuppförd (pi. L3-5 - 
grönt) och försedd med små fyrkantiga fönster (fig. 85). Begreppet Fyr
kanten har sin samtida motsvarighet på Skokloster och tycks där inne
bära, att rummet haft fönster åt mer än ett håll (upplysning Ove Hide- 
mark). Fyrkanten på Rydboholm kan alternativt ha legat i den högre 
mellanvåningen. Trapplägena är fritt rekonstruerade, beroende på att den 
östra flygeln ändrats så mycket i sen tid.

Rummen i dåvarande grevinnans bostadssvit är de enda bevarade 
barockinteriörerna i slottet. Grevinnans kammare är utan tvivel identisk 
med det nuvarande Familjerummet med dess utsökt målade tak och 
snickerier på varmröd botten (fig. 88-90), där väggbeklädnaden av röd 
cassian och den stora himmelssängen med sparlakan av rött atlassiden 
ytterligare måste ha förhöjt rummets praktfulla karaktär.

II7 BAROCKSLOTT



Valvrummet intill (dagens s.k. Birgittakammare) kallades som sagt 
1716 Grevinnans lilla valv. De målade skogstapeter med slotts- och stads- 
motiv som ännu är bevarade (fig. 94-95) tillhör också sent 1600-tal.

Av räkenskaperna framgick, att målarmästaren Niclas Schulz 1689 
utförde dekormåleri i Grevinnans kammare och lilla valv, alltså i dessa 
båda rum. 1698 uppträder benämningen Grevinnans Nya Cammer, vilket 
förbryllar. En tänkbar förklaring är, att det är samma rum, som sedan 
innertrappan byggts fick en ny plan, varvid inredningen måste förnyas. 
Det blev en ”ny kammare”. Det 1698 redovisade inköpet av ett mindre 
parti rysslärft till taket i Grevinnans kammare, skulle då kunna tolkas 
som en komplettering av ett redan befintligt vävtak, som samma år dekor- 
målades av Anders Andersson. Sannolikt målade han samtidigt alla snick
erier i Grevinnans kammare och valv. Pigmentinköpen av florentinerlack, 
spanskgrönt och guld kan stämma med färgerna på bevarad dekor (upp
lysning av konservator Lars Göthberg). Pigmentanalys har ej genomförts.

Av dekorativa arbeten från 1680-talet skulle alltså de målade skogsta- 
peterna i den s.k. Birgittakammaren vara det enda som är kvar av Niclas 
Schultz insatser. Övrigt bevarat barockmåleri är av Anders Anderssons 
hand och utfört 1698-1701, sannolikt även det i Tornkammaren (fig. 91- 
93). Palmettmotiven i dessa båda rum har stor likhet med dekoren på den 
av Andreas Heysig 1696 skurna predikstolen i Östra Ryds kyrka (Brandel 
19Z8, s. 32.3).

Allt tyder således på, att barockinredningen i norra längan stod klar 
före Margareta Juliana Wrangels död 1701. Inredningen av kamrarna i 
östra flygelns ovanvåning tycks dock inte ha färdigställts förrän någon 
gång mellan 1704 och 1716, med hänsyn till den inledningsvis tecknade 
historiska bakgrunden sannolikt före 1710.

Tiden mellan 1716 och 172.8
Den 7 oktober 1716 ingick Abraham Brahe sitt andra gifte med Marga
reta Fredrika Bonde (1680-1727). Från det första äktenskapet var fem 
barn i livet, fyra av dem var minderåriga. Som ”preceptor”, dvs. infor
mator, för barnen tjänstgjorde Anders (Andreas) Grizelius, som många år

framöver skulle ha förtroendeuppdrag för familjen, bl.a. i samband med 
bouppteckningar (E 7482-7483).

De följande åren skulle en rad dödsfall slå familjen i spillror. Ar 17x8 
dog sonen Magnus, 15 år gammal i kopporna, följande år dog också dot
tern Eva Christina, 13 år gammal. År 1721 avled sonen Per i Paris i 
kopporna, 20 år gammal och 1722 även äldste sonen Nils (1697-1722), 
den blivande fideikommissarien, 25 år gammal. Aret därpå dog den sena
tes hustru Fredrika Wilhelmina Stenbock och deras två år gamle son. Den 
halvårsgamle Erik Brahe, som senare skulle överta Rydboholm, blev den 
ende kvarlevande i den familjen (Elgenstierna 1, s. 559).

1727 gick Margareta Bonde ur tiden och när Abraham Brahe dog året 
därpå fanns av hans många barn endast två döttrar kvar i livet, den 24- 
åriga Ulrika Juliana, g. Gyllenstierna, från det första äktenskapet, och 
Christina Anna, 11 år gammal, från det andra.

Räkenskaperna (E 7482) visar, att godsförvaltningen fortsatte som ti
digare. Den sedan många år anställde kassören Hans Herlijn var verksam 
åtminstone t.o.m. 1720. Senare nämns en kassör vid namn Salomon 
Sparff och 1726 hette kassören Lars Åkerman. På Rydboholm var inspek
tom Bengt Wettersten ansvarig för gårdens skötsel ända till 1722, då han 
ersattes av Erik Engstedt. Trädgårdsmästare alltifrån 1720 var Johan 
Lindberg. 1722 hölls hans bröllop med Annika Elgman på Rydboholm.

Efter Nils Brahes och Fredrika Wilhelmina Stenbocks död inventera
des Skokloster och huset i Stockholm 1724. Abraham Brahe bemyndigade 
därvid Anders Grizelius att bryta förseglingen på deras egendom. Testa
mentsexekutör var kammarrådet Albrecht Lindcreutz (E 7483). Det kan 
nämnas, att måleriarbeten utfördes i Östra Ryds kyrka 1722 (E 7481), 
men ingenting i räkenskaperna anger byggenskap eller inredning på 
Rydboholm under den här rubricerade tiden.

Bouppteckningen 1728
Efter Abraham Brahes död inventerades Rydboholm 29-30 juni och 1 juli 
1728 i närvaro av assessorn i Kungl. Bergskollegium Johan Bergenstierna 
och assessorn i Kungl. Svea Hovrätt Edvard Plaan. Den senare företrädde 
Erik Brahes förmyndare Albrecht Lindcreutz (E 7477 och gårdsarkivet).



Slottet
Redovisningen av slottets inventarier skedde 1728 inte rum för rum utan 
efter föremålskategorier. Väggbeklädnader m.m. har berörts ovan i sam
band med inventariet 1716. För kontroll av huruvida inredningen väsent
ligt ändrats sedan dess, gjordes punktvisa jämförelser, så granskades t.ex. 
antalet sparlakan och sängställen i huvudbyggnaden. Det visade sig vara 
samma antal och i princip samma textila utrustning r7i6 och 1728, vilket 
borde innebära att byggnaden stod fullt möblerad.

Det gjorde, att ett preliminärt antagande, att en ombyggnad skulle ha 
inletts i början av 1720-talet och ovanvåningen därvid tömts, måste avfär
das. Antagandet byggde på den dendrokronologiska dateringen 1722- 
1723 av återanvänt virke i nuvarande takstolens nordvästra del (Bilaga 3) 
och den i flera sekundärkällor åberopade brand, som slottet skulle ha va
rit utsatt för under 1700-talets förra del (Upmark 1910, s. 117 och Selling 
1977, s. 165). Antagandet visade sig alltså vara fel.

Slottets inredning var i stort sett oförändrad mellan 1716 och 1728. 
Ovanvåningen måste också ha varit fullt möblerad 1728.

Trädgården och orangeriet
Trädgården producerade varje år en mängd grönsaker och frukt, som till 
stor del sändes till det Braheska huset i Stockholm och även försåldes i 
staden. Barockträdgården - lustträdgården - tycks ha stått utomordent
ligt välskött, sommartid prydd med sydländska växter i krukor. Både 
räkenskaperna och bouppteckningen 1728 visar detta. I det redan 1716 
omnämnda orangeriet fanns 1728 enligt trädgårdsmästare Johan Lind
bergs förteckning:

”1 st Anagristifolium”, trol. järnek (Ilex aquifolium)
”i st Pommerantz Trä utj en Rund balja”, någon förädlad sort av apel
sin, citron eller pomerans (Citrus sp.)
”4 st Dito mindre uti Krukor”, trol. några olika ädla sorter av släktet 
Citrus
”5 st Naturhe Eldre oägta”, uppväxta underlag av pomerans (Citrus 
aurantium) som växt upp utan att ympas eller med misslyckad ymp

Vera & accututa Dcli ncatio
f/rimąyua;per Svccian\,mMortis lumirtim TnCatii.Kooi-eruij ußdirUiimi 
ComituQni SYTcofai GfmcnJhC/ic Jaiaturijyigü.Camrßai-urfljffurThzimAs 
pancchrii, JdJecunmmx miffiarc IJpja&i,ad.QuinUun StacJUwómdJiti/J&re vua cĄ, 

flere, d Tucturc :Scf3icnwńJnnii7os.per toton ru/(dujunamJtycm.cm conti noo.ct fuidariM
COeUnawtt £f. iBrenner. J. Jpifrt&cty.ji.

100. Vanlig agave 
(Agave americana, syn 
Aloe americana) blom
made för första gången 
i september iyo8 på 
herrgården Noor i 
Uppland. Kopparstick 
av J. Spiegelberg efter 
teckning av Elias Bren
ner. Publicerad i hans 
hustrus Sophia E. Bren
ner Poetiske skrifter, 
vol. i, Stockholm 1713. 
Foto Bengt Melliander, 
UB Media, Lund.
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”7 st Leukium fl. Multople”, trol. lövkoja (Mattbiola incana)
”10 st Hållandske Neglikor”, trädgårdsnejlika (Diantbus caryo- 
phyllus)
”4 st Aloe Americana Major”, agave (Agave americana)
”1 st Sävenbohm”, sävenbom Juniperus sabina)
”1 st Altåra trää”, trol. frilandshibiscus (Hibiscus syriacus)
”1 st Granat äple trä utj balja”, granatäpple (Punica granatum)
”3 st Flos Spassionis”, blå passionsblomma (Passiflora caerulea)
”6 st krukor tubroser å 5 st i hwarthera krukan”, tuberos (Polianthes 
tuberosa)
”3 st gula Violer”, gyllenlack (Cheiranthus cbeiri/Erysimum cbeiri)
”3 st Buxboms trän”, (uppstammad) buxbom (Buxus sempervirens) 
”3 st Oliander Trään”, oleander (Nerium oleander)
”8 st stora lagerbergs trän i kistor och baljor”, lager (Laurus nobilis) 
”27 st små Dito uti krukor”
”4 st stora Muhlbärs trän utj balljor”, svart mullbär (Morus nigra) 
”11 st små Dito utj krukor och lådor”
”1 st stort Mirten trä uti rund balja”, myrten (Myrtus communis)
”7 st smärre Dito uti Krukor”
”5 st Fijkon trä uti baljor”, fikon (Ficus carica)
”9 st små dito uti Krukor”
”14 Solanum arborescens alla uti Krukor”, trol. korallbär (Solanum 
pseudocapsicum)
”2 st Jasminus catalonium alba”, vit parfymjasmin Jasminum offici
nale)
”6 st Dito”
”4 st Syringa Persicaria”, persisk syrén (Syringa x persica)
”3 st yica Indica”, palmlilja (Yucca gloriosa)
”5 st Ruscus”, stickmyrten (Ruscus aculeatus) eller tungmyrten 
(Ruscus hypoglossimt)
”5 st Lagrus Alexandrina”, trol. Lagerolvon (Viburnum tinus)

(Tolkningen av 1728 års växtnamn till aktuella svenska och veten
skapliga namn av Kjell Lundquist, Alnarp).

BAROCKSLOTT 120

Skötsel av trädgård och orangeri upprätthölls även efter Abraham Bra
hes död. År 1729 inköptes t.ex. ytterligare ett dussin trädgårdskrukor till 
orangeriet (E 7482). Orangeribyggnadens fönster lagades årligen och 
1730 reparerades de två kakelugnarna i ”orangerisalen” (E 7510, fol. 
145)-



Slottet börjar ta 1700-talsgestalt

ERIK BRAHE - ARVTAGAREN

Efter Abraham Brahes död 1728 blev hans sonson Erik Brahe (172.2,- 
1756) som ensam manlig arvtagare presumtiv fideikommissarie till Sko
kloster. Vid arvskiftet 1730 erhöll han vidare Rydboholm, Lyckas i Små
land, Spiker på Rügen m.fl. gods (E 7477-7488).

Erik Brahes (fig. 101) liv kantades alltifrån början av förluster. Innan 
han var årsgammal miste han båda sina föräldrar och togs sedan om hand 
av sina åldriga anförvanter. Först var han hos sin mormors mor Elisabet 
Beata Königsmarck, som innehade Skarhult i Skåne. När hon dog 1723, 
kom han till sin farfar Abraham Brahe på Rydboholm och efter hans död 
1728 till sin faster Ulrika Juliana, gift andra gången 1723 med riksrådet 
Nils Gyllenstierna af Björksund. Under studieåren i Uppsala 1732-1739 
tog hans farmors mor Eva Horn på Salsta, änka efter Nils Bielke, hand 
om honom. Hon dog 1740, 87 år gammal (Losman 1994, s. 118).

Under Erik Brahes minderårighet sköttes ”det höggrefliga Braheska 
sterbhuset” av förmyndare (Beskow 1988, s. 19 ff.). Redan 1722, efter 
sonen Nils död, hade Abraham Brahe utsett kammarrådet Albrecht Lind-

creutz till sonsonens ”curator”, dvs. förmyndare. Det förblev han tills 
Erik Brahe blev myndig 1740 och han tycks ha varit dennes ekonomiske 
rådgivare till sin död 1744 (Westin Berg, 2000, s. 56).

Erik Brahes studietid i Uppsala var ovanligt långvarig och med de 
bästa lärare. Någon utrikes studieresa företog han inte som sina anfäder, 
men väl resor i Sverige tillsammans med sin guvernör Nils Stiernmark 
(Westin Berg 2000, s. 65). Så vidtog officersutbildning och tjänstgöring 
vid norra skånska kavalleriregementet 1741-47. Ett kort, men sannolikt 
betydelsefullt, mellanspel inträffade 1744, då han som kavaljer åtföljde 
den svenska ambassaden till Berlin vid kronprins Adolf Fredriks och Lo
visa Ulrikas förmälning. Hans fortsatta kontakter med de kungliga och 
hans anslutning till hovpartiet skulle få ödesdigra konsekvenser.

År 1745 ingick Erik Brahe äktenskap med Eva Katarina Sack (1727- 
1753), dotter till Johan Gabriel Sack och Eva Bielke på Bergshammar i 
Södermanland. 1752 blev han överste vid livregementet till häst i Stock
holm (SBL - Erik Naumann).

I2I



i75°'talets början präglades av go
da auspicier. 175z var fyra av grevefa
miljens barn ännu i livet. Godsinneha
vet hade ökat både genom arv och köp. 
Redan 1723 hade Erik Brahe erhållit 
Skarhult i Skåne genom testamente från 
Elisabet Beata Königsmarck. 1730 till
föll, som nämnts ovan, huvudparten av 
de Braheska egendomarna honom.

Efter svärfaderns död 1751 köpte 
Erik Brahe hans hus, det gamla Sten
bockska palatset på Riddarholmen. Pen
ningby och (Biskops)Tuna m.fl. gårdar i 
Uppland kom också i hans ägo liksom 
Gerstorp i Östergötland (Bergström zooo, 
s. zi). Från sin svärmor inlöste han slut
ligen den 5 februari 1756 Salsta, Vatt- 
holma och Trollbo i Uppland (SBL - 
Erik Naumann).

I början av år 1753 avled Eva Sack, 
blott Z5 år gammal. I sitt testamente av 
den 7 jan 1753 överlät hon till sin make 
”alt hwad jag av min del uti vår Egen
dom efter Lag giva, skänka och Testa
mentera kan, uti löst som fast, ärvt och 
förvärvat inget undantaget”, vilket bl.a. 
innebar egendomar som hon nyligen 
ärvt efter sin far (E 7501).

1754 ingick Erik Brahe nytt äkten
skap med Christina Charlotta Piper 
(1734-1800), dotter till Carl Fredrik Pi
per och Ulrika Christina Mörner af Mor- 
landa (Elgenstierna 5, s. 559). Carl Fred
rik Piper ägde Ängsö i Västmanland och

101. Porträtt av Erik Brahe. Kopia av Brander (?) efter Lundberg. 
Foto Torbjörn Grundström 2002.

många andra gods, bl.a. Krageholm i 
Skåne, där bröllopet stod. Som morgon
gåva erhöll Christina Piper Skarhult i 
Skåne med underliggande hemman (E 
7501).

När drottning Lovisa Ulrikas och 
hovpartiets statskuppsplaner för ökad 
kungamakt avslöjades, bedömdes Erik 
Brahe vara en av huvudmännen för re
volutionsförsöket. Att han låtit gjuta 
800 muskötkulor - i inspektorsbyggna- 
den på Rydboholm - var en av de tunga 
anklagelsepunkterna (Losman 1994, s. 
118 ff.). Ständerkommissionen dömde 
honom till döden. Erik Brahe halshöggs 
på Riddarholmen i Stockholm den Z3 
juli 1756.

HUVUDBYGGNADERNAS
FÖRÄNDRING

Källmaterial och inriktning 
Murverksstudierna visade tydligt, att 
stora förändringar av huvudbyggnader
nas stomme skett vid en tid, som enligt 
den relativa kronologin och vissa ka
rakteristiska stildrag borde ligga i 1700- 
talets förra hälft. Närmare än så kunde 
man inte komma. Tack vare en obruten 
följd av årliga gårdsräkenskaper 1730- 
1767 i Rydboholmssamlingen (E 7510- 
7521) kunde tiden för ombyggnad av 
slott och Vasatorn fastställas ovanligt
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Rekonstruktion av Rydboholm vid mitten av iyyo-talet. Perspektiv från söder.



Från vänster:
102. Norra väggen t.v. om 
portalen. Mitt i bilden en 
nedflyttad ankarslut (Rnr 
h.40).

103. Närbild av sekundärt 
inhuggen ankarslut (Rnr

104. Östflygelns östfasad 
mellersta delen (Rnr I:y8).

105. Portalen pä träd
gårdssidan (Rnr I:4s).

exakt. Att räkenskaperna är så minutiöst förda under denna period med 
så gott som fullständigt bevarade kvittenser eller verifikationer, torde som 
sagt bero på, att de långa sterbhusperioderna ställde krav på mycket nog
grann redovisning.

1730-1740-talets räkenskaper (E 7510-7512) visar med all önskvärd 
tydlighet att slott och torn byggdes om på 1730-talet, medan man på 
1740-talet framför allt rustade upp gårdens övriga byggnader. Först om
kring 1750 tog man itu med inredningen av slottet, ett arbete som bedrevs 
målmedvetet under 1750-talet och som tack vare verifikationerna kan föl
jas nästan i detalj (E 7513-7517).

De viktigaste arkivuppgifterna återges nedan i kronologisk ordning, 
ibland som citat. Särskild uppmärksamhet har ägnats uppgifter, som kun
nat belysa byggnaden med dess material och konkreta uttryck samt det 
verksamma byggnadsfolket. Murverkets utsagor och arkivaliernas - två

av varandra helt oberoende källor - kompletterar och bekräftar varandra 
på ett utmärkt sätt. Tillsammans ger de ett fast underlag för tolkning av 
ombyggnadens förlopp och en uppfattning om exteriören i slutet av 173 o- 
talet. Man kan också skönja initiativtagarna till det som skedde. Konse
kvenserna för Vasatornets interiör hade vi möjlighet att studera närmare. 
Bevarade inventarieförteckningar bidrog slutligen till möjligheten att re
konstruera huvudbyggnadernas planlösning, när den var helt förnyad vid 
mitten av 1750-talet, och att få en uppfattning om inredningen.

MURVERKSUNDERSÖKNINGEN

Studier och analyser av det frilagda murverket och ytskikten upplyste 
konkret om att omfattande ombyggnader skett (Bilaga 1). I slottet hade
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gamla fönster- och dörröppningar murats igen och nya tagits upp efter det 
att bjälklaget flyttats ned omkring en meter i slottets nordöstra och östra 
delar (hg. 102-103). Förändringarna framgår tydligast av analysritning
arna (pl. 1:2-6 - blått).

Murverkets kännetecken: Det vid ombyggnaden använda teglet är en 
blandning av nytt av mindre format och gammalt stortegel, 9 cm tjockt. 
Murbruket till lagning av murhål och för inmurning av nya fönster- och 
dörrkarmar är av två olika sorter a) gråvitt till mellangrått, magert bruk 
med grov ballast och vita kalkklumpar (ljusblått) och b) sandigt mörk-

106. Detalj av portalen 
på bild 105 (Rnr 1:46).

grått bruk med små vita kalkkorn 
(mörkblått). Ankarslutar av olika slag 
hade kommit till användning, flera var 
av äldre typ och återanvända.

Stomförändringarna var betydande.
I slottet tillkom den högre ovanvå
ningen i norra längans östra del och i 
östflygeln. Den nuvarande låga mellan- 
våningen (fig. 104) i flygeln härrör alltså 
från denna tid. Planlösningen ändrades 
helt. Dagens stenportaler (fig. 4 och 
105-106) och övriga dörröppningar 
tillkom, liksom de flesta stora fönstren i 
ovanvåningen med deras stenunder- 
liggare (se fig. 4 och 79).

Vasatornet (pl. II: 1-2) förändrades till dagens utseende med tak och 
lanternin, krönt av en vindflöjel med inskrift E B 1737 (fig. 107). Mur
krönet och taklisten murades om med tre till fyra skift tegel av litet format 
i bruk av typ a, som också användes vid igensättning av blinderingsband 
och gluggar. Bruk av b-typ med hårarmering förekom närmast intill 
fönsterkarmarna. Tornets fönsteröppningar vidgades endast obetydligt i 
fasadlivet, när karmar sattes in. Inåt rummen var förändringen större. En 
närmare beskrivning av tornrummen och interiörens förändringar, med 
kommentarer till den dendrokronologiska dateringen av nyinsatta bjälkar 
i Vasarummet till 1736-37, följer nedan.

Huvudbyggnadernas fasader omputsades och avfärgades än en gång 
med kimröksgrå väggfält, vita lisener och fönsteromfattningar. Putsbruk
et har stora likheter med det i föregående period och avfärgningen uppre
par således samma tema som tidigare. Blindfönster (fig. 108) gav återigen

108. Blindfönster på 
norra gårdsfasadens 
västra del, ovanvåningen 
(Rnr bin).
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fasaderna balans och symmetri. Bäst bevarad var puts och avfärgning på 
Vasatornet (fig. i09-110) och tornets dåtida fasaduttryck kunde utan 
större svårighet rekonstrueras.

ARKIVALIERNAS UPPGIFTER 

Lösöre avlägsnas från slottet
Omkring 1730 förtecknades i sterbbuset på Rydboholm lösöre av vitt 
skilda slag, uppenbarligen för att magasineras eller överlämnas till andra 
ställen, antagligen främst Skokloster. I gårdsarkivet förvaras inte mindre 
än tre föremålsförteckningar, sannolikt från ungefärligen samma tid. 
Handstilen är likartad och listorna förvaras i samma kapsel i gårdsarki- 
vet. Tyvärr är endast en daterad och försedd med förklarande text. Där 
vidimeras, att en mängd föremål mottagits på Skokloster den 15 juni 
173 z. Det rör sig om allt från stort till smått - omodernt eller obehövligt 
- från sängar ”pavilloner”, skåp, kistor och speglar till stallredskap, gar
diner och flaskfoder.

Uppgiften om ”gyllenläder med vit botten, litet grönt uti med foglar 
uppå”, 116 rutor och lister till dito, tillsammans 124 alnar, samt en ten- 
ture av turkiska tapeter med jaktmotiv, är i detta sammanhang särskilt 
värd att notera. I en annan lista uppräknas ytterligare 170 rutor gyllenlä
der.

Gyllenläderstapeter upptogs inte vare sig i 1716 eller 1728 års invente
ring - antagligen betraktades de som fast inredning. Omkring 1730 bör
jade de väl anses omoderna och det var andra väggbeklädnader man ville 
ha i rummen. Många gamla vävda figurtapeter blev emellertid kvar på 
Rydboholm och kom vid mitten av 1700-talet att pryda gästrummen.

Förutom till Skokloster tycks än en gång gåvor ha överlämnats till 
Östra Ryds kyrka ungefär vid samma tid. Den tidigare donerade tavel- 
samlingen berikades med ytterligare 17 tavlor, som 1751 betecknades 
som nytillkomna i kyrkans inventarium.Tolv av dem är små holländska 
tavlor med bibliska motiv (Brandel-Nordberg 1928, s. 364).
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109-110. "Vasatornet från öster och sydväst med frilagd 1700-talsputs.



Stenhuset - slottet - byggs om
1730-talets räkenskaper (E 7510-7511) innehåller en mängd uppgifter 
om byggnadsmaterial, som levererats till Rydboholm och förbrukats där. 
En systematisk granskning år för år ger klarhet i hur ombyggnaden av 
slottet genomfördes, särskilt som murverkets utsagor är bekanta för oss.

1730
”Rydboholms gårds Betiente och Legofolk” är liksom tidigare tio till elva 
årsanställda personer med inspektom Eric Norberg högst på lönelistan, 
följd av trädgårdsmästaren Johan Lindberg, fatburshustrun Maria Öh
man, rättaren, fiskaren samt drängar och pigor.

På order av Erik Brahes förmyndare kammarrådet Lindcreutz sändes 
byggnadsmaterial av många skilda slag ut till Rydboholm från Stockholm 
under årets lopp (E 7510). I december fanns 4 000 taktegel och en hel del 
olika sorters bräder m.m. i lager. Om något byggdes under året framgår ej.

Ulrika Juliana Brahe vistades på Rydboholm i oktober 1730 och i ja
nuari 1731. Hennes make Nils Gyllenstierna avled den 23 februari 1731 
(Elgenstierna).

1731
inköptes ännu större mängder byggnadsmaterial i staden och utsändes till 
Rydboholm i olika poster under årets lopp (fol. 66). Mellan februari och 
december rör det sig om sammanlagt 12 000 murtegel, 8 300 liibskt tak
tegel (enkupigt vingtegel från Lübeck), 40 läster Gotlandskalk, 1 skeppund 
stångjärn, omkring 10 skeppund järntakplåtar, 1 skeppund ”Schampl” järn 
(enligt Ove Hidemark antagligen järnplåt för tillverkning av mallar till 
taklister e.d.), 1 lispund fyrkantsjärn, omkring 15 000 spik av olika sorter, 
22 tolfter halvbottenbräder, 18 tolfter enkla dito, 1 tolft finplankor, 2 tun
nor nöthår, 2 skeppund näver, 12 st. Roslags Trappsten, utom dem sten

huggaren fristedt levererat, samt 3 stycken nya dörrkarmar och 3 
järnankaren. Sändlistan är ”efter Befallning” undertecknad av kamreren 
i Stockholmskontoret Hans Malmberg.

Vid årets slut rapporterades från Rydboholm till huvudkontoret hur 
mycket material som förbrukats under året (fol. 2T4-215) under rubriken
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Till Stenhusets Reparation. Det framgår där att så gott som alla utsända 
takplåtar hade gått åt jämte i skeppund ”dito gamla af de ihopsamlade 
vid Stenhusets rifwande”, massor av spik, 7 000 murtegel, 12 230 takte
gel, i 400 ”Rätansten” (?), 32 läster kalk, 1/2 tunna nöthår, mer än 1 
skepp näver, 39 stycken järnankaren, 5 quarter långa (75 cm), 3 par järn
krokar, 30 stycken trappstenar och 1 ny dörrkarm m.m. (s. 26 f.). Uppgif
terna baseras på murgesällens beräkning i november 1731 (fol. 216), där, 
intill antalet mur- och taktegel, kommenteras: ” förutom den gamla sten 
och taktegel som brukas kunde och gammalt spik och annat, som vid 
rifvandet befanns brukeligt”. Samma källa uppger att byggnadsställning
ar rests kring och inuti huset och att de ännu stod kvar.

Delar av slottet var alltså rivna och byggnadsmaterial av olika katego
rier hade tillvaratagits. Det återanvändes nu, vilket ju också framgått av 
vår undersökning av murverket. Uppgifterna om åtgånget material anger, 
att nytt murverk var uppfört, vissa bjälklag lagda och fästa med ankar
järn, några trossbottnar gjorda och isolerade med näver. De 30 förbru
kade trappstenarna var av roslagssten; en stenart, som företrädesvis an
vändes utvändigt, vilket tyder på att de var avsedda för yttertrappa. En 
dörrkarm var eventuellt inmurad. Åtminstone delar av det nya taklaget 
måste vara färdigt, eftersom åtskilligt taktegel och järnplåtar använts.

1732
fortsatte byggarbetet på stenhuset. Den 5 februari hade 28 tolfter enkla 
bräder, 18 tolfter golvbottenbräder och 9 000 fem tums spik åtgått till 
"panelmng och gålvens läggning” (s. 30) och den 11 februari även 6 knip
pen näver till ”trossbottnar i stenhuset” (s. 28). Järnkrämare Westerman 
levererade spik och järnvaror, i juni bl.a. 5 lispund ”Schampl Järn” och 
mer stångjärn. Mer byggnadsmaterial utsändes (fol. 65), den 26 maj beta
lades för 12 st. Ölands Trappstenar (antagligen till innertrappa) och ren
huggen sandsten efter ”stenhuggare fristedts räkningar”. I maj-juni 
kom 40 läster gotlandskalk och från juni till augusti 10 100 murtegel och 
massor av bräder. Visst smide kom från Wira bruk (s. 20), men det mesta 
tillverkades av gårdssmeden johan Åkerman. Den 26 juni fick han be
talt för ”3 st järnankaren och 3 slutar till stenhuset av nytt järn, 8 st järn

tilg jorda att ligga i Ringmurarna, 1 aln långa av nytt järn och 4 dito av 
gammalt järn, noch 1 järnstång Schamp till Ringmurarna av nytt och 1/2 
stång dito av gammalt järn ...” (fol. 167).

Fler ställningar restes i stenhuset. Man lade trossbottnar och golv, satte 
upp paneler och byggde sannolikt en innertrappa av ölandssten. Uppgif
ten att Åkerman smitt järn att lägga i ”Ringmurarna” torde avse förank
ring av östflygelns ytterväggar och inläggning av nya bjälklag. Senare ar
kivalier klargjorde nämligen, att det var i östflygeln och angränsande del 
av norra längan, som bjälklagen först flyttades trer en meter eller till nuva
rande nivå, så att en hög ovanvåning skapades. Det var en komplicerad 
operation att flytta bjälkarna och förankra dem i nytt murverk på platsen 
för gamla fönsterhål (pl. 1:2-5 °ch fig- 102-103), vilket i östflygeln i 
många fall krävde avlastningsbågar under de nya fönstren (pl. hy, 5).

En ny ria byggdes under året (s. 28). Dalkarlar var verksamma med 
markarbeten som röjning och dikning, liksom de flesta andra år. Nu 
gällde det också planering av marken kring stenhuset och på gården (fol. 
166). Intressant är ett tingsrättsbeslut den 15 januari 1732, som innebar, 
att stora allén mellan slott och kyrka fick ökat skydd. Vite på 40 daler 
skulle erläggas av den som vållade skador på träden (fol. 176).

Att Ulrika Juliana Brahe ”med dess hof” vistades på Rydboholm i maj 
och december 1732 kan också noteras.

1733
står under rubriken förbrukat (s. 26), att till stenhuset gått åt 7 000 mur
tegel och 29 läster kalk, att 30 lispund järnplåtar gått åt till ”vindskappor 
och skårstenar” samt till kyrktakets lagande, att en stor mängd 7 och 8 
tums spik använts (en del till ställningar), nöthår ”till takets klistrande” 
samt 5 lispund ”bly till stenhusporten”. Till vindskuporna åtgick också en 
mängd bräder och spik, 6 nya fönster, 6 stycken stora förtenta fönster
beslag med tillbehör, 200 förtenta tenlikor och 32 alnar fönstertråd. 1 
stenportal var uppsatt och 13 stycken fönsterkarmar och 6 stycken dörr
karmar uppges också vara insatta i stenhuset. En jämförelse med under 
året utsänt material (fol. 202) visar, att så gott som allt förbrukats.
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Den 30 maj 1733 redovisades livsmedel åtgångna då Ulrika Juliana 
Brahe bodde på Rydboholm och dito i juni och september samma år då 
kammarrådet Lindcreutz bodde där (s. iz).

1734
Vid årets slut gjorde inspektor Norberg en sammanställning av utförda 
arbeten i stenhuset (opag. s. i början av årets redovisning - E 7510). Där 
uppges, att förutom år 1733 tillverkade husportar hade 40 fönsterbågar 
och 28 fönsterramar tillverkats av snickaren neyber. I maj inköptes nära 
60 läster kalk (till hela gårdens behov ?) och i juli betalades för z salslås, 1 
portlås och 1 styck galler över porten. Mer stångjärn inköptes också.

I september betalades stenhuggare Rudolph könig för stentrappan 
utanför huset 426,8 daler kmt och järnkrämare Westerman 806 daler kmt 
för spik och järnsaker, byggmästare sontag erhöll 367,4 daler kmt för 
3 timmerkarlars arbete 17 juli-27 september och 367,4 daler kmt för z 
timmerkarlars arbete i oktober och murmästare franc efter Contract 
för husets nystrykande i 500 daler kmt samt för daglöner till murarbetar
na 522,8 daler kmt. Slutligen fick glasmästaren schmitt den 2 decem
ber betalt för insättning av nya fönster och lagning av gamla 522,25 daler 
kmt. En PM uppger i princip samma materialleveranser, men också: 7 
fyllningsdörrar, 72 stycken stora förtenta fönsterbeslag med tillbehör, 
2 000 förtenta spik, 6 ringar fönstertråd, näver och bottenbräder till 
trossbottnar, enkla bräder till panelning och ställningar ... Lacmos för 9 
daler kmt, 3 tunnor kimrök och 9 lispund engelskt bly.

Uppgifterna tyder på, att slottet stod under tak och att de hittills plane
rade stomarbetena var färdiga i slutet av år 1734. Fasaderna var putsade 
och avfärgade med kimrök och vitt (med lite inslag av lackmus för att 
dämpa kalkens gulton). Den fasadgestaltning med kimröksgrå väggytor 
och vita lisener, som vi registrerat vid fasadundersökningen, var alltså klar. 
Färdiga var också fönstren med blyinfattade glasrutor, porten med galler 
över ytterdörren och stentrappor vid ingångarna. Året därpå fick måla

ren magnus ZAEF betalt för ”att med egen färg ha grundat 3 ne Winds- 
kappor och Porten på stenhuset” (E 7511, fol. 95).

1733
av räkenskaperna (E 7511) framgår, att leveranserna av byggnadsmaterial 
minskade. Nu skedde underhåll av gårdens andra byggnader, trädgård, 
staket och broar. På stenhuset lagades fönsterrutor. Detta år var det ”Kyr- 
kiotornets reparation”, dvs. tornet på Östra Ryds kyrka, som ägnades 
mest tid. Dit levererades kopparplåt, byggmästare Gerdes räkning betala
des (fol. 45, 48, 54) och målaren Christman fick betalt för ”alla ziraters 
förgyllande” på kyrkans torn (fol. 50). I augusti 1739 fick murmästare 

michael frank betalt för murarbetet i kyrkan, stenhuggaren olof 

fristedt fick vänta till december samma år, innan han ersattes för arbetet 
med kyrkans stentrappa (E 7512, fol. 93).

Slutligen kan vi notera att Eva Horn med uppvaktning vistades en tid 
på Rydboholm i december 1735 (E 7511, fol. 26).

Vasatornet blir klocktorn
1736-1737
Den i april 1736 efterträdde Erik Hellman den gamle inspektorn Eric 
Norberg. I samband därmed skedde den inventering av det kvarvarande 
lösöret i slottet (gårdsarkivet) som delvis berörts ovan. Det är redovisat 
kategorivis, men en anteckning i kanten hänvisar till i vilka rum föremå
len finns. De rum som nämns: grevens valv, lakejkammaren, sängkam
maren och ett rum i ”västra gavelhuset”, ligger uppenbarligen alla i slot
tets nedre våning. Deras inredning tycks inte ha berörts av ombyggnaden. 
Uppräknade möbler och väggbeklädnader är i princip de samma som år 
1716.

Gårdsräkenskaperna fördes hädanefter regelmässigt från 1 april till 1 
april, medan landboräkenskaperna följde kalenderåret. I en kort notis 
meddelas att Byggenskap och reparationer på klåcktornet uppgått till 
4 663,3 daler kmt. Samma summa återkommer med mer utförliga upplys
ningar i nästa akt (se nedan). Efter uppgiften om klocktornet har ett antal 
verifikationer (fol. 14 till 95) brandskadats och kvittenserna är oläsliga 
fram till den 15 oktober. Skadan kan dock inte tas som intäkt för en om
fattande brand.
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m. Skrivarens kvitto 
på erhållen ersättning 
under år 1738-1739 
(E 7512.). Foto RA.
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År 1736 reparerades många av gårdens byggnader. Ladugård, stall, 
vagnhus, lador, brygghus och humlebod omsågs. ryttare mats blom 

byggde en ny spannmålsbod och ny badstuga, vagnskjul och ett nytt ladu- 
gårdsplank. Skorstenar och spisar reparerades, liksom kakelugnarna i 
orangeriet. Gårdssmeden gjorde behövligt smide. Dalkarlar röjde, dikade 
och byggde stenmurar, bl.a. grunden till den nya spannmålsboden. Årets 
största insats var en stor nybyggnad vid Ulina kvarn, för vilken byggmäs

tare hans sontag upprättat kontrakt (fol. 132). Kryddkrämare Gahm 
levererade specerier till herrskapet (fol. 180) och urmakare Fredman fick 
betalt för reparation av ett ur (fol. 181).

1737-1738
års räkenskaper (E 7511) saknar verifikationer. Eftersom vissa uppgifter 
saknades skulle de enligt kamreren Borgman senare lämnas direkt till 
kammarrådet Lindcreutz. Under rubriken Byggenskap och Reparationer. 
Klåcktornet redovisas (s. 8 ff.) inköp av 4 skeppund takplåtar, 2 fat for
tent Bläck, 200 takstenar, 4 250 murtegel, 22 lispund järn, 16 tolfter 
enkla bräder, 6 1/2 tolft golvbottenbräder, 40 lispund bly, massor av olika 
sorters spik, bl.a. 900 stycken murspik, 1 500 förtenta tänglikor, 900 
nubbar, 10 lispund guter jämvikter och 4 skåff fönsterglas. Slutligen 
anges, att byggmästare sontag fått i arbetslön 888 daler kmt, b leck

slag aren RÖÖR 463,7, MURMÄSTAREN FRANK dito 583,16 Och MÅLAREN 

170 daler kmt samt urmakaren Herman dreyer ”dito arbetslön för 4 
Knappars förfärdigande” 5,8 daler kmt. Under året betalades också för 
u stycken fönsterbågar och för fönstrens förfärdigande. Sammanlagt 
hade arbetena på klocktornet kostat 4 663,3 daler kmt - alltså samma 
summa som den ovan angivna.

Senare redovisas också att till klocktornets reparation åtgick 10 läster 
kalk, 2 000 taktegel, 3 650 murtegel, 8 tolfter halvbottenbräder, 8 dito 
enkla bräder och 2 tolfter furu finplankor (s. 46) tusentals olika spik (s. 
50) 2 000 tenlikor och ett nytt lås till köksdörren samt 1/2 tunna nöthår 
till tornrappningen (s. 64).

Det råder inget tvivel om, att man med benämningen ”klåcktornet” 
avser Vasatornet, där som nämnts den dendrokronologiska dateringen av
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virket i de utbytta bjälkarna i Vasarummets tak löd: 1736-1737. Tak
bjälkarna var säkert, liksom mycket annat virke, tagna i egen skog och 
tillhuggna av Mats Blom, medan byggmästare Sontags timmerkarlar ut
förde själva byggarbetet. Sedan murmästare Franks folk vidgat fönster
smygarna och putslagat väggarna lades nu också golven. Rummen fick 
det skick de i princip ännu har.

Tornet stod alltså under år 1737 färdigt med tak, lanternin, taktäck
ning och urverk. Den smidda takflöjeln (fig. 107) har ju också inskriften: 
”EB 1737”. Fasaderna var då putsade och avfärgade i kimrök och vitt, 
liksom slottet några år tidigare.

Att fönstren var färdiga åtminstone året därpå framgår av räkenska
perna. ”Till nya fönsters förfärdigande i Tornrummen samt till reparation 
av fönster i Stora stenhuset är åtgånget och förbrukat alt ifrån Åhr 1736



m. Murmästare Michael 
Francks mästerstycke. Foto 
Murmästarämbetet.

och intill slutet av Ähr 1738: 11 lisp 10 skp bly, 4 skåff glas (se Jansson 
1995, s. 228) och några glas som blivit över af stenhusfönstrens förfärdi
gande samt 140 st små Tenlikor, 15 alnar fönstertråd och 150 st dubbla 
Tenlikor”, uppger Erik Andersson Grönholm i sin räkning den 30 dec 
1738 (fol. 171).

1738-1739
En ny inspektor, Isaac Borgman, hade nu tillträtt på Rydboholm. Detta år 
får vi en liten inblick i skrivarstugan (fig. ni). Arets byggenskap inrikta
des främst på ”Långa Träbyggningen, vilken till wäggar som tak, golv och 
skorstenar med bakugnar, varit mycket förfallen och innehåller 11 loge
menter” (11 rum). Liksom vid alla andra större arbeten på Rydboholm 
var det byggmästare Sontag och murmästare Frank, som stod för arbetet 
med långa träbyggnadens upprustning (fol. 69, 70).

*739-i74°
Räkenskaperna (E 7512) redovisar inga andra kostnader beträffande slot
tet än insättning av sotspjäll i "Grefl Salen och i Wästra walvet” och dito 
i Långa träbyggnaden. Intressant är uppgiften om ”En ny sjötrappa med 
Brygga och ledstänger mot Borggården” (fol. 44), vilket måste avse trap
pan vid sjöparterren. Mats Blom arbetade med ” Wattusågen” och byggde 
en ny vattenränna (fol. 42). Gårdssmeden gjorde som alla år behövligt

smide. Spik och andra järnsaker levererades från Pielenä Westerman i 
Stockholm.

När ”Hofvet” vistades på Rydboholm den 22 juni-20 juli (fol. 127) 
var det kryddkrämare Gahm som levererade specerier och kryddor (fol. 
122).

Byggnadsfolket
Någon arkitekt kan inte knytas till 1730-talets ombyggnader på Rydbo
holm. Men några av hantverkarna har vi ovan lärt känna vid namn och vi 
skall nu se närmare på vilka de var.

murmästaren Michael franck(e) var uppenbarligen ansvarig för alla 
murningsarbeten på Rydboholm. Som vi ovan sett, nämns han vid namn 
1734, då han fick betalt för avfärgningen av slottsfasaderna. År 1737 er
sattes han för utfört arbete i Vasatornet och 1739 för andra arbeten på 
gården och i kyrkan, som han fullbordat tillsammans med sitt arbetsfolk.

Michael Franck var av tysk börd. Han blev stadsmurmästare i Stock
holm den 14 mars 1733 och levde till 1743 (Alm 1935, s. 99, 220). Hans 
mästerstycke - ritning nr 48 i Murmästarämbetets arkiv - var ett fem vå
ningshus med brutet franskt tak (fig. 112).

Franek var samtidigt med ombyggnaden av Rydboholm verksam på 
Thureholm i Södermanland, där han efterträdde den 1733 avlidne 
slottsmurmästaren Johan Bäckström (Cederlund 1994, s. 87), som svarat
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för huvudbyggnadens uppförande enligt Carl Hårlemans förslag. 1736- 
1738 svarade Franck för återuppförandet av östra borggårdsflygeln, som 
var inrättad som bostad åt byggherrens mor Eva Horn. Han stod också 
för bygget av västra långflygeln 1739-41 och östra långflygeln 1740-44, 
där hans gesäller utförde arbetet (Cederlund 1994, s. zoo, Z07 f., 216 f.). 
Det är inte uteslutet, menar Cederlund (a.a. s. 26, 262), att Franck stod 
för de senare byggnadernas utformning.

Stenarbetena på Rydboholm tycks under hela 1730-talet ha skett un
der SLOTTSSTENHUGGARE Olof FRiSTEDTS ledning. Han hade redan 1722 
anlitats av Abraham Brahe för att göra kvarnstenar till Spiker (E 7482). 
År 1731 levererade han roslagstrappsten, 1732 fick han betalt för annat 
utsänt stenmaterial till stenhuset och 1739 för stenarbeten till Östra Ryds 
kyrka. Det framgår inte i klartext, att det var Fristedt, som stod för den 
stenportal som uppsattes på borggården 1733, och som några decennier 
senare flyttades till sin nuvarande plats mitt på norra längan, men det kan 
vi nog tryggt anta. Fristedt var främst verksam vid Stockholms slott, men 
också på många andra gårdar och slott som Tullgarn, Bergshammar, Ulv
sunda och även på Thureholm (Selling, 1991, s. 32, 42 och Cederlund 
1994, s. 88 f.).

År 1734 fick stenhuggaren rudolf könig betalt för arbete med 
”stentrappan utanför huset”. Königs identitet är inte känd.

Stenportalerna på Rydboholm kan sägas vara en enkel variant ur 
mönsterböckernas flora. De är stickbågiga med poängterad slutsten, för- 
kroppade hörn och enkla lågerhuggna profiler med hålkäl och två flacka 
språng (fig. 105-106). Liknande portaler förekommer t.ex. i Wijnblads 
mönsterböcker från 1750-talet (Wijnblad 1993, Tab XXV och II, s. 20). 
Man kan beträffande övriga stenarbeten notera, att profilerna på beva
rade spisar utförda av Fristedt för Bergshammar och Björksund i Söder
manland (Selling s. 40, fig. 22, s. 54, fig. 33) har omedelbara likheter med 
de sidostycken av spisar vi fann i Vasatornet (pl. IV:z-3). Det har sitt 
intresse att Björksund ägdes av Ulrika Juliana Brahe, Erik Brahes faster.

byggmästaren - timmermannen - hans sontag möter vi i arkiva- 
lierna 1734, då han fick betalt för tre timmerkarlars arbeten i juli-septem- 
ber och för tre timmerkarlars arbeten i oktober. Han bör ha svarat för de

nya bjälklagen, trossbottnarna och taklaget på slottsbyggnaderna. 1737 
fick han betalt för utförda arbeten i klocktornet - dvs. Vasatornet. Antag
ligen var han ansvarig för bjälklagsbytet i Vasarummet och för bygget av 
takstol och lanternin.

Det torde hela tiden vara Hans Sontag det rör sig om. I december 1728 
hade han anlitats av Nils Gyllenstierna, Ulrika Juliana Brahes make (LSB 
Mö B 63d:334). I samband med Rydboholm nämns Sontags förnamn 
först vid nybyggnaden av Ulina kvarn 1736. Det antogs först, att det 
rörde sig om byggmästare Christian Sontag, som med några timmerge
säller 1730-1731 arbetade på Skokloster, det andra stora Brahegodset 
(Andrén 1948, s. 94), men så var tydligen inte fallet.

Werner Pursche har utrett, att det fanns en hel familj av inflyttade tys
kar med namnet Sontag, som var verksamma i Stockholm vid denna tid. 
Hans och Christian var bröder. Hans Sontag föddes i Eisleben i Tyskland 
och blev 1719 gesäll hos byggmästaren Nils Alm i Stockholm. År 1724 
blev han mästare och 1737-1738 är han belagd som ålderman.

Han avled i början av år 1739 (Pursche 1989, s. 11 och 80).
Vid sidan av dessa mästare, deras gesäller och arbetsfolk fanns en till 

gården knuten skara arbetsfolk, som vi kontinuerligt möter i räken
skaperna även framöver. Där var gårdssmeden Johan Åkerman som ut
förde behövligt grovsmide, klockaren Erik Andersson Grönholm, som 
stod för de årliga fönsterreparationerna, rustmästare Mats Blom från 
Tuna som timrade, lagade och snickrade det mesta på gården och Magnus 
Zaef som svarade för byggnadsmåleri.

EXTERIÖREN OMKRING I74O

”Rydboholm är ett gamłnalt säteri ... vid en behaglig ort vid Kyrko- 
fjärden, som har sin utgång i saltsjön Värtan och ifrån gården sjöledes 3 
mil till Stockholm. Hon är med Stenhus och åtskilliga Träbyggnader väl 
uphygd och har en statelig Trägård med hvarjehanda fruktbärande Trän 
uti. Härunder lyda 20 Frälsehemman och lika många Torp, en Vatten- 
qvarn i Ulina med 2 par Stenar, som kan gå mest hela året öfver och en
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II3- Rekonstruktion av slottets norra gårdsfasad omkring år 1740. K.A./P.Th.

annan i Täby med ett par Stenar, fast den senare allenast kan gå om Höst 
och Vår.” (Salvius 1741, s. 128).

Salvius ger oss ingen upplysning om hur de nyupprättade huvudbygg
naderna på Rydboholm såg ut 1741. I alla händelser har vi med hjälp av 
arkivalier och murverksundersökning erfarit, att slottet ombyggdes under 
åren 1730 till 1734 och att man efter ett års uppehåll, då tornet i Östra 
Ryds kyrka reparerades, tog i lag med att ändra Vasatornet under åren 
1736 till 1738 till det skick det i stort sett ännu befinner sig i

Slottets yttre med en huvudbyggnad i norr och två fast förbundna flyg
lar mot söder, som tagit form redan i föregående skede av byggnadernas 
historia, bibehölls efter reparationer och ombyggnader, samt försågs med 
en nytt yttertak. I sydöst stod det gamla försvarstornet kvar, förvandlat 
till klocktorn och krönt med en lanternin. Av allt att döma var det framför 
allt det yttre som sattes i stånd. Vissa inredningsansatser tycks ha gjorts i 
slottet, men de fullföljdes inte förrän några decennier senare.

Vasatornets takkonstruktion och lanternin är fullständigt bevarad än i 
dag, men slottets tak är ombyggt. Att det i början av 1730-talet nybyggda 
taket på slottet var ett brutet, s.k. franskt tak, torde vara tämligen säkert. 
Det var den takform, som börjat föredragas i tiden och den som mur
mästaren Franck valde för sitt mästerstycke 1733. Taket var, som arkiva- 
lierna tydligt angett, på nedre fallet täckt med vingtegel och på det övre 
med plåt. Även vindskuporna var klädda med plåt. Antagligen var plåten

rödmålad. Det var vid denna tid det vanli
gaste (Selling 1991, s. 49). Det samtida 
Thureholms säteritak, tycks dock ha va
rit svartmålat (Cederlund 1994, s. 81 ff., 
106).

Fasaderna på slott och torn stod alltså 
i slutet av 1730-talet avfärgade i kyligt 
grått, artikulerade av vita kolossallise
ner och regelbundet placerade fönster - 
och blindfönster - med vita omfatt
ningar. Fönstren var fortfarande inde
lade med blyspröjsar. Först omkring 

1750 skulle ovanvåningens fönster förstoras, förses med stenunderliggare 
och träspröjsade bågar.

En ny stenportal - den befintliga - hade satts upp på gårdssidan. Dess 
stenart har geologiskt bestämts till roslagssten (RIK rapport nr 2227, 
ATA). Portalen bildade ny omfattning för den befintliga huvudingången i 
västra delen på norra gårdsfasaden, där ovanvåningen ännu var låg och 
fönstren små (fig. 113). Tjugo år senare skulle portomfattningen flyttas till 
sin nuvarande plats i fasadens mittaxel (fig. 4) och en identisk stenport 
huggas för motsatta sidan mot trädgården. Portalerna har som framgår av 
bilderna (fig. 105-106) lågerhuggna klassiserande omfattningar, kraftfull 
slutsten och förkroppade hörn med en tofsdekor.

Över gårdsportalen sitter i dag en blykartusch med Brahevapnet i re
lief (fig. 114). Där uppsattes den först på 1930-talet efter att ha stått för
varad i Vasatornet. Vapnet kan mycket väl ha tillkommit på 1730-talet, 
men dess ursprungliga placering är okänd. En anteckning på ett löst blad 
i gårdsarkivet anger, att det ”ända till 1800-talet suttit ovanför porten i 
den mur som förenat tornet med södra flygeln”. Förutsatt att man, istället 
för södra, menar östra flygeln, skulle uppgiften mycket väl kunna vara 
riktig. Den bevarade putsen på Vasatornets nordvägg (fig. 33) visade, att 
den vita lisenen under det äldsta skedet anslutit till en hög mur mellan 
tornet och östflygeln. Muren har sedan rivits, rivningssåren överputsats 
och lisenen förskjutits mot hörnet.

114. Blykartusch med 
Brahevapnet över gårds
portalen (Rnr I:ii6).
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Borggården avgränsades antagligen redan vid denna tid mot söder av 
ett staket. 1750 gjordes ett nytt staket som försågs med två nya grindar (E 
7515, fol. 71).

Rydboholms yttre hade således omkring 1740 fått en traditionell karo
linsk gestaltning. Det ålderdomliga intrycket utstrålade en medvetenhet 
om, att Braheätten inte behövde manifestera sin ställning. Det var, som 
Johan Cederlund på ett så intressant sätt analyserat i sin avhandling om 
Thureholm, ett utslag av bördsadelns hållning vid denna tid, när ”Mått
ligheten blev dygd och dygden mode”. (Cederlund 1994, s. 39-43). Nu 
skulle byggnaderna främst vara till nytta och bekvämlighet, inte som un
der 1600-talet spegla rikedom och prakt.

Initiativtagare till ombyggnaden
Man kan fråga sig vem som stod bakom denna exteriörupprustning av 
Rydboholms huvudbyggnader i en tid, när arvtagaren Erik Brahe var min
derårig. Det är inte omöjligt, att ombyggnaden kan ha initierats av Abra
ham Brahe d.y. i omsorg om sonsonen, den som skulle föra ätten vidare. 
172z utsåg han kammarrådet Albrecht Lindcreutz till förmyndare för 
Erik Brahe och han tog hand om sin sonson ända till sin död 1728.

Byggnadsarbetena verkar dock inte ha inletts förrän efter Abraham 
Brahes död. Delar av huvudbyggnaden - stenhuset - hade då rivits och 
byggnadsmaterial tagits tillvara för att återanvändas, när ombyggnaden 
på allvar kom igång i början av 1730-talet.

Om det skedde efter en brand är oklart, men yttertaken förnyades tyd
ligen helt.

Vem var då den drivande bakom de byggnadsarbeten som genomför
des under 1730-talet? Var det någon av de kvinnliga släktingarna i sam
råd med Erik Brahes förmyndare Albrecht Lindcreutz? Som vi sett, var det 
Lindcreutz, som allt som oftast effektuerade och godkände sändningar av 
byggnadsmaterial från Stockholm ut till Rydboholm. Vid flera tillfällen 
bodde han också ute på Rydboholm.

Mycket talar för att Erik Brahes faster ulrika juliana brahe (1704- 
1768), gift med Nils Gyllenstierna på Björksund i Södermanland, hade ett 
stort inflytande på händelseförloppet. Den 7 november 1728 skrev den

nytillsatte inspektom på Rydboholm, Eric Norberg, ett brev till hennes 
make Nils Gyllenstierna med redovisning av den ekonomiska situationen 
på gården (LSB Mö B 630:334). Vi vet också att Ulrika Juliana Brahe tog 
hand om brorsonen Erik Brahe under 1720-talets sista år och i början av 
30-talet. Att hon ofta vistades på sitt barndomshem Rydboholm under 
1730-talet, visar räkenskaperna. Andra källor uppger, att Ulrika Juliana 
Brahe var en mycket handlingskraftig dam, som självsvåldigt administre
rade sina ärvda Frösundagårdar (Beskow 1988, s. 19 f. ).

Det har sitt intresse, att Björksund nybyggdes efter ritningar av forti
fikationsofficeren Destains ritningar under 1720-talets senare del. Slottet 
fick då en enkel karolinsk fasad och ett brutet franskt tak (Selling 1991, s. 
51 ff.). År 1731 dog Ulrika Julianas make riksrådet Nils Gyllenstierna, 
men byggenskapen tycks oförtrutet ha fullföljts. På 1740-talet uppfördes 
de fristående flyglarna på Björksund efter ritning av Carl Hårleman 
(Selling 1991, s. no).

När Erik Brahe 1732-1739 studerade i Uppsala stod han under be
skydd av sin farmors mor eva horn, änka efter Nils Bielke. Hon bodde 
mestadels på sitt ägandes Salsta och där vistades Erik Brahe då och då 
(Westin Berg 2000, s. 56). Eva Horn var på intet sätt främmande för prak
tiska ting. Det var hon som skötte godsdriften på Thureholm, som hon 
var juridisk ägare till, intill sin död 1740. Hon engagerade sig i behövliga 
reparationer och tog del i den omfattande nydaningen av slottsbyggnader
na på Thureholm under 17 20-3 o-talen, där hennes son Thure Gabriel 
Bielke var byggherre och Carl Hårleman anlitad som arkitekt (Cederlund 
1994, s. 197-201). Eva Horn verkade också aktivt för bygget av det 
Bielkeska gravkoret vid Lena kyrka 1730 (Cederlund 1994, s. 272, not 
13). Hur ofta Eva Horn vistades på Rydboholm är inte känt, men åtmins
tone under 1735 bodde hon, som räkenskaperna visat, en tid där.

Det är naturligtvis svårt att avgöra, vilka influenser som var mest avgö
rande för Rydboholms gestaltning under 1730-talet. Den högadliga släkt
krets det här handlar om höll sig å jour med arkitektur och inredning. Det 
ligger dock nära till hands att tro, att det som skedde på Thureholm under 
ledning av arkitekten Carl Hårleman inte saknat betydelse. Det fanns en 
nära släktrelation mellan byggherrarna och samma murmästare ledde ar
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betena på båda ställena samtidigt. Hösten 1733 stod fasaderna färdiga på 
Thureholm, avfärgade i kimröksgrått med vita lisener och vita omfatt
ningar runt fönstren (Cederlund 1994, s. 86). Året därpå fick Rydboholm 
en liknande fasadgestaltning och samma färghållning.

Diskussioner om lämpliga fasadfärger gick höga vid denna tid. Den 
under några decennier påbjudna gula färgen började ifrågasättas bl.a. av 
arkitekterna G.J. Adelcrantz och J.E. Carlberg. Den senare förespråkade 
istället en ”ljusgrå perlefärg”, röda färgnyanser eller helvitt. I ett kungligt 
brev 1731 kom också ett påbud om vitt eller ljusgrått för hus i Stockholm 
(Cederlund 1994, s. 86). Det har väl inte undgått att påverka valet av färg 
på slottsfasaderna ute på Rydboholm. Ä andra sidan hade de redan under 
föregående period samma stränga palladianska gestalt och färgsättning. 
På så sätt blev arkitekturuttrycket både traditionellt och i linje med sin 
tids moderiktning.

I slutet av 1730-talet stod alltså exteriören i ny skrud, men inredningen 
i slottet var endast påbörjad. Troligen ville man avvakta arvtagaren Erik 
Brahes egna önskemål. Tornet lämnades efter det att de nödvändigaste 
reparationerna gjorts och i detta skick står det ännu i dag. Innan vi åter
vänder till det fortsatta byggnadsförloppet, inflikas därför en redogörelse 
för de undersökningar och iakttagelser vi kunde göra i tornets inre.

FÖRÄNDRINGAR I VASATORNETS INRE

Som framgått ovan reparerades alltså Vasatornet och försågs med nytt tak 
under åren 1736-1737. Att det inre därvid väsentligt påverkades, fram
gick av våra undersökningar.

I tornets markvåning - köket - (fig. 49-50) blev möjligen redan nu den 
stora rökhuvens övre del riven och eldstaden förändrad. Alternativt sked
de detta något senare, samtidigt som det ännu bevarade golvet (pi. IL4) av 
kullersten och sandstenskvader inlades.

Vid inventeringen på vårvintern 1736 nämns endast ett rum i tornets 
övre våningar - ”Tornkammaren'”. Benämningen avser tveklöst rummet i 
första våningen (pi. II:5), här kallat barockrummet (fig. 51). Det hade då

väggbeklädnad av ”5 st wästgötatapeter med grå och vita ränder”, sanno
likt samma randiga franska tapeter som uppräknades 1716.

Tapeterna torde ha stått i fin samklang med den ännu bevarade målade 
grisailledekoren i tak och på snickerier (fig. 91-93). Förutsatt att det stora 
valvet över kökseldstaden i markvåningen var rivet, blev en kakelugn in
satt i rummet redan nu. Är 1754 fanns i alla fall en kakelugn, som delvis 
revs ned och sattes om i samband med att en ny pipa murades (E 7516, 
fol. 61). Rummets finaste möbel var ”1 sparlakan av blommerat grönt och 
grått sidentyg med sängställe därtill”, uppenbarligen samma som 1716.

Vasarummet (pl. 11:6 och fig 53-54) nämns inte överhuvudtaget i de 
skrivna källorna. Det framgick emellertid helt klart av vår undersökning, 
att rummet utsatts för omfattande ingrepp vid 1730-talets byggnadsar
beten. Sedan innertaket tagits bort, ersattes flera av de ursprungliga bjäl
karna i rummets mitt av nya, grova och vankantade bjälkar. Som nämnts 
daterades tre av de nyinsatta bjälkarna dendrokronologiskt, vilket visade 
att virket fälldes vinterhalvåret (Bilaga 3 och fig. 15). Bjälklags-
bytet har uppenbart vållat problem. För att få de nya bjälkarna på plats 
tvingades man riva valvet över östra skåpnischen (fig. 54) och skapa en 
meterbred slits ända upp på vinden.

I samband med insättning av nya fönsterkarmar år 1737 vidgades 
fönstervalv och smygar. Efter putslagning, som eventuellt utfördes först 
1754 (E 7516, fol. 61), ersattes de kalkmålade moreskmotiven (fig. 57) i 
fönstervalven med ett enkelt streckmåleri med ramverk och romber, lika
ledes i kalkmålning. Vid murarbetet lossades väggpanelerna på ytterväg
garna och drogs in i rummet, för att senare åter sättas på plats efter rätt 
grovt gjorda justeringar. Sittbänkarna vid fönstren revs. Deras form av
speglas i dag endast i måleriet på fönsterbröstningarnas paneler. I fön
stersmygarna lagade man såren efter sittbänkarna med dekorerade pane
ler, troligen hämtade från ett annat rum.

Ovanpå de ursprungliga hårt slitna golvplankorna (fig. 56) utlades det 
befintliga brädgolvet i fiskbensmönster (fig. 53-54). Spisen, som antagli
gen skadades vid dessa omfattande arbeten i rummet, murades om. Av 
den äldsta spisen återstår som sagt endast övre delen av spiskåpan med 
dess utsökta rankverksmåleri (fig. 55).



iij. Horatiuscitatet på 
den ombyggda spisen i 
Vasarummet. Foto 
Bengt A. Lundberg 2002.

Den nya spisomfattningen fick raka smala sidostycken, avfärgades i 
ljust grått och försågs med ett måleri, som med skuggor och ljusdagrar 
skall föreställa huggen sten, inom en enkel streckmålad gråsvart ram (fig. 
53). Ett streckmålat ramverk omger också överliggarens latinska inskrift 
- ett Horatiuscitat, som i översättning lyder: ”Lycklig den som fjärran 
från offentliga värv med egna oxar odlar fäderneärvda tegar” (fig. 115). 
Kanske är det en kopia av den gamla spisens sentens.

Skyttevåningen hade som sagt upphört att fungera redan före Suecia- 
bildens tid (jfr fig. 12 och fig. 39). När det nuvarande taket tillkom, blev 
den kvarvarande nederdelen av skyttevåningen (pi. IL7) ett vindsutrymme 
med tillträde till slagklockans urverk, som var placerat under lanterninen. 
Slagklockan har inskriften: ”A o MDCXXII Gloria in excelsis Deo Mear- 
dus Gesus in Riga goss mich”. Enligt en anteckning i gårdsarkivet på Ryd- 
boholm, skall klockan tidigare ha tillhört Skokloster.

Sammanfattning
Markvåningen fortsatte ännu några decennier att fungera som kök. Ba
rockrummet, som redan tidigare var iordningställt till kammare, bibehöll 
oförändrat sin funktion. Vasarummet blev föremål för omfattande repa
rationer. Vad som orsakat så omfattande skador, att takbjälklaget till stor 
del måste bytas, är oklart. Några spår av brand kunde inte upptäckas, 
vare sig på murverk eller äldre bjälkar. Än i dag står rummet i samma 
skick, som det lämnades i slutet av 1730-talet med renässanspanelen med 
dess utsökta måleri bevarad.

Fredric Bedoire har antagit, att panelens porträtt av romerska kejsare, 
furstar och några av Braheättens äldre medlemmar skulle ha tillkommit

vid slutet av 1600-talet och att Vasarummet då blivit ett angalieri (Elva 
interiörer, 2000, s. 13 ff. och Bedoire 2001, s. 39 och 253). Den uppseen
deväckande sena dateringen grundas på konservatorernas ovan nämnda 
iakttagelse av flera färgskikt i underlaget till porträtten, och på det faktum 
att högadelns bördsstolthet stod som högst vid denna tid. Omdateringen 
verkar knappast trovärdig. Ett flertal konsthistoriker har tidigare påvisat 
porträttens klara renässanskaraktär och samband med beslagsornamen- 
tiken. Winbergs analys (i960) av bakomliggande idévärld och konkreta 
stildrag i klädedräkter och andra detaljer är den mest ingående och den 
leder till en datering mellan 1560-tal och det sena 1500-talet.

Porträttmålningarna kan ha utförts efter Per Brahes utnämning till 
greve 1561, som en markering av Braheättens anor och status. Att Per 
Brahe hade ett stort genealogiskt intresse är historiskt känt - jfr Sigurd 
Rahmqvists nytolkning av inskrifterna till vapenbilderna i Östra Ryds 
kyrka. En annan möjlighet är, som ovan antytts, att de tillkommit under 
Abraham Brahe d.ä:s tid, då hela anläggningen nydanades och pryddes 
utvändigt med arkitekturmåleri i renässansstil.

Som ett argument mot Bedoires sena datering, kan också anföras upp
giften i 1716 års inventering, att en boksamling strax dessförinnan förva
rats i Vasatornet i ett rum, som av allt att döma, var just Vasarummet. 
Mellan 1680-talets mitt och 1702, då böckerna flyttades till Skokloster 
(Losman 1994, s. 165), tycks porträttmålningarna ha varit dolda av en 
lång bokhylla på innerväggen (jfr s. 116).

Däremot är det inte omöjligt, att myten om rummet som Gustav Vasas 
studerkammare kan ha funnits eller uppstått under 1600-talet. Vid 1700- 
talets mitt var i alla händelser ”Vasarummet” ett begrepp. När Carl Gus-
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taf Tessin i juni 1761 besökte Rydboholm, var det främst för att se Vasa
tornet med "k(ung) Gustafs kammare, som än i dag har några av sina 
forna målningar och panelningar i behåll, tjänar i övrigt till svalnästen och 
skräpgömma” (Leijonhufvud 1931, s. 173).

Gårdens övriga byggnader åtgärdas 
År 1740 blev Erik Brahe myndig.

1740-talets godsräkenskaper (E 7512-7514) är liksom tidigare förda 
från den 1 april till den 1 april, medan landboräkenskaperna följer kalen
deråret. Kassör på kontoret i Stockholm var nu Joseph Eneqvist. Räken
skaperna har en mycket vacker utformning (fig. 116), stor detaljrikedom 
och fullständigt bevarade verifikationer. Materialet har därmed en forsk
ningspotential om mångahanda ting, t.ex. om gårdens drift, de anställdas 
villkor, de odlade trädgårdsprodukternas rika mångfald m.m., något som 
inte kunnat utnyttjas här.

De årsanställda på Rydboholm var liksom tidigare en fast skara på 
omkring tio personer med en ny inspektor Anders Widfors i ledningen 
från i oktober 1740 (fol. 77). Näst högst i rangordning var trädgårdsmäs
taren, som 1742-45 hette Johan Dimberg. Därefter följde i lönehänseende 
rättaren Johan Persson och dejan (tidigare kallad fatburshustru) Catarina 
Andersdotter Ström.

Fastställt tionde betalades varje år till prästen i Östra Ryd, Magnus 
Djupedius Ström. Årligen utgick också alltsedan 1730 en summa pengar 
till terminsavgift för en ”Scholar”.

1741-1745
Räkenskaperna från dessa år (E 7512-7513) anger inte någon byggnads- 
aktivitet på huvudbyggnaderna, endast underhåll och lagningar. En ny 

gårdssmed anders åkerberg stod för smide och Magnus Zaef, nu be
nämnd kronobåtsman, svarade liksom tidigare för måleriarbeten, bl.a. 
strök han stenhusporten, 2 dörrar och 3 vindskupor (fol. 37). Varje år 
omsågs och reparerades fönstren på gårdens alla byggnader, ett arbete 
som klockare Grönholm kontinuerligt var ansvarig för. 1741 uppges t.ex.

ii6. Försättsblad till 
räkenskapsboken för år 
1740-1741 (E 7JI2). 
Foto RA.

att "uti stenhuset och köket” var lagade och insatta 32 fönsterrutor (fol. 
34). Att man skiljer på stenhus och kök är ett av många bevis för att köket 
var kvar i Vasatornets markvåning. Under åren gjordes endast mindre 
inköp av byggnadsmaterial, t.ex. spik och järn
saker från järnkrämare Anders Westerman 1743, 
undertecknat Lindcreutz (fol. 62).

Trädgården underhölls kontinuerligt. Vissa 
förnyelser företogs. Fruktträd av olika sorter, 
bl.a. körsbär, inköptes 1742, kontrasignerat 
Lindcreutz (fol. 45). Avkastningen av grönsa
ker och frukt var mycket stor.

Under år 1743 vistades under flera perio
der Erik Brahe och hans guvernör stadsmajo
ren Stiernmark ute på Rydboholm, vilket åt
gångna ”persedlar” dvs. livsmedel m.m., vitt
nar om (E 7513, fol. 14, 16). I juni 1743 bod
de Ulrika Brahe någon tid på Rydboholm (fol.
17b

Ökade reparationsinsatser beträffande går
dens ekonomi- och övriga byggnader märks 
under åren 1744-45. I stenhuset gjordes som 
tidigare endast fönsterlagningar. 6 stycken 
dubbla fönster med dess beslag insattes i torn
kammaren (fol. 44). Gårdssmeden Anders Åker
berg, som åtminstone på 1750-talet bodde på 
hemmanet Kulla, gjorde järnsaker och betala
des för 19 dagars arbete (fol. 32).

I maj och oktober 1744 och i januari 1745 
vistades ”Håfvet” - dvs. greven med svit - ute 
på Rydboholm (fol. 42).

1745-1746
En ny trädgårdsmästare, Johan Flolmberg, anställdes. Humlegården sköt
tes årligen av en av torparna på gården. Både lust- och nyttoträdgård äg-
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nådes kontinuerligt stor omsorg och gav rik utdelning av frukt och grön
saker, vilket märks av alla de sändlistor över trädgårdsprodukter, som 
sändes till Stockholmshusets förtäring eller försåldes i staden. Dalkarlar 
byggde en damm i trädgården och en 2 i/z alnar hög mur av gråsten 
”mellan lilla trädgården och träbyggnaden” samt en ej närmare specifice
rad stenmur.

rustmästare mats blom på Tuna utförde liksom tidigare de flesta 
timmermans- och snickeriarbeten, dels som dagsverke, dels enligt särskild 
betalning. Han lade bl.a. före februari 1746 3 st gålv i Stenhuset och till
verkade ett nytt spjälstaket försett med svarvade knoppar. I ”Nya Trä
by,ggningen”, satte man in spisar och i Vasatornet reparerades spisen i 
köket, där tydligen hällen var förbränd.

I Grevinnans kammare insattes ”8 st nya fönster, tillsammans 72 rutor 
samt bly och beslag” (fol. 55). -1 dåtidens språkbruk kallades hela fönst
ret för fönsterluft och varje öppningsbar del för fönster. Fönstren var vid 
denna tid vanligtvis med mitt- och tvärpost indelade i fyra delar. Uppgif
ten om 8 fönster innebär alltså z stycken fönster i vår mening. I detta fall 
hade alltså varje ”fönster” 9 stycken bly infattade rutor. - Som vanligt var 
det Erik Grönholm, som reparerade fönstren. Den 14 december 1745 fick 
han betalt för sitt arbete på gårdens alla byggnader.

Den iz december 1745 stod bröllopet mellan Erik Brahe och Eva 
Sack.

1746-1747
Räkenskaperna (E 7514) visar, att målningsarbeten utfördes i Fogde
byggnaden. Timrings- och snickeriarbeten utfördes av rustmästare Mats 
Blom, främst uppfördes ett nytt drivhus, 18 famnar (32,40 m) långt, mur

mästare hans norman satte upp två kakelugnar av tegel i det nya driv
huset och reparerade två kakelugnar i orangeriet. I stenhuset satte Grön
holm in iz stycken nya fönster och 18 dito i Fogdebyggnaden. Fönster
glas köptes av Johan Molin i Stockholm. För måleriarbeten svarade som 
vanligt Magnus Sääf (Zaef), nu tydligen kyrkoväktare. Linolja, blyvitt, 
kimrök och bly inköptes samt diverse järnsaker från järnkrämare Daniel 
Törnblad i Stockholm.
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Under våren och sommaren 1746 vistades grevefamiljen med uppvakt
ning flera perioder på Rydboholm. Eva Säck undertecknade då alla listor 
över åtgångna ”persedlar,” dvs. livsmedel m.m.

1747- 1748
I stenhuset gjordes fönsterlagningar i grevens och grevinnans kammare 
samt i tornkammaren. Antagligen säger det en del om vilka bostadsrum 
som kunde användas i huvudbyggnaderna.

I trädgården byggde dalkarlar en 6 famnar (10,80 m) lång stenmur, 1/2 
aln hög (fol. 62). Järnsaker leverades från Törnblad i Stockholm (fol. 96). 
Mats Blom arbetade på bägge träladorna och reparerade drivhus och eko
nomibyggnader, sammanlagt 62 dagar.

1748- 1749
10 st fönster i stenhuset försågs med nya glasrutor, varav 2 rutor i grevens 
kammare och 8 rutor i lakejkammaren (fol. 58). 4 000 murtegel och 4 
läster gotlandskalk inköptes. Dalkarlar rensade upp ruddammen. Mer 
byggenskap noterades inte.



Plan och inredning fullbordas

SLOTTETS OVANVÅNING BYGGS OM

1749-1750
Grevefamiljen vistades kortare perioder på Rydboholm i juni, augusti och 
oktober 1749 och i januari, februari och mars 1750.

På vårvintern 1749 började inredningsarbeten i ovanvåningen. De be
drevs med stor intensitet under detta och de följande åren, något som 
tydligt framgår av årsräkenskaperna (E 7514-7515). Så gott som fullstän
digt bevarade verifikationer visar, att inredningen av nya rum började i 
ovanvåningens östra flygel och i nordvästra delen av slottet. Bjälklaget i 
östflygelns ovanvåning hade, som framgått ovan, redan på 1730-talet 
sänkts till samma nivå som den ursprungliga i västra längan och norra 
längans västra del. Under 1750-talet skapades dagens planlösning (fig. 
12.0).

Vid inredningsarbetena arbetade man så att säga ”inifrån och ut”. 
Allteftersom rum för rum färdigställdes i det inre, sattes nya större fönster 
in. Fönstrens stenunderliggare kom på plats den ena efter den andra. Det 
första klara belägget för detta härrör från den 28 september 1749 (E

7514, fol. 99. Då betalades stenhuggare j(acob) fristedt för ”6 st 
gådtlandsstens fönster underliggare” (fig. 117). I december 1750 levere
rade Fristedt 2 stycken stenunderliggare till, då med angiven längd av 3 
alnar (E 7514, fol. 118). Fler underliggare eller som de också kallades 
”fotstycken” skulle efterhand levereras till ovanvåningens fönster, men då 
från en annan stenhuggare.

Gårdens eget folk gjorde liksom förr en hel del byggnadsarbete. Smide 
tillverkades av gårdssmeden Anders Åkerberg. Rustmästare Mats Blom, 
som också tycks ha tillverkat fönsterbågar (fol. 10), timrade fönsterkar
mar och gjorde snickeriarbeten. Järnsaker levererades från järnkrämaren 
Daniel Törnblad i Stockholm. Allehanda andra byggnadsmaterial, bl.a. 
glas och färgpigment köptes från kryddkrämaren Johan Molin i Stock
holm. För glasmästeriarbeten svarade som alltid klockare Grönholm.

Ombyggnadsarbetena bedrevs med början i anläggningens ytterhörn, 
vilket måste ha gjort att arbetsfolk och transporter av material inte be-
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ir7- Jacob Fristedts kvittens för sex underliggare av 
gotlandssten till fönster (E 7514). Foto RA.

118. Petter Holms leverans av två kakelugnar från Rör
strand (E 7515J. Foto RA.

hövde passera något färdigställt mm. Det 
ena rummet efter det andra gjordes i ord
ning från fönsterinsättning till målning och 
väggbeklädnad. Det innebar, att det tog 
många år innan fasaderna fick ett enhetligt 
uttryck.

Vem som stod för huvudförslaget till om
byggnad och inredning är inte känt. Men 
liksom på 1730-talet var det uppenbarligen 
en ledande stockholmsmurmästare, som var 
ansvarig för det tekniska genomförandet. 
Mycket talar för att byggherren själv be
stämde utformningen och att de praktiska 
åtgärderna överläts till murmästaren och 
övriga betrodda hantverkare. Det följande 
kontraktet tyder på detta, liksom ett mycket 
upplysande entreprenadkontrakt från 1755 
(se nedan).

Den 17 maj 1749 upprättades ett kon
trakt med muraren Erik roos (mästare i 

Stockholm 1754 - Murmestarne 1987, s.
92., 155), där han åtager sig att på Ryd- 
boholm ”låta uti en Sahl om 14 alnars 
längd (8,40 m) och 10 alnars bredd (6 m) 
gipsa taket med dess list ... och utföra det 
till och med vägglisten, såsom det var 
svängt, jämväl att gipsa taket uti tvenne 
Kammare derinvid med en liknande list på 
sätt som högvälborne herr Grefven och ma
joren Erik Brahe det sielf hafver skrifvet, 
bägge kamrar 10 alnar breda, men den ena 
9 alnar (5,40 m) och den andra 8 alnar 
(4,80 m) lång”. Till detta skall Roos själv 
bestå med franskt gips, kalk, ståltråd, rör
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(vassrör) och spik, men få material fraktat med Rydboholmsbåten, nödig 
sand vid gården och hjälp med ställning (fol. 65) Av de angivna rums- 
måtten att döma, torde det röra sig om innertaken i sängkammaren och 
de två kamrarna söder därom i östra flygeln (fig. 120).

De tre rummens tak med ”sina zirater och lister” utfördes och den 27 
juli 1749 fick Roos 900 daler kmt i betalning för arbetet (fol. 65). mur

hantlangarna anders spång och CALLE Öberg betalades för vardera 
19 dagars arbete den 15 juli 1749, vilket vidimerades av roos på mur

mästaren DANIEL FORSBERGS vägnar (fol. 71).
Stomme för gipstakens list hade utförts av rustmästare Blom, som 

”välvde 3«e tak med bräder i hörnen” och även lade nya golv i berörda 
rum. För detta och andra timrings- och snickeriarbeten på gården fick han 
betalt den 10 november 1749 (fol. 75).

Under året utfördes också murarbete av hantlangaren gottfrid 

fricke, säkerligen under Roos ledning. Förutom arbete på andra byggna
der på gården fick han betalt för att ha ”uppsatt en ugn av kakel i barn
kammaren, i stenhuset insatt 3ne dörrkarmar, för gålvstens huggande och 
inpassande i Salen, dito arbete i förmak och sängkammar och för kakel
ugns uppmurande i sängkammaren”. Samtliga arbeten betalades den 29 
oktober 1749 (fol. 72). Nu får vi klarare besked om vilka rum som var 
under arbete. Under byggsäsongen lade man alltså stenlister runt väg
garna i nämnda rum, efter det att gipsarbetena i taket var klara.

Petter holm på rörstrand levererade 2 kakelugnar (fig. 118), som 
han fick betalt för den 31 mars 1750 (E 7515, fol. 69). Angivna mått på 
kakelugnarna, som i omräkning blir: den ena 3 m hög, 1,20 m bred och 
0,90 djup och den andra 3,60 m hög, 1,35 m bred och 1,05 m djup återges 
med exakt samma alnmått av kakelugnsmakare johan mock, som 
satte upp dem på Rydboholm (fol. 69-70).

En annan skriftlig källa ger information om annat byggnadsfolk som 
åren 1749-1750 arbetade på Rydboholm. I ”Förteckning uppå de handt 
wärkare och arbetsman, som under förfärdigandet på de nya rummen uti 
Stenhuset åtnjutit kost och underhåll hos dejan” nämns ett antal särskilt 
anlitade yrkesmän: smeden Furman, kakelugnsmakaren Mock, snickaren 
Fredrik Ernst och klädesdrängen Fiultman (fol. 123).



smeden furman (fuhrman) var enligt kostlistan på Rydboholm i tre 
omgångar, sammanlagt nitton dagar, under oktober 1749 och februari 
1750. Den 3 mars betalades han för: ”tvenne innanfönster beslag till 
hvart luft, 6 dobelta gångjärn och en spangleter (espanjoletter) med alt 
som der til hörer, tvenne par Kakelugnsdörar, 27 tum höga och 23 tum 
bret och tvenne til 13 tum i Cuadrat med ramar, Dito 4 styck dörrar 
beslagit med gångjärn och lås, Dito en huvudnyckel därtill” (fol. 73). I 
räkningen skriver sig J.D. Fuhrman plåtslagare. Han skulle framöver 
ansvara för de flesta arbeten av nämnt slag.

Den ovan nämnde kakelugnsmakaren mock åtnjöt också kost på 
Rydboholm den 11-25 oktober 1749 och den 3-15 februari 1750. Han 
satte som sagt upp de båda från Rörstrand levererade kakelugnarna. Slut
räkning betalades den 31 mars 1751 med 1 100 daler kmt för kakelugnar
na och 13 daler kmt för Mocks utlägg (fol. 70).

För timmermans- och snickeriarbeten svarade kontinuerligt rustmäs- 
tare Blom. snickare fredrik ernst, som fick kost och underhåll på 
Rydboholm den 11-26 oktober 1749, den 7-15 mars och den 25 mars- 
23 april 1750, således under närmare två månaders tid, anlitades sanno
likt för finsnickeri. Vad Ernst gjorde framgår inte av räkenskaperna. För
modligen var det han, som utförde paneler och boaseringsarbeten, kanske 
också dörrblad i de aktuella rummen.

På kostlistan står också klädesdrängen hultman med dotter. De 
arbetade i 8 dagar från och med 7 mars, antagligen med vävspänning av 
väggfält. Under året ”inköptes och användes 53 alnar wäf til Bekladning 
i Stenhuset” (fol. 74).

I början av år 1750 hade inredningen hunnit så långt, att förgyllning 
blev aktuell i vissa rum. förgyllaren anders österdam betalades den 
16 januari för: ”4 stycken Rum med ramar förgylt, 27 alnar styck 108- 
förvarande ramar, rum och blindram, snickararbete och bildthuggaren 
utgifvit Contant 15 aln 60-, En lebens stor ram förgylt 78- bilthugare och 
snickararbete den stora ramen 30- tillsammans 276 daler kmt” (fol. 78). 
Den 2 mars ersattes Österdam också för: ”2ne dörrstycken förgylt med 
glänts gul 3 3 aln sty 66- Dito 2ne dör ramar med glänts gul af furu list och 
profil 39 alnar 78- tillsammans 144 daler kmt” (fol. 79).

målaren magnus ZAEF (sääf) stod liksom tidigare för allt måleriar
bete. Den 28 september 1750 fick han betalt för att ha målat: ”2ne Cam- 
rar fotlist, Panelning och deras fönsterlufter och dörrar utan och innan, 
En saals panelning från ovan till nedan (alltså ett helboaserat rum) och 
2ne skåp samt fönsterlufter och dörrar utan och innan, 5 st Bord, Knop
parna på staketet kring trädgården, Dito Klåcktornet, 3n vindskupor och 5 
dito mindre, 6 st fönsterfoder ... 1 Saalsgolv, 2 st kammargolv” (fol. 68).

I oktober 1749 och januari och mars 1750 hade från kryddkrämaren 
Molin i Stockholm inköpts en mängd färgpigment och annat målerima
terial: linolja, blyvitt, krita, silverglitt, ”Pastagei” (till pastellage?), ljus
ocker, mönja, umbra, berlinerblått, terpentin, talg och lim (fol. 79).

Två kamrar och en helboaserad sal var alltså så färdigställda med föns
ter och allt i september 1750, att målning kunde ske, även av golven.

En ögonvittnesskildring i januari 1751
En lycklig tillfällighet gör, att det finns det ett bevarat vittnesbörd om läget 
vid en viss tidpunkt. Den 17 januari 1751 skrev Ulla Sparre, gift med Carl 
Gustaf Tessin, ett brev till sin svägerska Augusta Wrede Sparre, f. Törn- 
flyckt (avskrift i gårdsarkivet):

”... Nous avons fait des parties de Traineau å Ridboholm ou nous 
avons diné deux fois. Ce n ést plus dans ces små kyffen dans ces petites 
Elotéles non C ést des grands appartements en haut que L ón a fait 
raccomoder et qui sont fort beaux et si beaux quon ne peut point Les 
reconoitre. Il y a une belle Salle amanger Boisée ensuitte une grande 
Antichambre et une Chambre å Coucher. Le tout meme et accomodée 
au mieux. Cette année Ils sera raccomoder 4 ou 5 autres Chambres qui 
deviendront aussi fort bien et vous ne recconoitres point la moindre

Hon berättar alltså, att det inte längre var ”små kyffen” (jfr fig. 98 och 
fig. 120) i ovanvåningen på Rydboholm utan stora rum. En helboaserad 
matsal, ett stort förmak och en sängkammare var redan vackert inredda 
och man tänkte iordningställa fyra eller fem rum till under året.
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INREDNINGSARBETENA FORTSÄTTER

119. EWc Roos kontrakt 
av den ij april 1755 an
gående ombyggnad av 
nedre våningen och full
följande av arbeten i 
ovanvåningen (E 7516). 
Foto RA.

17S1-17J2
Räkenskaperna (E 7515) upplyser om att murmästare Erik Roos den 5 
juni 1751 fick betalt för ä««w ett gipstak ”lika med de som av mig färdig
ställts i de andra rummen” samt för insättning av två fönsterkarmar (fol. 
85). Innan gipsarbetet skedde hade Mats Blom: ”uti stenhuset inlagt ett 
golv samt välvt rummet runt omkring i hörnen med en stor spännbjälkes 
inläggning över rummet” (fol. 97). Fuhrman tillverkade espanjoletter till 
två fönsterlufter och Grönholm gjorde tillhörande ”4 st Cittfönster af 12 
rutors storlek” och gjorde nya eller lagade blyfönstren i slottets bottenvå
ning, för vilket han betalades den 8 september 1751 (fol. 86). Här får vi 
alltså en uppfattning om, hur ovanvåningens nya fönster såg ut.

I sängkammaren satte kakelugnsmakaren jacob torsell under 
sommaren 1751 upp en blå vit kakelugn och reparerade två ugnar i nedre 
våningen (fol. 8r).
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Under våren 1752 lade murhantlangare Fricke stenlister av ”röd och 
vit gotlandssten” längs väggarna i "Stora Gästekammaren” (fol. 88). San
nolikt var det i detta rum, som det nämnda gipstaket hade färdigställts. 
Målningen av rummet skulle dröja till året därpå.

Ett upplysande kontrakt

Vi skall därmed ett ögonblick lämna den kronologiska ordningen för att 
se på ett kontrakt upprättat med murmästaren Erik Roos den ij april 
J7SJ> jämte tillägg den 28 april 1755 (fig. 119). Det går tillbaka på ett 
förslag från 1753 och gör händelseförloppet begripligt. Dessutom inne
håller det så många konkreta upplysningar att det måste citeras i sin hel
het. Det lyder:



”Emellan undertecknade är följande Contract uprättat ock slutit med 
Mur och Gippsarbete Nemligen.

Jag eric roos åtager mig att uppå Ribyholm Högwälborne Herr 
Grefwe Brahes gård effter ingifwit Förslag och Ritning af d. 17 Janu- 
arij 1753 med mitt folk upmura ock reparera utj nedra wåningen ut
hugga porten och den på annat ställe insätta samt in å andra sidan åth 
trägården Ny-giöra, Trappor utan för portarne samt hus Trappornes 
ändrande, dörr- och Fönsterkarmarnes uthuggande och insättjande 
uthi de rum som skola Gippsas samt uthi nedra wåningen twenne 
fönsterluffter att uthugga ock insätta uthi det rum som är hvälvt, Skill- 
jemurar att upsätta och kacklugnspipors medföljande, en dehl utj 
gamla muren att ändra samt Biälkelaget nedersänka under stora Sabl
en, till hwilket arbete ock ändrande alla Matrialer af Högwälborne 
Herr Grefwen bestås samt dessutan nödwändigt arbetsfolk wid wissa 
tillfällen ock något tungt arbete förefaller med grusets bortskaffande 
ock mera, åter igen uthi nedra wåningen en kammare att Gippsa samt 
utj öfra en Sahl och tre kamrar, hwartill jag består alla Matrialer utom 
sanden; detta alt sammans så wähl mur som Gipps arbete skall i alla 
dehlar wähl och försvari. blifwa giort emot en föraccorderat Summa 
av Fembtusende Tre hundra dahler kopp mt, hvaraf jag nu förut något 
bekommer ock sedan effter hand enär arbets folket behöfwer, så wähl 
som till Gipps Matrialer. Till yttermera wisso äro twenne lika lydande 
Exemplar uprättade samt med wåra namns underskrifft bekräfftat 
som skiedde i Stockholm d. 15 Aprill 1755.

Eric Roos
Efter Nådig befallning 
And. Widforss

Som de 2ne wälfde rummen utij nedre wåningen blifwit, sedan Rit
ningen der öfwer war faststäld; på det sättet ändrade att i stället för 
2ne rum kommer de samma nu at fördelas genom skillje murar utij 
fyra rum med en gång ifrån gambla Sahlen: Warandes på lika sätt om 
detta såsom i ofwan stående Contract slutat ock öfwerens kommit: at

Öfwersten och Grefwen Högwälborne Herr erich brahe består alla 
Matherialjer till mur arbete så wäl som sanden till Gipps arbetet; men 
jag består alla Gipps Matherialier för hwilket jag i anseende til denna 
ändring undfår utom det förr slutna Corrtractet en Summa af Sju hund
rade dahler kopp mt. Till ytter mera visso är å nyo 2ne lika lydande 
Exemplar uprättade, som med wåra namns underskriftt bekräftas, 
som skiedde på Rydboholm d. 28 Aprill åhr 1755.

Eric Roos
Efter Nådig befallning 
And. Widforss”

Kontraktet (E 7516, fol. 69) hänvisar alltså till ett förslag med ritningar 
som upprättades den 17 januari 1733. Detta har ej återfunnits, men kon
traktet av år 1755 ger som synes svar på en rad frågor beträffande den 
äldre planlösningen (fig. 98) och klarhet i hur den nya planlösningen (fig. 
120) kom att ta form, något som vi mer detaljerat återkommer till. Beva
rade inventarieförteckningar från 1750- talets mitt och 1760-talets början 
skulle ge bilden fastare kontur och innehåll.

De följande årens räkenskaper visar med all önskvärd tydlighet, att 
byggnadsmaterial och förtillverkade byggnadsdelar fortsatte att levereras 
till Rydboholm och att murningsarbetena i bottenvåningen tog vid 1755.

1753-1754
Den 9 januari 1753 avled Eva Sack.

Av räkenskaperna (E 7515) att döma fortlöpte under året arbeten i 
ovanvåningen med insättning av nya stora fönster och inredning av fler 
rum.

Mats Blom tillverkade tolv stycken fönsterkarmar och fönsterbågar till 
stenhuset, förbättrade herrskapets avträde och byggde ett nytt för betjä
ningen m.m., för vilket han fick betalt den 30 mars 1753 (fol. 100). 
Gårdssmeden Åkerberg tillverkade behövligt smide (fol. 101).

Stora gästrummet i östflygeln färdigställdes. Den 3 augusti 1753 fick 
Johan Hindrich Boll betalt för material som målaren Magnus Zaef för-
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120 a-b. Planlösning och rumsbenämningar i mitten av 1750-talet. Rekonstruktion av K.A./P.Th.

120 a. Nedre våningen.
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brukat ”Till Nya Gästrummets upstrykande”, linolja, blyvitt, engelskt 
rött, ljusocker, berlinerblått, mönja, silverglitt, indigo, penslar och terpen
tin (fol. 55).

Den 12 maj samma år betalades kakelugnsmakaren jacob torsell 

för uppsättning av ”en blå och vit kakelugn i Nya Salen, dito en grön 
kakelugn i Hans Höga Nådes Hvalv samt reparerat 3 ne gamla kakel
ugnar” (fol. 43).

Arbeten pågick också i östflygelns rum mot gården. Mats Blom hade 
”Uti Jungfrukammaren utrivet ett avträde och murat igen den därav 
komna öppningen, nedrivet en spisel och reparerat golvet och taket”, för 
vilket han betalades den 11 april 1754 (fol. 62).

1754-1755
Den 28 april 1754 ingick Erik Brahe giftermål med Christina Charlotta 
Piper.

På Rydboholm var Anders Widfors fortfarande inspektor och Johan 
Holmberg trädgårdsmästare. Petter Bergmark, tidigare jägare, årsanställ- 
des som skogvaktare.

Ombyggnaderna fortsatte enligt förslaget från 1753, men vissa juste
ringar av inredningen skedde, kanske enligt den nya grevinnans önskemål.

Byggnadsmaterial och ”prefabricerade” delar till stenhuset anlände. 
Från stenhuggare abraham hassling i Stockholm kom ” 1 st profilerad 
Portal til Trägårdsidan, tillika med en sten Trappa af 2ne stegs höjd, rund 
arbetat” (fig. 121), vilket betalades i april 1754 (E 7515, fol. 44).

Räkenskaper och verifikationer blir allt fler. stenhuggare hassling 

utsände ännu fler förarbetade byggnadsdelar. Den 18 oktober 1754 erhöll 
han ersättning för ”12 st gottland stens fotstycken til fönster lufterna och 
2ne stycken postamenter til porten åt borggården” (E 7516, fol. 36).

Byggnadsmaterial kom från olika handelsmän i Stockholm. I juni be
talades för i läst murkalk från Johan Ekeberg (fol. 32), i september för 4 
läster gotlandskalk från Lars Krokstedt (fol. 33) och i oktober för 5 läster 
gotlandskalk från Johan Molin (fol. 37). Olika sorters bräder inhandlades 
från P. Bucht i Stockholm.



m. Nedan: Abraham Hässlings leverans av portalen 
mot trädgårdssidan (E 7515). Foto RA.

Från A. Engström, Björknäs glasbruk på Värmdön (se Nisbeth 1972.) 
kom i kista fönsterglas (fol. 35). Engelskt bly, bly vitt och krita inhandla
des från Johan Ekeberg (fol. 34). I april 1755 köpte man ett parti på 9 200 
murtegel från inspektom på Näsby (fol. 44).

Rustmästare Blom gjorde som vanligt dagsverken vid gården och åt
skilliga timrings- och snickeriarbeten. I Stenhuset uppges att han lagt in 
ett golv, gjort välvningen i ett rum, 4 fönsterbågar till köket och bilat upp 
15 st. bjälkar (fol. 70). Grönholm hade den 5 september satt in ”zne Nya 
Kittfönster med 12 rutors storlek och lagat blyfönstren i stenhuset”, (fol. 
72). Ännu ett fönster var alltså klart i ovanvåningen. Bottenvåningen 
hade fortfarande fönster med blyspröjsar.

Uppenbarligen var det nu Lilla gästrummet man arbetade med. Sedan 
välvningen för taklisten var gjord och gipsarbetet färdigt, vidtog stenlägg
ning av listen längs väggarna. Stenlisten i Lilla Gästkammaren inlades av
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MURMÄSTARE FRANS ANTON BOUMGART (fol. 6l). I oktober I754 fick så 
målaren Magnus Zaef betalt för att ha ” x rums nystrykande med sin färg, 
bestående af en fönsterluft, dörr, spisel och golv” (fol. 57).

Murmästare Boumgart utförde åtskilligt annat i november 1754. Han 
satte in dörr och fönster i Lakejkammaren och Kockens kammare, lade ny 
botten i kakelugnarna i Grevinnans sängkammare och i Salen samt mu
rade en ny ”kakelugnspipa” i Tornkammaren, där han också ”klistrade 
omkring fönstren” (dvs. lagade putsen) (fol. 61). Kakelugnen, som därvid 
revs ned till hälften, återuppsattes av kakelugnsmakare jöns nyström 

(fol. 58).
Uppgiften att Eric Roos i juli 1754 ersattes ”för ett rums förfärdi

gande, det s.k. Grevinnans Kammare, såsom det nu för ögonen finnes” 
(fol. 53), verkade till en början helt obegriplig. Följande års räkenskaper 
klargjorde, att det torde röra sig om upptagning och insättning av ännu 
ett fönster i östväggen (pl. 1:3) mellan de två tidigare i Grevinnans säng
kammare, varefter snickerierna kompletterades (se vidare nedan).

I oktober inhandlades ännu en blå och vit kakelugn, denna gång från 
kakelugnsmakaränkan maria broberg i Stockholm, till en kostnad av 
267 daler kmt (fol. 64).

NEDRE VÅNINGEN BYGGS OM 
OCH INREDNINGEN FÄRDIGSTÄLLS

Den 15 april 1755 upprättades alltså det kontrakt med murmästare Roos 
i Stockholm, som på flera punkter förklarar murverkets utsagor (jfr ovan 
s. 143 och pl. 1:2-4) och exakt daterar bjälklagets nedflyttning i norra läng
an, igensättning av äldre dörr och fönsteröppningar i bottenvåningen m.m.

Som framgår av kontraktet var tiden nu kommen att ta i lag med om
byggnaden av norra längans nedre våning. Efter diskussioner på plats be
slöts att bjälklaget i norra längans mitt - som ännu låg kvar i gammalt 
läge - skulle flyttas ned till samma höjd som åstadkommits i ovanvån
ingen i övrigt. Planlösningen i norra längans bottenvåning (fig. 120) med 
en ny trappa och en större förstuga samt en gång längs gårdssidan med

förbindelse till tre kamrar mot norr fastställdes och arbetet utfördes under 
de kommande åren.

På gårdssidan flyttades huvudingången och den tidigare huggna sten
portalen (fig. 113), kompletterad med nya postament, till sitt nuvarande 
läge (fig. 4). En helt likartad portomfattning nyhöggs av Abraham Hass
ling och sattes upp på trädgårdssidan. Så erhöll man en symmetrisk exte
riör och i det inre en rymlig genomgående förstuga i norra längans mitt
parti, i stället för den mindre, skevt placerade (se fig. 98). Trapploppet till 
övre våningen måste därvid ändras och trappan fick nu dagens svängda 
form, karakteristiska valvanfang och murnisch.

Först nu blev således golvnivån enhetlig i hela ovanvåningen. De ”små 
kyffena”, dvs. raden av gamla bostadskammare, var för alltid borta. I 
norra längans mitt tillkom i stället en stor sal och ytterligare några rum, 
som försågs med gipstak, golvläggning och snickerier. Med Roos förslag 
skulle den på 1730-talet inledda omvandlingen av slottet fullbordas. Hur 
det verkställdes, kan vi detaljerat följa i bevarade verifikationer under 
åren i755-r756 (E 7516) och 1756-1757 (E 7517).

1755-1756
När kontraktet skrivits i april 1755, tycks arbetena omedelbart ha satts 
igång. Till gårdssidan levererade stenhuggarmästare hassling ”2ne 
stycken Runda arbetade sandstens trappor af 4 stegs höjd hvardera, med 
dess Krammelhål och förtjockning, aldeles färdiga” (fol. 61). Senare un
der året kom från Hassling också borggårdens likaledes rundade huvud
trappa med 5 steg. Den betalades den 17 december 1755, samtidigt med 
arbetslönen för gesällen better kiällberg, som arbetat på Rydboholm 
i 6 dagar (fol. 66). Stenarbetena var alltså färdigställda vid årsskiftet.

Byggnadsarbetet kom liksom tidigare till stor del att utföras av går
dens eget folk. Men för snickeriarbeten anlitades nu andra hantverkare. 
Den 18 mars 1755 hade kontrakt slutits med snickaremästare fred- 

rich herrman, som gjorde följande: ” t Husport på södra sidan av huset, 
reparerat den gamla till norra sidan, 6 stycken Nya dörrar med Karmar 
och foder, än en till öfra wåningen, en Dito mindre till nedra våningen, 11 
st fönster Karmar med Cittbågar, Dito 2 st Nya ... Karmar med bågar (till

plan och inredning 146



blyfönster?), ändrat 7 st gamla söndriga understycken, reparerat och änd
rat 2 dörrar till nedra wåningen och den till förmakskammaren och repa
rerat en dörr till samma waning”, allt för en summa av 424 daler kmt, 
vilket han betalades för den 16 oktober 1755 (fol. 62).

Espanjoletterna till de elva fönstren tillverkades av klensmeden jo

han brosten och klockare Grönholm stod som tidigare för glasarbetet. 
Han gjorde ”22 Kittfönster med 24 rutor i hvar luft” - alltså i ovan
våningen elva stycken fönster med tolv rutor i varje öppningsbar del - och 
”32 Nya Blyfönster av gårdens eget bly och glas, hvart fönster om 16 
rutor” (fol. 68) - i dagens språkbruk: åtta stycken fönster, vart och ett 
indelat i fyra delar genom mitt- och tvärpost, vardera med sexton 
blyinfattade rutor. Därmed torde hela ovanvåningen i östflygeln och norra 
längan ha varit försedd med nya stora fönster med stenunderliggare och 
bågar med träspröjsar. De nämnda blyfönstren torde ha varit till botten
våningens nya rum.

I slutet av oktober 1755 var murarbetet med skiljeväggar, skorstenar 
m.m. tydligen till stor del klart för den 31 oktober 1755 fick Eric Roos 
huvudparten av begärd ersättning med 4 552 daler kmt. murgesällen 

olof boman hade den 25 oktober 1755 ersatts för ”att ha inlagt ett sten
golv i Husgången, stenlister i fyra rum i nedre våningen, dito stenlister i 
Grevinnans kammare och i gången från Kammaren samt för att ha huggit 
in svanshakar och kramlor i den nya porten och i gamla trappan (fol. 63). 
Den 21 mars 1756 fick Eric Roos slutbetalning för murarbetena, inalles 
5 900 daler kmt (fol. 69).

rustmästare mats blom utförde under byggsäsongen följande: 
”Bjälkars och Gålvs läggning i fyra rum, 2 spännbjälkar uti winden, pane
lat 8 rum och hela förstugan eller gången, hvälvt Stora salen och 3 där- 
intill varande rum under Gipslisten”. Arbetet tog sammanlagt ca två må
nader och han fick betalt för allt den 20 april 1756 (fol. 73).

Inredningen ”i de Nya Rum i Stenhuset wid Rydboholm” verkställdes 
av snickarna fredrik krus och johan holm under snickarmästare 

Fredrik herrmans ledning. En mängd noggrant preciserade arbeten 
utfördes. Först upptas Övre våningen: i Stora Salen gjordes bröstpanel 
och innanluckor samt foder till fyra fönsterlufter, i Förmaket ”bröstpane

len med ... Rundningar och runda hörn”, golvet ”med gering på alla 4 
hörnen och smal fris emellan, samt quadratfris mitt uppå”, 3 fönsterfoder 
(obs. antalet!) samt en slät Fodring uti fönstergluggen”, i Sängkammaren 
bröstpanelen, golv, 1 kakelugnsram med svarvade fötter, ”slät fodring uti 
Fönstersmygen och 1 Fönsterfoder (obs! att endast ett fönster åtgärda
des), i jungfrukammaren bröstpanel, slätt golv, 1 kakelugnsram med svar
vade fötter, i fönsterfoder och en slätfodring i fönstersmygen, i Stora 
GästCammaren bröstpanel och 1 dörrfoder. Därefter fortsätter uppräk
ningen av arbeten med de nya rummen i Nedre våningen: i ista Cam- 
maren på wänster i gången gjordes fotpanel, 1 kakelugnsram och 1 dörr
foder, i En KallCammare fotpanel och 1 dörrfoder, i 2 dra Cammaren på 
höger fotpanel, 1 kakelugnsram och 1 dörrfoder. Därefter upptas ytter
ligare några arbeten i Ovanvåningen: ”1 ny dörrKarm uti Stora Salen, 
tillika ändringen af Panelen i Förmaket, så och gjort 1 stycke ny Panel 
2 1/2 alnars längd”. Arbetena var tydligen färdiga den 22 april 1756, för 
då fick snickaremästare Herrman betalt med 6 898,2 daler kmt för allt
sammans (fol. 74).

I april 1756 inköptes ännu en blåvit kakelugn för 270 daler kmt från 
kakelugnsmakaren nils lindgren (fol. 70). I samma månad betalades 
också klensmeden petter sjöström för ”1 Portlås med alt tillbehör, 3 
st Engelska dubbla lås och 1 Klinklås” (fol. 71).

När slutligen bleckslagaren nils ekebom den 7 maj 1756 erhöll 
arbetslön för att ha ”beslagit en Skorsten, 2 Watturännor av förtent bleck, 
2 Trattar därtill och 19 Fönsterbleck” (fol. 76) var förmodligen putslag
ningar gjorda på fasaderna och avfärgning på nytt verkställd i kimrök och 
vitt på hela huvudbyggnaden. Men västlängans ovanvåning var uppen
barligen ännu inte nyinredd och det är tveksamt om nya större fönster 
med stenunderliggare hade insatts där.

De flesta levererade kakelugnarna var tydligen uppsatta före den 5 juni 
1756, för då fick kakelugnsmakaren Zacharias torsell betalt för ar
betet med: ”1 grön kakelugn uti zne Rum, 1 grön Dito uti JungfruCam- 
maren, 1 grön uti wästra rummet, 1 blå och hvit uti Nya Salen, 1 blå och 
hvit uti Förmaket, 1 Dito kakelugn uti Cabinettet, 1 gl grön omsatt uti 
Stora giästCammaren” (fol. 42).
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Den 27 oktober 1756 betalades målare magnös zaef för utförda ar
beten: ”uti Nedra Wåningen 4 Kamrar med Golf, Fotpanel, Fönster och 
Dörrar, uti Öfra 'Wåningen Stora Förmaket och zne Camrar med Fotpa
nel, Gålv, Dörrar och Fönster, Dito Stora Salen med Gålf, Fönster, fön- 
sterlukor, Fotpanel och Dörrar, Lilla Cammaren med Gålf, Dörr och 
Fönster, 4 Fönsterlufter uti Nedra gången, 1 Fönster i öfra gången samt 
Wapnsten, 2 Portar med StenKrantz, Kittningen i Stora förmaket och Nådi
ga Flerr Grefwens Gammar, 4 Sängskåp uti LaquajeCammaren” (fol. 44).

Under säsongen hade dalkarlar som vanligt arbetat på gården och bl.a. 
murat en 42 alnar lång och 61/2 aln bred gråstensmur på norra sidan om 
stenhuset (fol. 47) och Mats Blom hade timrat en ny krogbyggnad 
”Rosenkällaren”, vid Ormgården (fol. 48).

Så långt var arbetena komna när statskupp sförsöket sattes i verket 
sommaren 1756. Till denna tragedi och till Erik Brahes sista dagar åter
kommer vi.

ARKITEKTUR OCH PLANLÖSNING

Slottets exteriör hade nu fått en annan prägel (se s. 123). 1730-talets 
brutna tak var kvar, men fasaderna såg inte ut som tidigare. Gårdssidans 
stenportal hade flyttats till fasadens mitt och en helt likartad portal satts 
upp på trädgårdssidan. Ovanvåningen hade - åtminstone på norra och 
östra längan - fått nya större fönster, som var indragna i murlivet och 
hade underliggare av sten. Att gestaltningen med kimröksgrå väggfält, 
vita lisener och fönsteromfattningar återupprepades, framgick vid under
sökningen av putsen både intill de nya fönstren i ovanvåningen och det 
nyupptagna fönstret på östväggen till korridoren i bottenvåningen.

Stenarbetena utfördes, som vi sett ovan, av tre olika stenhuggare. 
Borggårdsportalen, sannolikt ett verk av Olof Fristedt, kom till redan på 
1730-talet. Stenunderliggare till fönster levererades 1749 av Jacob Fri
stedt. Från och med år 1754 var det stenhuggare Abraham Hassling som 
svarade för alla stenarbeten. Trädgårdssidans portal utförde han efter 
samma modell som den tjugo år äldre borggårdsportalen.

Genom att stenportalerna centrerats till norra längans mitt hade slot
tet blivit en mer balanserad helhet och fasaderna livligare genom de stör
re, i murlivet indragna, fönstren med utskjutande stenunderliggare. Bergs
hammar i Sörmland, som uppfördes på 1720-talet av Eva Sacks far Johan 
Gabriel Sack efter ritningar av den franske arkitekten Destain har också 
sådana i murlivet indragna fönster - vid denna tid ett ovanligt drag 
(Selling 1991, s. 41).

Övre våningens nya fönster var försedda med träspröjsar och kittrutor, 
tolv stycken i varje öppningsbar del, och stängdes med espanjoletter. I 
bottenvåningen valde man att bibehålla gamla eller göra nya blyspröjs- 
fönster. I angivna fall var de genom mitt- och tvärpost delade i fyra delar, 
vardera med sexton rutor.

Planen blev nästan fullständigt omgestaltad. Förändringarnas omfatt
ning framgår som sagt tydligast vid en jämförelse mellan 1716 års plan 
(fig. 98) och den plan som nu blev upprättad (fig. 120). Hela ovanvån
ingen fick en enhetlig höjd, när hela bjälklagsändringen var genomförd 
iy5 5—56. Plan och snickeriinredning är till största delen ännu bevarad 
från denna tid, med undantag för de ändringar som beskrivits i bokens 
början.

Nedre våningens stora genomgående förstuga hade förbindelse med 
källaren genom en passage - den gamla förstugan. En annan liten korri
dor ledde till de tre rum i nordväst, som undantogs från förändring, näm
ligen Familjerummet och de två valvrummen intill - de rum som ännu så 
väl bevarar sin historiska karaktär. Till höger om förstugan blev tre nya 
gästrum inrättade inom det utrymme, där borgstugan/matsalen sedan sek
ler haft sin plats. Längs gårdssidan ledde en gång till de nya rummen och 
till rum i östflygelns mellersta våning.

Mellan våningarna tillkom en modern innertrappa från den nya för
stugan. Det innebar en radikal ombyggnad varvid trapploppet ändrades. I 
enlighet med tidens stilkrav fick den nya trappan en elegant svängd form.

Gipstaken med deras kraftfullt markerade taklist och konkava, spän
stigt höga övergång till takytan (se fig. 136 och 137) är typiska för tidens 
smak. Räkenskaperna har intressant nog meddelat, att formgivningen 
skedde enligt Erik Brahes egen föreskrift. Innertakens tillkomst har vi el-
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jest kunnat följa alltifrån det rustmästare Blom utförde trästommen intill 
dess murmästare Roos och hans murfolk rum för rum fullbordade gips
arbetet.

Räkenskaperna har också berättat om, hur snickerierna successivt till
kom. För de första rummen i ovanvåningen svarade uppenbarligen snick
are Fredrik Ernst. Under år 1749-1750 färdigställdes den helboaserade 
matsalen i nordvästra hörnet och förmaket och grevinnans sängkammare 
i östflygeln. De återstående rummens snickeriinredning med bröstpaneler, 
golv, foder och kakelugnsramar, utfördes huvudsakligen i mitten av 1750- 
talet av snickarna Fredrik Krus och Johan Holm under snickaremästare 
Fredrik Herrmans ledning.

Samtidigt med att Nya eller Stora Salen i ovanvåningen 1755-1756 
fick sina snickerier, bröstpaneler, golv, och innanluckor för fönstren, änd
rades och moderniserades vissa tidigare inredda rum i östflygeln. Av allt 
att döma upptogs nu ännu ett fönster i östväggen i grevinnans sängkam
mare, mellan de två befintliga, en ändring som utfördes av Roos arbetare, 
och som vi kunnat registrera i murverket (pl. 1:3). En ny bröstpanel upp
sattes, golvet nygjordes och kompletteringar skedde av panelerna i det 
nyupptagna fönstret.

I grevinnans förmak tillverkades vid samma tid en ny bröstpanel, ett 
mönsterlagt golv och tre fönsterfoder. En ny dörrkarm sattes in i salen och 
förmakets panel kompletterades med ny panel av 2 1/2 alnars längd. Jus
teringen skedde antagligen därför att dörröppningarna i ovanvåningen nu 
sattes i fil längs trädgårdssidan.

Grevinnans förmak hade vid denna tid tre fönster, två mot norr, men 
ännu bara ett mot öster (pl. L2-3). De två fönstren mot öster tycks ha 
upptagits först i samband med de sengustavianska inredningarnas till
komst. År 1795 är' fyra fönster säkert belagda (se nedan).

Snickerierna i rummen bör bli föremål för en mer fördjupad undersök
ning i samband med en restaurering i framtiden. Profilbildningar och färg
skikt har inte kunna studeras närmare nu. Allmänt sett torde man kunna 
påstå, att dörrblad och dörrfoder ännu har något av övergångstidens 
tyngd, medan bröstpanelernas spegelfält med deras i olika rum rikt varie
rade former talar rokokons språk.

De detaljerat återgivna räkenskaperna ovan berättar så mycket om 
händelseförloppet i övrigt, att de kan tala för sig själva. Till vissa ting och 
sammanhang skall vi återvända nedan, i samband med att inventarierna 
presenteras.

Byggherren och murmästaren
Räkenskaperna ger inte heller på 1750-talet antydan om att någon arki
tekt varit involverad i byggnadernas förändring. Det är möjligt, att de 
stora riktlinjerna för ombyggnaden uppdragits redan på 1730-talet och 
att arkitekten Hårlemans inflytande kan spåras bakom händelseförlop
pet. Men det finns inget konkret bevis för detta. Allt talar för att det var 
byggherren själv som muntligt och skriftligt gav murmästare och övriga 
hantverkare anvisningar om det önskade antalet rum och inredningens 
utformning, tydligen också för detaljer, som taklistens form.

Den person, som nu fick huvudansvaret för byggnadens omvandling, 
murmästaren Eric Roos i Stockholm, möter vi i arkivalierna på våren 
1749 i samband med att gipstaken med deras ”zirater och lister” skulle 
utföras, enligt greve Erik Brahes egen föreskrift. Med största sannolikhet 
svarade Roos då också för alla samtidiga murarbeten, insättningen av 
karmar till de nya fönstren i ovanvåningen m.m. År 1749 var Roos fortfa
rande underställd murmästaren Daniel Forsberg. Året därpå fick han en 
mer självständig ställning.

Den 15 april 1753 upprättade Roos förslag och ritning för nedre vå
ningens ombyggnad (fig. 120 a) och fullföljde sedan allt mur- och gips
arbete både i nedre och övre våningen. Alla timmermansarbeten med 
bjälklag, spännbjälkar på vinden, golvlag och trästomme till taklister ut
fördes, som framgått ovan, av rustmästare Mats Blom på Tuna.

Det har sitt intresse, att Eric Roos, (f. 1719 eller 1720), hade genom
gått sina lärlingsår hos murmästaren Michael Frank, som tidigare svarat 
för byggnadsarbetena på Rydboholm. Det är alltså inte uteslutet, att Eric 
Roos medverkat i dessa under 1730-talets slut och 1740-talet. Roos ut
skrevs som gesäll 1743, samma år som Frank avled, och sökte sig därefter 
till murmästare Daniel Forsberg som verksgesäll. Den 1 januari 1750 blev 
han dennes ”bolagsman”, dvs. en med mästaren jämställd, närmast själv
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ständig partner, som anställde arbetsfolk och upprättade muntliga och 
skriftliga avtal, med redovisningsplikt för mästaren (Pursche 1989, s. 9 ff.).

Murmästare Roos svarade för slottsbyggnadens tekniska och struktu
rella omvandling under 1750-talet. Hans gesäller och byggfolk genom
förde arbetet. Roos hade vunnit inträde i Murmestarembetet den 24 april 
1754 (Alm 1935, s. 30). Han blev bisittare i ämbetet 1759-1763 och 
ålderman 1763-1777, då han åter omvaldes. Eric Roos dog den 19 april 
1779 (Pursche 1989, s. 7 ff.).

Roos var en av 1700-talets mest framgångsrika stockholmsmurmästa- 
re, om man ser till antalet uppdrag. Under 1770-talet hade han inte min
dre än 76 gesäller och drängar. Han anses ha varit en framstående admi
nistratör och byggare, som stod för god bruksarkitektur (Murmestarne 
1987, s. 74, 78, 92 f.).

INREDNINGEN

Bevarade inventarielistor från 1700-talets mitt
Till förståelse av slottets plan och rummens skick finns inte mindre än fyra 
bevarade inventarier (gårdsarkivet). Endast ett är exakt daterat, till den 
23 april 1757. Det är inbundet i karduspapperspärm. Ett annat - separat 
förvarat - är i det närmaste likalydande, medan de två andra, som sinse
mellan är lika, på vissa punkter skiljer sig från de förstnämnda. Ett av de 
senare är inbundet framför 1757 års inventering, i samma karduspappers
pärm. I arkivalierna på riksarkivet - Rydboholmsamlingen - förekommer 
några lapidariska uppgifter, varav den ena anger, att en inventering skall 
ha skett den 17 november 1756 (E 7516, fol. 57), en annan (E 7501) en 
inventering den 4 december 1756.

Inventarierna har definierats på följande sätt:

i a. Det exemplar som är inbundet i karduspapperspärmen före 1757 
års inventering.
i b. Det nästan likalydande till innehållet, men med något annan 
rumsordning, som förvaras separat i arkivet
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2 a. Det exemplar som har rubriken: ”Inventarium öfwer Lösören och 
Meubler uti Stenhuset wid Rydboholms sätesgård, som lämnades un
der wälbetrodde Mag. E. Fyrwalls vård den 23 april 1757”.
2 b. Ett till största delen likalydande både vad rumsordning och inne
håll beträffar med rubriken: ”Förteckning på de rum som kunna up- 
låtas åt Hans Exellence Herr Ambassadeuren wid Rydboholm tillika 
med de uti gemaken befintliga meubler”.

De ovan redovisade räkenskaperna och de följande för 1760-talet (se 
nedan) har klargjort, att de båda förra inventarierna (ver. 1) tillkommit i 
slutet av år 1756, efter det att gången och kamrarna i nedre våningen var 
färdigställda. Ver. 2 a är som sagt daterad den 23 april 1757, medan ver. 2 
b upprättades, när Rydboholm 176z uthyrdes till franske ambassadören 
(se s. 161).

Inventariernas uppgifter kompletterar och berikar varandra och där
för återges de sammanställda nedan. Få av de nämnda möblerna och öv
riga ting är i dag kvar på Rydboholm. Om de såldes eller överfördes till 
Skokloster, när Magnus Fredrik Brahe moderniserade inredningen i slutet 
av 1700-talet är en forskningsuppgift för sig.

I detta sammanhang har intresset naturligtvis främst inriktats på den 
fasta inredningen: väggbeklädnader, dörröverstycken och fönstergardiner 
(som kan ge upplysningar om antalet fönster i respektive rum - vilket i sin 
tur kunnat jämföras med rönen från fasaduppmätningarna). Om rummen 
hade kakelugnar eller spisar har också noterats.

Möbler och andra ting i rummen har medtagits nästan fullständigt, 
eftersom de berättar om rummets funktion och ger en så levande bild av 
tidens högreståndsinredning. Sängställen och deras mer eller mindre rika 
textila utrustning anger rummets dignitet.

Genom räkenskaperna har vi kunnat följa hela förloppet för de båda 
våningarnas förändring och få en uppfattning om planen (fig. 120). Vi 
skall nu följa med inventerarna genom rummen på Rydboholms slott för 
att se hur det inre tedde sig i mitten av 1700-talet.



En rundvandring i huvudbyggnaden 
Övre våningen
I alla inventarielistorna börjar man genomgången av slottet med övre vå
ningen och tre i samma rumsordning (utom i b som börjar med Gäst
kammaren). Vi följer den mest frekventa rundvandringen (se fig. 120). 
Först nämns förstugan, med i ljusplåt av förtent bleck och en dito i trap
pan. Räkenskaperna har upplyst om, att vapentavlan från 1548 satts in 
på sin plats i övre förstugan och att den målades 1756 av Magnus Zaef. 
Efter förstugan kommer man till

Lilla matsalen/Matsalen/Salen (ver. 1 resp. 2). Ingen väggbeklädnad 
nämns, eftersom rummet var helboaserat, ej heller några gardiner. Ett in
ventarium, 2 b, har kommentaren, att kakelugn och fönster var i fullkom
ligt stånd. På väggarna var porträtt med förgyllda ramar av trettioåriga 
krigets ledande män, förutom kung Gustav Adolf, fältmarskalkerna Kö- 
nigsmarck, Horn och Banér, riksmarskalken Oxenstierna och två ”Contre- 
faits” (bröstbilder) av icke namngivna personer. Över de två dörrarna satt 
” Bataillestycken ” i förgyllda ramar. Väggarna pryddes vidare av 7 styck
en glaslampetter med förgyllda ramar. Möbleringen bestod av 12 stycken 
ryggstolar av läder och ett gråmålat matbord i fem delar. Ett brädspel och 
ett skänkskåp, på vilket stod ett kylfat med tunna, diverse glas m.m. upp
räknas. De båda versionerna är i det närmaste identiska.

Kakelugnen bör vara en av dem som enligt räkenskaperna levererades 
från Rörstrand (fig. 118) och uppsattes 1750.

Grevinnans förmak (ver. 1 a och b) Förmaket innanför Matsalen/Salen 
(ver. 2 a och b) hade ”Tenture” (väggbeklädnad) av Citz (1 b) blom
merade Taftstapeter av ostindiskt tyg (1 a) ostindiskt sidentyg (ver. 2) - 
dvs. tapeter av siden med tryckta eller målade blommönster - och 1 
damastgardin utan kappa (ver. 1), 2 stycken halva fönstergardiner av 
damastdräll (treskaft med geometriskt mönster) enligt version 2. Över de 
två dörrarna satt ”Schillerier” med förgyllda ramar och på väggarna 
hängde släktporträtt av grevarna Abraham och Per Brahe, Pontus De la 
Gardie och grevinnan Catharina De la Gardie samt Nils Brahe och Fred
rika Wilhelmina Stenbock (Erik Brahes föräldrar) och Johan Gabriel Sack 
och Eva Bielke (Eva Sacks föräldrar). Möbleringen (nästan likalydande i

ver. i och 2) bestod av 1 canapé (soffa) och 6 fåtöljer klädda med samma 
tyg som tapeterna med överdrag av blått lärft, 1 Fruntimmersbyrå med 
marmorskiva, 1 ”Wägguhr med fodral” (ståndur); i två inventarier (ver. 
1) uppges det vara lackerat. 2 stycken bronsljusarmar stod på spisen (ver. 
2 b). Ett eller två spelbord med grönt kläde fanns också i rummet. I ett av 
inventarierna (1 b) uppräknas även 1 turkisk golvmatta, 7 3/4 alnar lång 
och 9 kvarter bred, tillbehör till spisen m.m.

Grevinnans Sängkammare/Sängkammaren (ver. 1 resp. 2) var beklädd 
med Citztapeter (ver. 1), enligt ver. 2 med blå och vit ”Zitzcattun” (finare 
bomullstyg med tryckt mönster och glättad yta) och hade 1 par dräll- 
gardiner utan kappor (ver. 1), zne halva fönstergardiner av damastdräll 
(ver. 2).

Där stod enligt ver. 1: 1 fransösk säng med kappa av blå rask (styvt 
glättat ylletyg i kypertbindning) och enligt ver. 2: 1 stor imperialsäng med 
gardiner, kappor och överdrag av samma tyg som tapeterna och rött atlas- 
täcke med gult taftfoder. Andra möbler var 2 lackerade hörnskåp, 1 liten 
skrivbyrå av valnöt, 2 till 4 fåtöljer med blått lärft, ett spelbord m.m. Ver. 
2 b har tillägget, att kakelugn, dörrar och nycklar samt fönstren var i gott 
stånd.

Kakelugnen torde vara den andra av de blåvita kakelugnar, som Petter 
Holm levererade från Rörstrand 1750.

I tre av inventarierna följer därefter Jungfrukammaren, (1 b nämner 
Lilla matsalen däremellan). Ingen väggbeklädnad nämns, ej heller några 
fönstergardiner. Rummet innehöll många möbler. Där fanns bland annat 
i stort kryddskåp,! gammal Fruntimmersbyrå av valnöt, 1 brunt målat 
hörnskåp med hyllor och 1 målat dito på fot för Confiturer, 1 fyrkantigt 
litet furubord med en turkisk tapet (liten turkisk golvmatta) över, 2 gam
malmodiga länstolar (kronstolar?) klädda med grått kläde, 1 korgsäng- 
ställe och i Schilleri med ett Fruntimmer och 4 nakna barn. I stort sett är 
inredningen densamma i ver. 1 och 2.

I jungfrukammaren uppsattes enligt räkenskaperna 1756 en grön ka
kelugn av kakelugnsmakaren Zackarias Torsell från Waxholm.

Därefter uppräknas i två av inventarierna GästCammaren och sedan 
FröknaCammaren (ver. 1), medan de två andra (1757 och 1762) i stället
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har benämningarna Nya Gästkammaren och Lilla Gästkammaren. Det 
är två olika namn på samma rum. Den fasta inredningen är densamma 
och möbleringen är i princip lika i ver. i och z.

Benämningen Fröknakammaren bör betyda, att det var småflickorna 
Eva och Christina Brahes rum. De avled våren och sommaren 1756.

GästCammaren/Nya Gästkammaren - nämnd för första gången 1752 
och målad året därefter - hade Tenture av Turkiska tapeter, ett dörrstycke 
med två påfåglar och förgylld ram, två par drällgardiner med kappor, och 
fransar på såväl kappor som gardiner.

Möbleringen var en stor imperialsäng med löst överdragstäcke samt 
gardiner och kappor av blå och röd utskuren sammet och ett sängtäcke av 
kattun fodrat med röd bomullslärft (ver. z).

Där stod vidare 1 engelsk (alt. holländsk) Canapé, 1 marmorerat trä
bord med förgylld fot och bildhuggeriarbete, z gammelmodiga länstolar 
överklädda med grått kläde m.m. Över spisen satt 1 förgylld ram med 
grön taft uti (ver. 1).

FröknaCammaren/Lilla Gästkammaren hade väggbeklädnad beståen
de av Turkiska tapeter i 5 stycken och 1 gardin av grov dräll vid fönstren. 
Möbleringen bestod av 1 liten fältsäng utan gardiner, 1 spegel med svart 
ram, 1 liten valnötsbyrå, 1 svart skåp med turkisk tapet på, 1 brunt furu
bord, i tavla över spisen ”med greve Stenbock skjutande med pistol” (ver. 
1), 2 fåtöljer med bildhuggeriarbete, överdragna med gul canvas (grön i 
ver. 2), 3 kullerstolar med gult överdrag, 2 tafletter (ver. 1) m.m. Ar 1756 
uppsattes en grön kakelugn i ”wästra rummet” - dvs. Lilla Gästkam
maren, alternativt södra valvrummet i västra längans bottenvåning.

Två av inventeringarna (ver. 2 a och 2 b) fortsätter därefter med nedre 
våningen, medan ver 1 a och b i ovanvåningen uppräknar ytterligare några 
rum: Stora matsalen, där inga andra möbler nämns än 12 stycken bruna 
karmstolar med lösa tageldynor, så följer Förmaket med 6 stycken län
stolar av gammalt bildhuggeriarbete, överdragna med grön canvas och 
inget mer. Därefter kommer man till Kammaren innanföre med tenture av 
turkiska tapeter, ”förlorade upslagne”. Möblerna var 1 valnötsbyrå, 1 
röd länstol och en grå dito, 1 litet svart bord och 2 kullerstolar ”af ut
skurit Sammet”.
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Stora matsalen kallas i räkenskaperna för Nya Salen. Den, liksom 
Förmaket och Kammaren, även kallat Cabinettet, inreddes först 1756, då 
också nyinköpta blåvita kakelugnar uppsattes i alla tre rummen.

Nedre våningen
I nedre våningen börjar två av inventarierna (ver. 1) med Röda Cammaren 
och de två andra med Stora Gästkammaren. Vi återkommer nedan till det 
senare rummet.

Röda Cammaren/Röda GästKammaren (ver. 1 resp 2) är utan tvivel 
samma rum. Det hade Tapeter av tryckt sargs (ver. 1), väggbeklädnad av 
gammal röd damast med bårder omkring av kattun, ”alltsammans nog 
förslitit” (ver. 2). Troligen är rummets väggbeklädnad oförändrad sedan 
1700-talets början. Rummet kallades 1716 Grevinnans kammare och 
1736 sängkammaren. I dessa äldre inventarier uppgavs rummet vara klätt 
med röd cassian med grå bårder. Över dörrarna fanns tre Sjöstycken må
lade på trä och ett dito uppsatt över spisen med förgylld ram och spegel
glas omkring och vid fönstren två gamla drällgardiner.

Under rubriken Röda Cammaren (ver. 1) uppges möbleringen vara: 1 
röd ImperialDamast säng med kappor och sängställe, 2 stycken röda sam- 
metslänstolar, 2 dito karmstolar, 3 kullerstolar, 1 litet laquerat Cabinette 
med åtskilliga lådor, lås och 2 nycklar, 1 gammalt bord med mässings- 
kanter, 1 spegel med valnötsram och mässingsdrivet arbete, 1 porträtt 
över spegeln med oval förgylld ram, 2 fruntimmersporträtt med oäkta 
pärlor omkring, 3 st fyrkantiga stora skogsstycken, 1 dito skogsstycke, 1 
järnbock ”att lägga wed uppå i spiseln”, 4 kopparstycken med svarta och 
kopparförgyllda ramar av Grevarna Wrangel, Stenbock, Per Brahe, De la 
Gardie, Bonde, aftagna i kopparstycken, 2 blomsterstycken, 1 dito med 
fågel uppå, i dammborste och 1 pust.

I ver. 2 kallas alltså samma rum för Röda GästKammaren och i stort 
sett samma föremål räknas upp: 1 imperialsäng med sparlakan och kap
por av gammal söndrig röd damast och stoppat gammalt sängtäcke av 
blått sidentyg med blått lärftsfoder, 1 spegel med brun ram ... med driven 
mässing, ”1 gammalt valnötsträbord med mässing i kanten, 2 st geridoner 
av liknande facon” (tillsammans bildar spegel, bord och geridoner en s.k.



triad - Se Knutsson 1989, s. 42 ff.), i stor handkanna och tvättfat av 
porslin, 2 stycken förgyllda fåtöljer med bildhuggeriarbete, stoppade och 
överdragna med gammal utsliten grön lärft, 6 stycken karmstolar med 
”brunt utskurit Plys” (plysch - dvs. yllesammet). Förutom de ovan 
nämnda tre dörröverstyckena och skogsstycket över spisen - målade på 
trä, fanns 3 stycken något större Skogsstycken målade på väv med förgyll
da ramar och ytterligare tavlor: 4 stycken Estamper med svenska trä
ramar, 5 stycken mindre dito Familjeporträtt med förgyllda ramar, 1 litet 
porträtt målat på koppar med förgylld ram över spegeln, 1 eldpust och en 
nattpotta av porslin.

Att rummet är identiskt med de nuvarande Familjerummet (fig. 8), kan 
det inte råda något tvivel om. Dess ännu bevarade målade dekor har ovan 
beskrivits och i barocktaket sitter den stora krok, med vilken imperial- 
sängens textiltak varit fäst, fortfarande kvar. Rummet hade alltsedan ka
rolinsk tid tre dörrar i rummet (se fig. 98). Den nu igensatta dörren ledde 
från passagen vid gårdssidan. En delvis synlig tröskelsten syns fortfarande 
i golvet. Den spis med 1700-talsform, som nu finns i rummet uppsattes 
först under 1930-talet i stället för en stor 1800-talsspis (fig. 88).

Samtliga inventarier fortsätter därefter med de två välvda rummen i 
slottets nordvästra hörn.

HvalvCammaren/Lilla Hvalvet innanföre
Under rubriken HvalvCammaren (ver. 1) uppräknas: 1 grön paulunsäng 
(med ovalt eller runt tak) med sängställe, 1 grön sammetslänstol, 2 län
stolar med ljusblått kläde och frans omkring, 1 litet bord med sydd hår
duk uppå, 4 stycken hårduksfönster, 1 liten röd taflätt (liten vägghylla 
buren av svarvade eller snidade stolpar), Christus på korset över spisen, 
samt 5 kopparstycken med kungaportätt av kung Carl Gustaf, drottning
arna Christina och Hedvig Eleonora, konung Carl XI och Adolf Johan 
”aftagna i kopparstycken”.

Samma rum kallas i ver. 2 för Lilla Hvalfvet innanföre. I rummet fanns 
enligt detta 1 pavillonssäng av grön damast och sängställe av furu och 
sängtäcke av gammalt ylletyg, 1 fåtölj med överdrag av grön gammal 
sammet, 1 styck dito med ljusblått kläde, 2 karmstolar dito, 1 styck

”Christi Crucifix på papper målat” med förgylld ram, 5 stycken små Est
amper av Konungaporträtt med förgyllda ramar, 1 bord överdraget med 
gammalt flammigt ylletyg, 1 söndrig eldgaffel.

Någon väggbeklädnad nämns inte av förklarliga skäl, eftersom rum
met har målade skogstapeter på väggarna. Ej heller uppges några fönster
gardiner. Den ursprungliga 1700-talsspisen är ännu kvar i rummet.

Andra HvalvCammaren/Det mindre Hvalvet bredevid 
Under rubriken Andra HvalvCammaren (ver. 1) upptas: 1 gammal röd 
sammetslänstol, 1 länstol med grått kläde, 4 gamla länstolar, 2 geridoner 
med mässing i kanten och 1 litet fällbord.

I ver. 2 kallas samma rum Det mindre Hvalvet bredevid. I ver. 2 b står 
endast få möbler i rummet, 2 små omålade bord, 1 gammal fåtölj överdra
gen med ljusblått kläde och 2 karmstolar med söndrigt grått kläde. Ar 
1757 (ver. 2 a) är uppenbarligen en stor del av lösöret magasinerat här, 
bl.a. en mängd Braheporträtt. Varken väggbeklädnad eller gardiner 
nämns i något av inventarierna, ej heller om det fanns kakelugn eller spis.

Inventeringen går vidare med Lilla Syltköket (ver. 2 a), där det står 1 
stort gammalt skåp med lådor och lös fot ”alldeles förlorat”, 1 bord med 
stenskiva och fotter under. I Yttre Fatburshvalvet och Stora Fatburshvalvet 
uppräknas en mängd föremål: textil, möbler, husgeråd, böcker, porslin, 5 
bössor, 2 bardisaner, 2 nattstolar och allt möjligt annat. Rummen ligger 
säkerligen i västra längans nedre våning.

I ver. 2 b - som upprättades 1762 i samband med uthyrning - följer 
efter ”Det mindre Hvalvet bredevid” i stället för syltköket ”Kammaren 
längst in i gängen”, med 2 fåtöljer med gammalt grått kläde, 1 dito med 
wäf, i litet runt bord, 1 gammalmodigt hörnskåp och 1 furusängställe.

I ett inventarium (ver. 2 b) uppräknas - felaktigt - i bottenvåningen 
några rum, som i ver. 1 a och b uppgetts ligga i övre våningen: Stora 
matsalen, Förmaket och Kammaren innanför Förmaket. I ver. 2 a (1757 
års) nämns rummen inte alls.

Stora matsalen uppges i ver. 2 b ha 12 stycken brunmålade karmstolar 
med lösa uppstoppade dynor och r stort gammalt ovalt bord och 
Förmaket 2 fåtöljer med överdrag av grön lärft och 2 kullerstolar med
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lösa dynor överdragna med gul lärft. Kammaren innanför Förmaket är 
däremot rikare möblerad. Den var ”öfveralt med förlorat upslagna Tur
kiska Tapeter, i ... Säng med furusängställe röd och grön Tubin”, i gam
mal byrå av valnötsträ, 3 fåtöljer av ”gammalt utskurit rödt Pluse” (plysch 
dvs. yllesammet) samt z karmstolar och 3 taburetter med samma tyg. Som 
vi ser är det nästan exakt samma innehåll, som ovan redovisats under 
rubrikerna på de likartat benämnda rummen i andra våningen.

Camrarna i gången
I inventarium ver. 1 a och b uppräknas efter de båda Hvalvkamrarna tre 
rum. De kallas Cammaren i gången Nr 1, z och 3, dvs. rummen intill 
korridoren i norra längans östra del.

I Cammaren uti gången Nr 1 var 3 Turkiska Tapeter ”upslagna på 
väggarna förlorade”, 1 furusängställe, 4 stycken karmstolar överdragna 
med gul Canvas, z kullerstolar med dito, 1 tavla Fortitudo, 1 Justitia och 
i Skogsgudinna. Detta rum är uppenbarligen detsamma som i ver. z a och 
b kallas för Stora Gästkammaren. Innehållet är nästan identiskt: 3 
stycken Turkiska tapeter på en del av väggarna, 4 fåtöljer med stoppade 
ryggar, överdragna med gul lärft och en dito kullerstol, 1 furusängställe, 1 
litet omålat bord och 3 Schillerier, föreställande Justitia, Fortuna och 
Skogsgudinnan. Inga fönstergardiner nämns i rummet.

I Cammaren Nr 2 fanns 1 furuskåp, 5 karmstolar av utskurit plys, 1 
eldgaffel. I Cammaren Nr 3 stod endast z länstolar med grått kläde och 1 
dito av en annan sort. Dessa två rum nämns inte i ver. z a (1757).

I Stora gästkammaren omsatte kakelugnsmakare Zackarias Torsell 
1756 en gammal grön kakelugn. De båda andra kamrarna tycks samti
digt ha fått nya gröna kakelugnar.

Inventeringen fortsätter så med östflygeln.
I östra flygeln nämns (ver. 1 och z a) först Kockens Cammare med 1 

karmstol med gammalt utskurit Schagg, 1 gammal läderstol, 1 dito odug
lig Kullerstol, 1 litet ekbord, 4 stycken gamla conterfaijer, z Taflor över 
Africa. Så följer Laquaije Cammaren med 1 stort fällbord, 1 säte, 1 gam
mal stol, z perukstockar, 4 sängskåp, 3 gamla landskapstavlor, z järn
ljusstakar med z pipor.

I ver. z b uppräknas Laquej Kammaren först. Där finns 4 brunmålade 
sängskåp med dess tillbehör och sängkläder, z gamla läderstolar, 1 dito, 1 
fällbord, 3 tavlor och 1 järnljusstake med z pipor. Därefter följer Kockens 
Cammare med 1 litet ekbord, 1 kullerstol och 1 sängställe.Tavlorna upp
ges vara z stora grev BraheContrefaiter och z små knästycken och kar
torna föreställer Africa och Asien.

I ver. z a nämns ytterligare några rum i östra flygeln, en pigkammare 
och en kammare bredvid. I Pigkammaren fanns z sängskåp av furu, 1 
söndrig bordsbänk, 1 långt furubord, 1 kullerstol med ylletyg, 1 Schil- 
lerie, 1 eldgaffel. I Cammaren bredevid fanns 1 stort grönmålat furuskåp, 
sönder, 1 styck brunmålat med lådor samt mängder av textil av linne; 
damast, dräll, servetter, örngott m.m. Det senare skulle kunna tyda på, att 
det är samma rum i entresolvåningen, som i dag kallas Svarta kammaren 
och än i dag används som förråd.

Västra längans ovanvåning nämns inte alls.

Vasatornet
Allra sist övergår man till Vasatornet. Först nämns rummet i första vå
ningen TornCammaren som i ver. 1 uppges ha 1 furusängställe, 4 karm
stolar av buldan, 1 röd Schaggstol, 1 röd länstol, 1 liten spegel med svart 
ram, 1 ... furubord och ett litet Conterfaije av Gustaf Wrangel då han var 
barn. Samma rum har i ver. z rubriken TornKammaren och uppges i ver. z 
a ha beklädnad av gula papperstap eter, z ståndsängställen av furu ... 1 
porträtt med svart ram, 1 spegel, 1 fåtölj och 1 nattstol. Inventarierna 
skiftar något i ver. z b, men känns igen. Kammaren är överallt klädd med 
gula papperstapeter och har 1 sängställe med Wäfbotten, z stycken röda 
gamla länstolar, 4 stolar med wäf och ... ryggar, 1 kullerstol, 1 spegel med 
svart ram.

Att rummet hade en kakelugn, som sattes om 1754, när en ny skorsten 
murades, har räkenskaperna upplyst om.Vissa putsarbeten gjordes också 
i rummet och antagligen var det därefter som de gamla randiga franska 
vävtapeterna ersattes med papperstapeter.

Vasarummet nämns inte överhuvudtaget. Efter Tornkammaren följer i 
båda inventarieversionerna köket.



Under rubriken Kiöket (ver. i) uppräknas: i gammal bordbänk, i 
långt bord, i säte, i kiöksskåp med lås och nyckel, i stekspett och i eld
gaffel. I ver. 2 med rubrik Köket i skåp med lås och nyckel, i stort bord, 
i gammal utdragsstol, i stek spett, i ståndrum att sätta spettet uti, i gam
mal kullerstol med wäf öfver, i fållbänk, i hårduksfönster. I 2 a (1757) 
uppräknas också många olika husgeråd av koppar, tenn och malm. Till 
stor del är lösöret detsamma som i 1716 års inventarium.

I ver. 2 a anges också Wijnkällaren och Stenhusvinden, där några 
sängar, 1 bord och 1 parti tobaksblad förvaras.

Kommentar till disposition och inredning
Inom ramen för de sekelgamla ytterväggarna på Rydboholm var det 
knappast möjligt att åstadkomma en fullödig fransk mönsterplan. Men 
viljan att tillämpa en sådan plans krav på bekvämlighet och fast ordning 
mellan rummen framstår klart. Att en representativ svit skulle bestå av 
förmak, sängkammare, kabinett och garderob var man givetvis helt inför
stådd med. Vid samma tid gjordes Stockholms slotts välkända nyin
redningar, som skulle betyda så mycket för utvecklingen av svensk konst 
och konsthantverk. År 1754 kunde kungaparet flytta in på slottet.

I högreståndsmiljöer hade herrn och frun liksom tidigare skilda säng
kammare. Fruns var vanligen den största och vackrast inredda av dem. I 
anslutning till sängkammaren låg gärna ett kabinett, dit man drog sig till
baka för läsning, brevskrivning och vila. Kabinettet fick ofta en utsökt 
inredning, liksom också förmaket. Garderoben (eller jungfrukammaren) 
var omklädningsrum och stod oftast i förbindelse med löptrappor av
sedda för husets personal (Lundberg 1935, s. 21 ff. och Cederlund 1994, 
s. 144).

Räkenskaper och inventarier ger tillsammans en tydlig bild av byggna
dens disposition (fig. 120) med de representativa rummen förlagda till 
ovanvåningen i norra längan och östflygeln. I östflygeln fanns även jung
frukammare och två gästrum. Matsalen, grevinnans förmak och säng
kammaren var inredda redan 1751. Den mellanliggande stora salen och 
de två rummen väster därom, ett förmak och en kammare iordningställ
des först i mitten av 1750-talet, liksom nedre våningens tre gästrum.

Två rum i östflygelns nedre våning tycks från början ha varit avsedda 
för tjänstefolk. Där hade kocken ett eget rum och i ett annat hade fyra 
lakejer sin kammare. Ett inventarium nämner även en pigkammare med 
plats för två pigor. Den låg sannolikt, liksom senare, i östra flygelns mark
våning, där det även fanns en bagarstuga och brygghus (fig. 8).

Västra längans ovanvåning nämns inte alls i inventarielistorna. Dess 
mittkorridor och gästrum fullbordades av allt att döma först under 1700- 
talets senare del. De stora välvda rummen i västra längans nedre våning 
tycks liksom tidigare ha använts som fatbur, dvs. förråd. Troligen fanns 
förrådsrum även i markvåningen.

Att rummen i bottenvåningens nordöstra hörn med deras gamla inred
ningar förblev oförändrade, tyder på pietet och medveten respekt för 
historisk tradition, samma inställning som räddade Vasarummet i tornet 
från att moderniseras.

Inredningen i de nya rummen var typisk för tidens smak. Dyrbarast 
fast inredning och möblering hade Grevinnans förmak med väggbekläd
nad av blommigt ostindiskt siden. Samma tyg klädde en Canapé och sex 
fåtöljer i rummet. Dörröverstyckena hade ”Schillerier” med förgyllda ra
mar och fönstergardiner av damastdräll.

Ombonad och modern var också grevinnans sängkammare med blåvit 
kakelugn och väggarna klädda med blå och vit sitskattun, liksom imperi
alsängen. Även här fanns fönstergardiner av damastdräll.

Matsalen hade helboaserade väggar. Där fanns de stora porträtt av 
Gustaf II Adolf och hans fältherrar, som ännu dominerar rummet, och 
över dörrarna bataljstycken i förgyllda ramar.

Äldre vävda figurtapeter klädde väggarna i de flesta gästkamrar, både 
i ovanvåningen och i den största kammaren intill gången i bottenvå
ningen.

Efter Erik Brahes död kom Röda kammaren att kallas Röda gästkam
maren. Av allt att döma var inredningen densamma, som funnits alltsedan 
seklets början. Enligt 1757 års inventarium hade rummet en utsliten vägg
beklädnad av gammal röd damast med bårder omkring av kattun. 1716 
uppgavs den vara av röd cassian med ”brokot bräm omkring”. Uppgiften 
om tre ”Sjöstycken” över dörrarna har ovan kommenterats.



Båda valvkamrarna hade äldre målade dekorationer på väggar och 
valv. Kammaren i nordvästra hörnet pryddes av målade skogstapeter och 
kammaren intill/andra valvkammaren av renässansmåleri. Skogstapeter- 
na har aldrig varit övermålade. Om renässansmåleriet var synligt eller 
övermålat på 1750-talet är oklart. Textil väggbeklädnad eller fönster
gardiner upptages inte i något av rummen.

I Tornkammaren - det nedre rummet i tornet - hade rummets gamla 
väggbeklädnad av grå-vitrandiga franska tapeter/västgötatapeter ersatts 
med gula papperstapeter, antagligen efter 1754, då en ny skorstenspipa 
murats i rummet och kakelugnen satts om.

Kakelugnar hade i mitten av 1750-talet uppsatts i de flesta rum. Det 
var vid denna tid ugnar av äldre typ utan avancerat rökgångssystem. Rä
kenskaperna upplyser om vilka kakelugnsmakare i Stockholm som levere
rade dem. De finaste rummen hade blåvita kakelugnar med rokokodekor 
av den art, som börjat tillverkas vid Rörstrand på 1740-talet (Tunander
1982,, s. 75 f.). Av allt att döma var det i matsalen och i grevinnans säng
kammare, som de första av Petter Holm levererade kakelugnarna sattes 
upp redan 1750. De sist inredda rummen i ovanvåningen hade kakel
ugnar från Maria Broberg och Nils Lindgren (Tunander a.a., s. 156 ff.). 
Rum av lägre dignitet hade grönglaserade kakelugnar. I Familjerummet - 
Röda kammaren - och valvet intill fanns öppna spisar liksom i grevinnans 
förmak i ovanvåningen. I det senare rummet tycks spisen emellertid 1756 
ha ersatts med en blåvit kakelugn.

Imperialsängar fanns bara i de finaste sängkamrarna, förutom i de 
grevliga sovrummen även i den större gästkammaren i ovanvåningen.

Slutligen en kommentar till de motiv som valts för dörröverstyckena. I 
Matsalen fanns bataljstycken över dörrarna i full samstämmighet med 
alla porträtt av fältherrar från trettioåriga kriget. I Familjerummet - dåti
dens Röda kammare eller herrns sovrum - fanns sjöstycken - dvs. tavlor 
med skeppsmotiv - över dörrarna. Det finaste gästrummet i ovanvåningen 
hade ett motiv med två påfåglar. Alla dörröverstycken hade förgyllda ra
mar. Vilka motiv som valts för dörröverstycken i Grevinnans sängkam
mare anges tyvärr inte.
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Katastrofen 1756

Revolutionsförsöket och följderna
I samband med Adolf Fredriks trontillträde 1751 började en strid om för
fattningen, som gällde utvidgad makt för kungen (Andersson 1964, s. 
280). Under de följande riksdagarna ökade spänningen mellan konungen 
och rådet. Brytningen var till stor del drottning Lovisa Ulrikas verk. Hon 
stod också bakom ”det omogna, eländigt utförda revolutionsförsöket 
1756” (Stavenow 1907, s. 98 ff.). Några av de kungatrogna inom hov
partiet blev hennes redskap, främst bland dem greve Erik Brahe.

Hovpartiet, som hade bildats i början av 1750-talet för att stärka kunga
paret, var starkt influerat av nya författningsidéer, främst fysiokratismens 
teser om betydelsen av en stark centralmakt. Men tiden för en revolution 
kunde inte ha varit mer orimlig eller illa vald. Ständerväldet stod på höj
den av sin makt, partistriderna vilade för ögonblicket och författningen 
stod starkare än någonsin. Hela det tragikomiska händelseförloppet kring 
revolutionsförsöket, Erik Brahes delaktighet och tillverkningen av musköt
kulor i inspektorsbostaden på Rydboholm m.m. har, skildrats av Gardar 
Sahlberg (se även Losman 1994, s. 119).

Erik Brahe häktades den 25 juni 1756 som en av de huvudmisstänkta 
för den planerade statskuppen. Den 16 juli dömde riksens ständers kom

mitté honom och övriga medhjälpare att mista liv, ära och gods samt hals
huggas. Alla försök att mildra straffet misslyckades. De dömda och deras 
släktingar, grevinnan Brahe och hennes fader Carl Fredrik Piper, avvisa
des, då de sökte företräde i stånden. Domen stadfästes den 17 juli och 
verkställdes den 23 juli, då Erik Brahe och flera med honom avrättades på 
Riddarholmen (SBL - Erik Naumann).

Straffet, skriver Stavenow (a.a., s. 100) ”krävdes hårdare och blodig
are än nödigt var och schavotten restes på ett sätt, som sedan Linköpings 
blodbad saknar sitt motstycke i våra häfder”.

Erik Brahes sista ord
Den 16 juli 1756, samma dag som ständernas dom föll, skrev Erik Brahe 
en ”Instruktion” för den nioårige sonen Per (Brahe 1756). Den innehåller 
råd inför hans vuxna liv: att inte gå i tjänst eller välja ett parti, utan stå på 
egna ben, leva hederligt och gudfruktigt, vörda och lyda sin styvmoder 
och noga välja sina vänner.

Ett dokument (fig. 122) av mer privat karaktär skrev han samma dag 
till sin hustru Christina Piper: ”Påminelser till en godh ängel här på jor-
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122. Erik Brahes 
sista brev, ställt 
till hustrun 
Christina Piper 
(E 7501).
Foto RA.
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den” (E 7501). En anteckning nedtill på dokumentet meddelar: ”Detta 
papper fick Stina Brahe med sig sista gången hon var hoos Brahen den 19 
juli, om måndagen”. Den 23 juli avrättades Erik Brahe.

På fyra fullskrivna foliosidor har Erik Brahe nedtecknat stort som 
smått, allt det han efterhand funnit vara av betydelse för hustru och bli
vande änka att känna till. Det är ett djupt gripande dokument i sin direkt
het, fyllt med kärleksfulla råd i omsorg om henne, sonen Per och det 
ofödda barnet. Många vänner och anställda tänker han på och sänder 
dem hälsningar. Det ”kära livregementet” finns i hans tankar, så även 
hans ridhästar och släktklenoder. ”Sälj ej mina uniformsvärj or”, skriver 
han, ”den stora klingan har varit fältmarskalken Wrangels och den lilla 
lätta har warit gref N: Bielkes”.

Han ger råd angående de olika godsens och gårdarnas status och eko
nomi och klargör vad som är hennes privata egendom och vad det i övrigt 
är omöjligt för ständerna att beslagta av godsen. Ofta ger orden mycket 
tydliga bilder av verkligheten. Salstabiblioteket, som nyligen överförts till 
Skokloster, och dess fortsatta vård är föremål för hans särskilda omtanke. 
Han tänker också på de söndriga fönstren i ovanvåningen på Skokloster 
och ber henne låta spika igen dem tills de kan repareras (jfr Hidemark 
1995, s. 28).

Om Rydboholm skriver han: ”Håfhållningen har jag för sagt dig mina 
tankar om, nu lärer ej mer bygnad der behöfvas”. Det sista är en intres
sant upplysning mot bakgrund av den ombyggnad, som ovan beskrivits, 
och något vi återkommer till.

Det är frestande att ytterligare uppehålla sig kring detta innehållsrika 
dokument, som ger en så tydlig bild av personen, och tillika innehåller så 
många upplysningar om de olika Brahegodsen i Sverige och i Pommern.

Till släktingar och vänner sänder han hälsningen ”bed dem tro att jag 
aldrig varit en förrädare fast Mme kommit mig att giöra patroner”. Den 
som orsakat hans fall kan bara nämnas i förtäckta ordalag: ”Tro inte wäl 
den höga personen, som du vet är skuld till min och allas olycka. Fast hon 
brukat sköna ord ...”

Den förödmjukelse kungaparet fick lida efter den misslyckade stats
kuppen är historiskt väl känd. Drottning Lovisa Ulrikas bitterhet över



händelseutvecklingen och förlusten av trogna anhängare framgår bland 
annat av ett brev, som hon skrev till sin moder Sophia Dorothea i Preussen 
(Arnheim 1910, s. 408 f.). Någon gång efter 1772 sökte hon förverkliga 
ett monument över Erik Brahe enligt temat ”Sanningen avslöjad av tiden” 
(Laine 1998, s. 55 ff.). Uppdraget gick till Jean Erik Rehn, som gjorde 
flera förslag till epitafium, redovisade i hans andra verksförteckning (Up- 
mark 1925, s. 154). Ett av förslagen (fig. 123) finns i Bellingasamlingen på 
Nationalmuseum (1992 nr 593). Epitafiet blev dock aldrig utfört ”på 
grund av brist på medel”, som det står nedtill på ritningen. I sin redogö
relse 1778 över förmyndarskapet för Magnus Fredrik Brahe nämner 
Rosir också det tillämnade monumentet, ”hwartil och någon början 
blifwit gjord, men sedermera hava för wissa ordsaker måst hwilas der
med” ( E 7477).

Änkedrottningen var givetvis, med Merit Laines ord (a.a., s. 57) ”med
veten om att negativa beskrivningar av revolutionsförsöket skulle komma 
att bevaras till eftervärlden, och hennes syfte med Brahemonumentet var 
snarare att rättfärdiga sig själv och de övriga inblandade inför historien 
än att bevara minnet av själva händelsen”.

RYDBOHOLM EFTER ERIK BRAHES DÖD

”Håfhållningen ivid Rydboholm har jag för sagt dig mina tankar om, nu 
lärer ej mer bygnad där behöfvas” (E 7501).

Så skrev alltså Erik Brahe i sitt sista brev den 16 juli 1756 till hustrun 
Christina Piper. Att den stora moderniseringen av det gamla slottet till 
största delen var genomförd sommaren 1756, har också framgått av de 
ovan citerade räkepskaperna. Under året därpå var det endast smärre 
kompletteringar som skedde och räkningar som betalades.

I domen 1756 hade Erik Brahes gods förklarats förbrutna, men på 
denna punkt fick sedermera nåd gå före rätt (SBL - Naumann, s. 726). 
Komplikationerna kring Brahegodsen i allmänhet kräver sin egen utred
ning. Flera författare uppger, att Rydboholm skulle ha varit indraget till 
Kronan intill 1761 (Klingspor-Schlegel 1881, s. 9, Upmark 1910, s. 113,

123. Förslag till epitafium över Erik Brahe av ]ean Erik Rehn. Tusch- och 
sepialavyr. (NM H 68y/ip9y). Foto Statens konstmuseer.
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Söderberg 1967, s. 64). De genomgångna räkenskaperna ger inget belägg 
för detta. Gårdens avkastning gick liksom tidigare till familjen.

Sterbhusets förmögenhet kom att förvaltas av Christina Piper med 
hjälp av några andra personer. Förmyndare för Per Brahe blev enligt hans 
fars vilja G. Gyllenstierna och C.G. Rålamb (E 7501). Göran Gyllenstier- 
na var Erik Brahes kusin och son till Ulrika Juliana Brahe, som verkar ha 
spelat en vital roll under den förra sterbhustiden. Claes Gustaf Rålamb 
var Erik Brahes svåger, gift med en äldre syster till Eva Sack (Elgenstierna 
6, s. 353). Som förmyndare för sonen Magnus Fredrik, som föddes i okto
ber 1756, förordnades kommercierådet Johan Julius Vult von Steijern 
(1695-1767), en av sin tids dugligaste ämbetsmän och ledamot av sekreta 
utskottet (Elgenstierna 9, s. 92).

ARKIVALIERNAS UPPGIFTER 

Byggnaderna underhålles 

1756-1757
Efter de omstörtande händelserna sommaren 1756 återtog arbetet på går
den sin årliga rytm. Inspektorn Anders Widfors, som varit indragen i 
revolutionsförsöket (Losman 1994, s. 119) fortsatte att leda gårdens verk
samhet, intill dess en ny inspektor tillsattes i april 1757. Även övriga an
ställda var de samma som före katastrofen.

I Stockholmshuset skötte sekreteraren Johan Erik Rath grevinnans af
färer. Rydboholms räkenskaper för de kommande åren (E 7516-7517) 
visar, hur naturaprodukter och penningar insändes till ”Hofhållningen” i 
Stockholm liksom alla år tidigare.

17J7-1758
Den i april 1757 tillträdde den nye inspektorn Magnus E. Fyrwall. I sam
band därmed företogs den 23 april den inventering av lösöret, som ovan 
relaterats. Inspektor Fyrwall sammanställde några år senare (E 7520, fol. 
106) de viktigaste byggnadsåtgärderna under år 1757. Han anger där:

”Kyrkotornet och sakristian reparerade” samt i vårt sammanhang särskilt 
intressant: ”gipsat alla gångarna i stora huset”. Av årsräkenskaperna (E 
7517, fol. 42-45) framgår, att det senare murarbetet utfördes av Erik 
Roos anställda, som fick betalt den 22 oktober. Kakelugnsmakaren Zack- 
arias Torsell satte upp ytterligare en blåvit kakelugn i stenhuset och beta
lades den 3 december för sitt arbete (fol. 47).

Byggnadsmaterial inköptes för gårdens behov: 800 murtegel från Frös
vik (fol. 31), 500 taktegel, tjära, näver, kalk och rödfärg från Johan Ek
ström (fol. 36), i kista fönsterglas från Pehr Fahlander vid Björknäs på 
Värmdön (fol. 46), järnsaker och spik från Anders Westerman och Mar
gareta Törnblad (fol. 49, 52-54). Gårdssmeden Anders Åkerberg tillver
kade behövligt smide och klockare Grönholm lagade som vanligt fönst
ren, bl.a. satte han in 7 ”Cittrutor”i Stenhuset (fol. 56).

1758-1761
Slottet tycks mestadels ha stått obebott mellan 1757 och 1761. Av redo
görelsen över åtgångna persedlar framgår, att gården då och då gästades. 
1760 var t.ex. kammarrådet Vult von Steijern en tid på Rydboholm och 
då slaktades ett lamm. När ”Commissarie Westberg” samma år var vid 
gården noterades, att ved, kol och ”grov fisk” hade gått åt.

Räkenskaperna (E 7517-7518) tyder inte på annat än att gårdens liv 
och arbete förlöpte i gängse banor. De årsanställda, tolv personer, var de 
samma, lönerna oförändrade. Trädgårdsprodukter och förnödenheter flöt i 
en jämn ström in till Stockholmshuset. Varje dag gick en mjölkbåt in till 
staden.

Gårdens olika byggnader, rian, ladugården och stallen reparerades. 
Klockare Grönholm lagade fönster i trädgårdsbyggnaderna och satte in 4 
nya fönster på sjösidan i Träbyggningen (E 7518, fol. 19). 1758 uppfördes 
en ny ängslada, ”Gatan” (troligen allévägen mot kyrkan) bättrades med 
sten och fyllning, dammarna i trädgården rensades. 1760 byggdes en stor 
stenbrygga (E 7520, fol. 106). Varje år inventerades ”qvickt och dött” 
dvs. boskap och alla djur, redskap, båtar m.m., samt inventarierna i 
inspektors byggnadens alla rum. Trädgårdsmästare Holmberg upprättade 
liksom förr listor över alla trädgårdsprodukter som såldes i Stockholm.
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I2Ą- Kitning av köksspis och 
bakugn (gårdsarkivet).

Slottet hyrs ut

1761- 1762
var ”envoyen gref Österman” någon tid ute på Rydboholm. Ett lamm 
slaktades av den anledningen (E 7518, s. 36). Hans besök har sitt intresse, 
eftersom han några år senare åtskilliga somrar skulle hyra ”Stenhuset” - 
dvs. slottet på Rydboholm.

ivan ANDREjEviTj osterman (1725-1811) blev rysk minister i Stock
holm 1760. Han upprättade snart en nära förbindelse med Mösspartiet 
och uppträdde vid riksdagarna 1765-66, 1769-70 och 1771-72. som om 
han vore detta partis ledare. Han representerade Katarina II:s hov och 
använde ofantliga summor för korrumptionsändamål intill dess han 1774 
återkallades till Ryssland (Nordisk Familjebok 1909, s. 642, 1055).

År 1761 var Österman antagligen bara ute för att besiktiga lokaliteten, 
för Rydboholms slott tycks detta år, liksom det föregående, ha stått obe
bott. Det omvittnades av Carl Gustaf Tessin, när han i juni 1761 var på 
Rydboholm för att bese Vasatornet (Leijonhufvud 1931, s. 173).

Gårdens verksamhet förflöt som tidigare. Fönster lagades bl.a. på träd- 
gårdsbyggnaderna. Spisar och eldstäder reparerades. 200 murtegel och 16 
läster kalk gick åt (s. 34).

1762- 1763
I april upptas i gårdsräkenskaperna (E 7518) kostnader för en häst jämte 
sadel och tillbehör ”när ambassadören skulle komma ut”. Men nu menas 
tydligen inte den ryske ministern, utan företrädare för ett annat land, för 
längre fram (s. 13) får vi veta, att ”Fransyske ambassadeuren Flawrencur 
betalt hyran över sommaren för stenhuset” med 2 400 daler kmt.

Louis de cardevac, markis d'havrincour (1707-1767), fransk 
diplomat, blev minister i Sverige 1749 och utövade under sin 13 år långa 
vistelse här ett stort inflytande på Sveriges styrelse. Han förde de under
handlingar varigenom den svaga hattregeringen förmåddes inlåta sig på 
det pommerska kriget (1757-1762) och bidrog vid riksdagarna 1760- 
1762 till hattpartiets räddning genom att tillskjuta mutor. När han såg att 
hattpartiet alltmer förlorade makt och anseende begärde han själv sin rap-

pell och lämnade Sverige i oktober 1762 (Nordisk Familjebok 1909, s. 
131). Sin sista sommar här i landet tillbringade han alltså på Rydboholm.

Man kan förmoda, att de åtgärder som snart därpå vidtogs, har sam
band med den franske ministerns vistelse och representation på slottet. 
500 murtegel inköptes ”till köket i stenhuset” (fol. 7), husets skorstenar 
sotades (fol. 8). I maj betalades för ytterligare 300 murtegel (fol. 9). In
spektor Fyrwalls redovisning (E 7520, fol. 106) förklarar, vad som sked
de. ”Låtit giöra 4 ugnar uti Grefskapets Kiök med en överdragen mur
kåpa” , skriver han.

Uppenbarligen var det nu som stora köket flyttade in i västra längan 
(fig. 8) efter att tidigare alltid ha legat i Vasatornets markvåning. En oda
terad ritning i gårdsarkivet (fig. 124) visar köksspisen med stekugn och 
bakugn. Den stora spisen är med kåpa och ugn i hörnet ännu bevarad i 
något ombyggt skick. Kåpan bärs av stångjärn med Wattholma bruks 
stämpel (Stämpelbok 1864, s. 20).

Arbetet på gården förlöpte eljest med behövliga reparationer av bygg
naderna. Enligt Fyrwalls redogörelse byggdes under året en sågkvarn med 
hus och allt tillbehör samt ett båthus med brädtak. Men många underlig
gande hemman var svaga och förfallna och måste upphjälpas. (E 7520, 
fol. 106). Prästen P.A. Martin i Östra Ryds kyrka erhöll sitt tionde etc.

1763-1764
Räkenskaperna (E 7519) upplyser att denna sommar hyrde den ryske mi
nistern Österman Rydboholms stenhus för 1 800 daler kmt (s. 5). På går
den gick allt sin gilla gång med samma anställda som förut och samma 
rika produktion av trädgårdsprodukter m.m. I december uppges, att till
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I2J. Johan Nybergs 
kvittens 176 j för ett 
lackerat ur, som tillver
kats istället för ett ”för
bränt” stort ståndur med 
vitt lackerat fodral (E 
7520). Foto RA.
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grevinnan Pipers hushåll i Stockholm under året levererats ”persedlar” 
för 8 009,23 daler kmt från Rydboholm (fol. 1-52).

Byggnadsmaterial inköptes för reparationer, bl.a. 1 000 murtegel från 
Milgendorf på Näsby (fol. 124) 3 läster gotlandskalk (fol. 127-128), tjära 
och bräder (fol. 130-131) samt spik, lås och andra järnsaker från Johan 
Aspengren (fol. 124). Dagsverken togs detta år till Brahelund - senare av 
Gustav III ombyggt till Haga slott (E 7520, fol. 106).

En begränsad eldsvåda

1764-1765
Någon gång under vintern 1763 eller våren 1764 tycks en sannolikt be
gränsad eldsvåda ha drabbat stenhuset, målare anders ramberg fick 
den 13 maj 1764 betalt för att han målat i ”två rum med gul och blå färg”. 
Nedtill på kvittensen är antecknat ”för målningen av de söndersvedda 
rum i stenhuset” (E 7519, fol. 4).

Paneler och annat hade tydligen också förstörts eftersom snickare 

gustaf Sjöholm den 16 juni betalades för att han ”lagat 1 väggpanel i 
lilla matsalen, lagat dito samt gjort nytt dito i förmaket, inlagt gålf och 
panel i en kammare, inlagt gålf i en dito kammare, förfärdigat tvenne 
fönsterluckor åt lilla köket” (fol. 6).

För murarbete i stenhuset och för ”Herrskapets Graf i Kyrkan” betala
des efter räkning 565 daler kmt den 3 juli 1764 (s. 4). Det var ett arbete 
som tog 41 dagar för gesäller och hantlangare anställda hos stock- 

holmsmurmästare j.w. friese (Murmestarne 1987, s. 92, 99, 194). 
Någon tid efter betalades några av murarbetarna också för 3 dagars ar
bete i drivhuset (fol. 9-10). 2 000 murtegel togs i sammanhanget från 
Näsby.

I inspektor Fyrwalls förteckning över 1764 års viktigaste arbeten upp
räknas: ”Kyrkiobyggnaden, Reparation på Stenhuset, Dito på Trägården, 
Nytt tak på Oxhuset, Alla gårdsfolkets rum reparerade, Dito fattighuset” 
(E 7520, fol. 106).

Reparationerna i stenhuset rörde sig av allt att döma om lagningar 
efter branden och arbeten i det nytillkomna köket i västra längan. Ett nytt
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fönster hade upptagits i väster. För den stora eldstadens skull låg det 
längre mot norr (pi. 1:1) än det gamla. Fönstret försågs nu med luckor. 
Klockare Grönholm fick betalt den 22 juli 1764 för att ha satt in nytt 
fönsterglas i Lilla köket och ett dito i Tornet (E 7519, fol. 12).

Den brand som drabbat vissa rum i slottets ovanvåning - lilla matsalen 
och förmaket (?) - hade uppenbarligen också förstört en del möbler. Som
maren 1765 fick nämligen urmakare johan nyberg (se Sidenbladh 
1947, s. 116) betalt ”för ett nytt Wägguhr, som blef i stallet satt i Sten
huset för det förbrända”. Av hans kvittens (fig. 125) den 26 juni framgår, 
att det var ett stort standur med vitt lackerat fodral, som skulle kostat 900 
daler kmt, men då det gamla urverket kunde användas avdrogs too daler 
kmt och slutsumman blev, inräknat betalningen till de två karlar som 
fraktat uret, 806 daler kmt 
(fol. 6).

Enligt ovan redovisade 
inventarier stod ett sådant 
ståndur i Grevinnans för
mak. Det förefaller högst 
troligt, att den brand som 
skadat paneler och målning 
också förstört sidenbekläd
naden av väggarna. Den be
varade vävspänningen med 
kinesiserande måleri kan 
ha tillkommit efter detta (se 
fig. 127).

En ny gårdssmed mar

tin lönnrot lagade lås 
och nycklar, skodde häs
tar m.m. (fol. 13).

Som vanligt köpte man 
en hel del byggnadsmate
rial till gårdens årliga be
hov, bl.a. 5 stänger järn från
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bergsslagsbönder, 5 lispund taknäver (fol. 20), bräder av olika sort och 
järnsaker från Johan Aspengren (fol. 33). Som en kuriositet kan nämnas 
att Olof Andersson i Gubbmyra tillverkade ett avlångt badkar till grevin
nan Brahe och fick betalt för detta den 17 okt 1764 (fol. 22). Dejan Brita 
Broberg betalade liksom så många andra år en väverska för utfört arbete. 
Kyrkoherde Petter Aron Martin hade avlidit och änkan kvitterade motta
get tionde den 1 april 1765.

År 1764 betalade man ”Kronocontribution” för Rydboholm med 
316,13,8 daler sm. - intill är antecknat ”gör 949,8 i daler kmt” (fol. 23). 
Däri ingick åboavgifter, avgifter till ”Carlskrona” (?) och för de årsan- 
ställda samt rusttjänstavgift. Den summa som erlagts i skatt för den 1756 
tillkomna krogen ”Rosenkällaren” återbetaldes (fol. 23).

1765-1766
Skatten för Rydboholm var obetydligt högre än föregående år och inbeta
lades till kronobefallningsman J. Wullf den 2 jan 1766 (E 7519). De års- 
anställda var tolv personer som förut, lönerna oförändrade. Genom be
fallning från Vult von S tei jern hade naturatilldelningen dock blivit något 
ökad.

Detta år märks för första gången den blivande ägaren till Rydboholm i 
räkenskaperna. Den 9-årige Magnus Fredrik vistades en tid på gården 
tillsammans med sin informator magister Gezelius, varvid åtgångna livs
medel noterades (s. 32).

Årligt underhåll och reparationer av byggnaderna genomfördes. I sep
tember inköptes 1 500 murtegel från Näsby (fol. 12), i oktober näver från 
N. Biörklöf från Raumo (fol. 15) och som vanligt spik och järnsaker från 
Aspengren i Stockholm, snickare Gustaf sjöholm betalades för ”8 st 
dubbla fönster och stora lufter” och för ”listen kring golvet och en dito 
omkring taket”. Sannolikt rör sig detta om insättning av nya större föns
ter och inredning av rum i västra längans ovanvåning. Sjöholm fick också 
betalt för lagning av en dörr, för hyvling och inläggning av ett golv samt 
för att ha förfärdigat en port (s. 27).

Tornklockan rengjordes och reparerades (s. 4). Kyrkoherdeänkan 
bodde kvar i prästgården och erhöll tionde. Bropengar betalades. ”Qvickt

och dött” inventerades liksom alla år tidigare, jämte inspektorsbyggna- 
dens alla inventarier m.m.

1766- 1767
Av årsräkenskaperna (E 7520) framgår att ”Extraordinäre Envoyén Hwb. 
Hr. Grefwen Österman” betalt 1766 års hyra för Rydboholms stenhus 
med i 800 daler kmt (s. i). Bancoattesten skickades till riddaren och hov
kanslern Vult von Steyern. Under året färdigställdes en iskällare till minis
tern Österman (fol. 7-19). Den hade börjat byggas året innan ”efter den 
ritning, underrättelse och ordres jag af wälborne Hr Hof Cancellern den 
ii oktober 1764 undfått” skriver inspektor Fyrwall (E 7520, fol. 106).

Under sommaren 1766 redovisades ”Förplägnaden vid Storskiftet och 
revningen” (s. 4). Kronocontributionen var detta år 989,12 daler kmt (s.
10). I augusti var Magnus Fredrik Brahe tillsammans med sin informator 
Gezelius och adjutanten Wetterqvist 12 dagar på Rydboholm. Georg Ge- 
zelius blev 1766 kyrkoherde i Östra Ryd (Losman 1994, s. 123). Räken
skaperna (s. 6 )redovisar hans tionde. Från och med år 1767 uppdelas i 
olika poster de naturapersedlar, som gått till ”hofhållningen i Stockholm” 
respektive de som åtgått till ”gref Magnus och informatorns försörjning”.

På gården förlöpte arbetet som tidigare. De årsanställdas skara var så 
gott som oförändrad med inspektorn Magnus Fyrwall, trädgårdsmästare 
Johan Holmberg och dejan Brita Broberg i ledningen för olika arbetsom
råden. Byggnader och båtar reparerades, man tillverkade likkistor för fat
tiga och inventerade ”qvickt och dött”. Försäljningen av trädgårdspro- 
dukter uppgick detta år till 3336,1 daler kmt. Timmermannen Mats Blom 
satte upp ett nytt får- och svinhus (s. 4), klockare Grönholm lagade 
söndriga glasrutor (s. 4, 8), smeden Lönnrot fick i november 1766 betalt 
för bergssprängning i trädgården osv. Till Stenhusets behov gick under 
året åt: 37 lispund näver, 146 tunnor kalk, 85 taktegel, 600 murtegel och 
3 tolfter enkla bräder (s. 64).

1767- 1768
Den i april 1767 övertog en ny inspektor Anders Lundberg förvaltningen 
av Rydboholm (E 7521). De årsanställda var tretton personer. Krono-
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126. Greve Östermans 
betalning för kostnader 
på Rydboholm 
(E 7520). Foto RA.
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skatten för året uppgick enligt häradsfogden Wulffs räkning och kvittence 
till 959,11 daler kmt.

Aven denna sommar hyrde ryske ministern Österman stenhuset på 
Rydboholm och betalade för detta i 602 daler kmt, en summa som levere
rats ”ti/Z gre fve Magnus Fredriks Cassa” enligt kamreren Raths kvittens 
(E 7521, s. i, 4).

Österman betalade också för ved och kol, råg, korn, havre och hö, 
föda till hästar och hundar m.m. (E 7520, s. 72). Detta år lät man för hans 
räkning också bygga en ’badugn (bastu) och en badkista av bräder’ (fig. 
126). Som vanligt köptes byggnadsmaterial till gårdens behov (s. 10). Åt
gånget material till reparationer i trädgården, stenhuset och träbyggnad
erna redovisades (s. 56 ff.).

1768-1769
Den 2 maj 1768 skedde arvskiftet efter Erik Brahe (E 7joi) varvid Ryd
boholm med flera gods formellt tillföll Magnus Fredrik Brahe (se s. 167). 
Årsräkenskaperna (E 7521) visar, att från Rydboholm till hans kassa från 
oktober 1768 till augusti 1769 inflöt sammanlagt 14 714 daler kmt
(fol. i).

Ryske ministern Österman fortsatte att hyra stenhuset på Rydboholm 
och betalade för kol, ved och hö samt foder för hästar, höns och hundar 
från den 7 maj till den 7 september (fol. 92).

Underhåll och reparationer av byggnaderna utfördes. Klockare Fred
rik Norman fick betalt för murarbete vid gården (s. 4), 270 murtegel leve
rerades från Näsby till spislar och drivhusets lagande. Skorstensfejaren 
betalades. Smeden Mąrtin Lönnroth fick betalt för smide vid gården (s. 8). 
En ny mjölkbåt inköptes från Waxholm (s. 12). Klockare Grönholm la
gade fönster bl.a. i trädgårdsbyggnaderna och satte in 2 nya fönster i sten
huset (fol. 18, 27, 44). Man betalade för krut till bergssprängning i allén 
och för järnvaror, inköpta 1768 från järnkrämaränkan Hedvig Lovisa 
Aspengren (fol. 25) och 1769 från järnkrämaränkan Törnblad (fol. 38).

I och med år 1769 upphör årsredovisningar av detta detaljerade slag i 
Ry dboholmssamlingen.

SAMMANFATTNING

Med arkivaliernas hjälp har vi fått en bild av vad som hände under åren 
1756 till 1769. Inredningen av slottet var i stort sett fullbordad 1756. 
Under slutet av 1750-talet tycks familjen inte ha vistats där och på 1760- 
talet uthyrdes ”stenhuset”, dvs. slottet. Gårdens byggnader underhölls 
kontinuerligt och vissa ekonomibyggnader nybyggdes. Eldstäder och rök
gångar reparerades. Fönstren omsågs och lagades varje år på alla byggna
der. I västra längans ovanvåning tycks några fönster med träspröjsar ha 
insatts. Fönstren i nedre våningen hade ännu blyspröjsar.

I samband med att stenhuset 1762 uthyrdes till franske ambassadören, 
flyttades köket från tornets markvåning in i västra längan - sannolikt en 
åtgärd för den representation som krävdes. Ryske ministern Österman 
hyrde Rydboholm alltifrån 1763 och åtminstone till 1769 under tiden maj 
till september. För hans räkning byggdes iskällare, bastu och badkista. 
Man kan också notera hans kostnader för foder åt hästar, hundar - och 
höns!

Någon gång före våren 1764 drabbades stenhusets ovanvåning av en, 
troligen begränsad, eldsvåda - glömda levande ljus (?). Branden tycks ha 
skadat den fasta inredningen i ett par rum. Paneler lagades i lilla matsalen 
(?) och i Grevinnans förmak, där även ett ståndur förstördes. Vid branden 
förstördes sannolikt även väggbeklädnaden av ostindiskt siden i det se
nare rummet och rummets väggar kläddes därefter med ny väv, prydd 
med ”kinesiskt” måleri.

I nordöstra hörnsalongen - dåtidens Grevinnans förmak - finns nämli
gen ett frilagt parti med ett kinainspirerat måleri (fig. 127). Det är målat 
på väv, som fortfarande täcker båda innerväggarna i rummet, medan 
ytterväggarna har träpannåer. Måleriet har en blond lätt ton. Det synliga 
motivet är en hattprydd kines som håller en fågel i handen. Figuren står i 
rosa mot vit botten och omges av en gul profilerad ramlist. Den dekor- 
målade väven har använts som underlag för senare målningsskikt och ta
petsering.

Enligt räkenskaperna nymålades 1764 två rum i respektive blått och 
gult. Det torde som sagt ha rört sig om lilla matsalen och grevinnans för-
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mak. Med hänsyn till färghållningen på ”kineseri
et”, var det troligen förmaket som hade gula snicke
rier.

Jean Erik Rehns andra uppdrag för Brahefamil- 
jen (se nedan) gör det inte otroligt, att han var idégi
vare till den kinesiserande dekoren. På 1760-talet 
var han verksam med inredningarna för Kina slott 
och kineserier var högsta mode.

Det förefaller, av räkenskaperna att döma, som 
om några gästrum vid denna tid också inreddes i 
västra längans ovanvåning. Men bilden är oklar. 
Först under Magnus Fredrik Brahes tid får vi en 
uppfattning om västra gästrumsvåningen.

Samtida byggåtgärder på andra Brabeslott 
De kungliga hyste av förklarliga skäl skuldkänslor 
för Erik Brahes tragiska död och gynnade under 
1700-talets lopp familjen på olika sätt. Kronprins 
Gustaf gjorde flera besök på Braheslotten. Han skall 
också som relativt nybliven konung ha besökt Ryd- 
boholm och Östra Ryds kyrka den 8 juni 1773 
(Nordberg i: Brandel 1928, s. 368).

Skokloster besökte kronprins Gustaf med sitt 
hov 1767, antagligen främst av historiskt intresse. 
Johan Gabriel Oxenstierna har skildrat besöket och 
om slottet meddelar han: ”fönstren är sönderslagna, 
det växer gräs på väggarna, det är knapt, att taket 
kan skydda huset mot regnet och när man ser det 
tror man sig snarare se ett väldigt ugglenäste än ett 
palats, fordom så ståtligt” (Hidemark 1995, s. 26).

Konkreta upplysningar i själva byggnaden på 
Skokloster vittnar dock om, att mycket medvetna 
och omfattande reparationer och kompletteringar 
ägt rum, främst av fönstren, men troligen också av
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invändiga snickerier (Hidemark 1995, s. 29). Från 
mitten av 1750-talet och årtionden framöver byttes 
merparten av slottets fönster ut, inte bara fönster
bågarna, utan hela karmar, eller också förändrades 
äldre karmar. De flesta fönsterreparationerna tycks 
ha utförts mellan 1754 och 1769 (Hidemark a.a., s. 
21 f.). I förteckningen över egendomarna efter Per 
Brahes död 1771 uppges såväl sten- som träbyggna
der på Skokloster vara i ”tämmeligen gott stånd” (E 
7502).

Reparationerna nämns i Rosirs redogörelse 
1778 (se vidare nedan). Han skriver: ”På Stenhuset 
wid Skokloster är fortfarit med fönstrens iståndsät- 
tande, hwartil jag låtit komma ekevirke från Skåne, 
så väl som och med flera reparationer, i synnerhet är 
början gjord med ett av Tornens reparerande” (E 
7477). Han uppger vidare, att magister Trägård un
der två års tid varit sysselsatt på Skokloster med 
uppordnande av Salstabiblioteket, som 1755 hade 
flyttats till Skokloster (Hidemark a.a., s. 27).

Liksom Rydboholm uthyrdes tydligen även Sko
kloster, åtminstone vissa tider. Så arrenderade över
kammarherren Carl Gustaf Piper, morbroder till 
Magnus Fredrik, slottet över sommaren 1776 för 
i 000 daler kmt (E 7477).

Salsta slott fick besök av kronprinsen 1768. 
Även här finns en ögonvittnesskildring, av följe
slagaren och direktören över Bergsverken Daniel 
Tilas, som uppger att: ”det präktiga Bielkska sten
huset på Salsta är mycket förfallet” (Redelius 1997, 
s. 95). Enligt vissa uppgifter skall emellertid repara
tioner ha skett på Salsta 1760-1770, då bl.a. spisar 
ersattes med kakelugnar (Björkman 1989). Vid ge
nomgången av byggnaderna efter Per Brahes död



I771 antecknar man om Salsta: ”ansenligt stenhus, som tarvar någon re
paration och eljest har försvarsgoda hus” (E 750z). Rosir skriver 1778: 
”Wid Sahlstad hafwer de af Sahl. Grefwen Pehr i lifstiden påbegynta repa
rationer på Stenhuset blifwit fullföljda med taket, fönstren m.m., jämte ny 
Trägårdsinrättning ... (E 7477).

Jean Erik Rehn uppger i sina verksförteckningar, att han utfört arbeten 
på Salsta. I Förteckning n:o 1 (det kortare utkastet) står ”Repareradt den 
stora wåni(n)gen och Trappan ...” (Upmark 1925, s. 148) och i n:o z (den 
fullständigare versionen): ”Repareradt och inredt den i:e wåni(n)gen ...” 
(Idem, s. 151). Tyvärr anges inga årtal i verksförteckningarna. Men i ma
gister Trägårds noggranna redovisning av räkenskaper efter Per Brahes 
död, uppges att reparationer skett under åren 1768, 1769 och 1770. I de 
tillhörande verifikationerna återfinns bl.a. en av Rehn 1770 kontrasigne- 
rad stenhuggarräkning för stora salens spis (E 7503).

Arvskiftet iy68
Den z maj 1768 skedde således arvskiftet efter Erik Brahe (E 7501). 
Äldste sonen Per Brahe (1746-1771) var då myndig och Magnus Fredrik, 
som var 12 år, företräddes av statssekreteraren Johan Rosir. Denne hade 
efter Vult von Steijerns död 1767 utsetts till ”curator”, dvs. förmyndare 
för den unge greven.

Arvdelningen innebar - med reservation för alla juridiska komplika
tioner - i princip följande: Morgongåvegodset Skarhult behölls av Chris
tina Piper. Till Salsta och till Stockholmshuset tycks hon ha behållit nytt
janderätt. Första broderslotten tillföll Per, som i Uppland erhöll Sko
kloster säteri, Salsta, Tuna kronosäteri, Berga kronorusthåll, del i Frö- 
sundahemmanen och i Östergötland Gerstorps berustade kronosäteri och 
Gåra kronorusthåll jämte alla de hemman och torp som låg under de olika 
egendomarna. Efter ekonomisk uppgörelse skulle han också få disponera 
Stockholmshuset, dvs. det gamla Stenbockska palatset på Riddarholmen. 
Det såldes sedermera till Kronan och blev säte för Kammarrätten 1772.

Andra broderslotten tillföll Magnus Fredrik. Den innebar i Uppland 
Rydbobolms säteri i Östra Ryds socken med alla dess skattlagda torp och 
hemman, några hemman i Täby socken, i Skåne Pugerups säteri i Gud-

muntorps socken med underliggande hemman och torp, tre gårdar i 
Gränna socken och en utjord på Visingsö samt Mattholms kronorusthåll 
med underliggande i Pargas socken i Åbo län i Finland.

Rydboholm kom under ytterligare en tioårsperiod, intill dess Magnus 
Fredrik var myndig, att ligga under förmyndares förvaltning. Över den tid 
Johan Rosir företrädde den omyndige Magnus Fredrik, 1767-1778, skrev 
han en detaljerad redogörelse (E 7477), som vi återkommer till.

Sterbhustidens huvudpersoner
Under sterbhustiden skedde alltså rätt omfattande reparationer och andra 
bygginsatser på flera av Braheslotten. Än en gång kan man fråga sig, vem 
som var drivkraften bakom.

Under barnens omyndighet representerade Erik Brahes änka Christina 
Piper familjen, tills styvsonen Per blev myndig 1768 och arvet skiftades, 
och återigen efter Per Brahes död 1771 ända till dess hennes egen son 
Magnus Fredrik återkom från sin bildningsresa i Europa 1778. Kamrern 
Rath skötte under hela denna tid familjens affärer ”för en årslön av 1 500 
daler kopparmynt, jämte någon discretion vid ett eller annat tillfälle”, 
som Rosir uttrycker det (E 7477).

Att Erik Brahe hyste stor omsorg om byggnaderna, visar som sagt hans 
sista brev till hustrun. Det är dock okänt, om Christina Piper spelade en 
aktiv roll för det som konkret skedde på Rydboholm eller de andra går
darna. Det fanns goda rådgivare i hennes nära krets.

Christina Charlotta (Stina) Piper (1734-1800), som 1754 blev Erik 
Brahes andra hustru, var dotter till Carl Fredrik Piper, ägare till Ängsö 
och skånegodsen Christinehov med Andrarums alunbruk, Torup, Höge- 
stad och Baldringe. Det stora Piperska godsinnehavet hade skapats av 
Carl Fredriks mor Christina Piper, f. Törnflyckt. Av alla sina gods före
drog hon Krageholm i Skåne, där hon dog 1752 (Piper 1961, s. 27 ff.). 
Bröllopet mellan Stina Piper och Erik Brahe firades på Krageholm. Efter 
endast två års äktenskap blev hon änka på sommaren 1756, blott 22 år 
gammal.

Erik Brahes avrättning var ett dråpslag mot hela den nära släktkretsen. 
Svärfadern Carl Fredrik Piper drog sig samma år upprörd och besviken



tillbaka till Krageholm, där han förblev boende och också slutade sina 
dagar (Piper 1961, s. 29).

Carl Fredrik Piper (1700-1770), en av det äldre mösspartiets mest an
sedda medlemmar, var tidigt engagerad i byggenskap. Sedan han 1730 
tillträtt Ängsö, lyckades han under en 1 o-årsperiod arbeta upp egendo
men ur det förfall, som rått under förre ägarens tid (Piper 1961, s. 29). 
Under Carl Hårlemans ledning lät han reparera och nyinreda slottet och 
bygga på en fjärde våning och uppföra två trädgårdsflyglar. Han lät också 
bygga ett västtorn vid kyrkan (Nisbeth 1982, s. 17).

På Krageholm igångsatte han, när han kom dit 1757, en omfattande 
ombyggnad, varvid exteriören fick sin ännu bevarade prägel och rums- 
inredningen i huvudbyggnaden omgestaltades (Kjellberg 1968, s. 178). Vi 
kan säkert förutsätta, att han gett goda råd beträffande upprustning och 
byggenskap på Brahegodsen.

Den 30 mars 1773 ingick Christina Piper sitt andra äktenskap med 
riksrådet och kanslipresidenten greve Ulrik Scheffer (1716-1799), tidi
gare minister i Paris. Det var en förbindelse, som väckte ej så lite uppse
ende, eftersom Ulrik Scheffer hade varit ledamot i den riksdag, som döm
de Erik Brahe till döden. Stina Piper skall vid denna tid ha varit sjuklig och 
paret tog inte längre stor del i hov- och sällskapsliv, utan föredrog lugnet 
på landet (Odhner 1892, s. 100 och 139).

Vilket inflytande världsmannen Scheffer kan ha haft på den unge arv
tagaren kan man inte låta bli att fråga sig. I detta sammanhang är hans 
intresse för byggenskap mest väsentligt. Det är känt, att Ulrik Scheffer och 
hans broder Carl Fredrik på 1760-talet låtit nybygga fädernegodset Stora 
Ek i Västergötland enligt Jean Erik Rehns plan (Luthander 1968, s. 27 f.). 
År 1768 stod en ny huvudbyggnad och en flygel klar. Ulrik Scheffer blev 
senare ensam ägare till Stora Ek och fullbordade anläggningen med ytter
ligare en flygel enligt den Rehnska planen (Selling 1991, s. 183 f.). Han 
bodde ofta på Stora Ek, när han inte uppehöll sig på överstebostället 
Slädene. På ålderdomen köpte han även gården Årnäs vid Vänern (Odh
ner 1892, s. 210). Då Ulrik Scheffer saknade egna barn, kom dessa gods 
efter hans och Christina Pipers död 1800 att tillfalla Magnus Fredrik 
Brahe.

Förmyndare Rosirs redogörelse 1778
Rydboholm synes från början ha varit avsett för Magnus Fredrik Brahe 
och vid arvskiftet 1768 tillföll honom gården och dess underliggande 
hemman och torp formellt. När Magnus Fredrik 1778 återvände från sin 
bildningsresa i Europa, var förmyndartiden över.

I juni 1778 undertecknade statssekreteraren Johan Rosir en slutsum
mering av den senare delen av perioden: ”Berättelse om Förmyndarskapet 
för Herr Capitain Högw. Magtius Fredrik Brahe” (E 7477).

Det är framför allt en redogörelse för de komplicerade ekonomiska 
transaktioner, som skedde efter Per Brahes död 1771, då den avlidne 
grevens alla ännu osålda gods tillföll halvbrodern Magnus Fredrik. Det 
var Salsta och Wattholma med vad därtill hörde, Skokloster, Spiker på 
Rügen och Stenhuset i Stockholm. Trots att Penningby, Tuna och Gers- 
torp redan då var sålda, fanns det en gäld på över 2 500 000 daler kmt, till 
största delen härrörande från Erik Brahes tid. Rosir omtalar vidare, att 
Brahelund hade utarrenderats till kamrer Rath under åren 1762 till 1777 
och att Christina Piper, efter att ha ingått äktenskap med Ulrik Scheffer, 
hade avträtt sitt morgongåvegods Skarhult till Magnus Fredrik 1774.

Rydboholms slott var ju uthyrt på 1760-talet, först till franske ambas
sadören och sedan till ryske ministern Österman. Om uthyrningen till 
Österman fortsatte ända tills han 1774 återvände till Ryssland, är oklart. 
Av Rosirs redogörelse från år 1778 framgår emellertid, att slottet inte 
längre hyrdes ut. Han skriver: ”Rydboholms Stenhus var förut arrenderat 
till Ryske Envoyeén Gref Österman för 1 800 D. koppar mt årligen och 
sedan i zne år till Hans Excellence Grefwen Rudenschöld för i 000 D kmt 
om året. Och som wid denna gård kunde hafwas jemnare tillsyn, på
trodde jag dess bort arrenderande wara onödigt och mindre fördelaktigt”.

CARL rudenschöld (1698-1783) var född i Åbo, där fadern var pro
fessor (senare biskop i Linköping). Han blev minister i Berlin 1739, fri
herre 1747, president i kommerskollegium 1758, riksråd 1761, Åbo uni
versitets kansler 1766, greve 1770, Uppsala universitets kansler 1771. 
Han var fader till den olyckliga Magdalena Rudenschöld, som fick scha
vottera på Riddarholmstorget 1794 på grund av sitt samröre med Gustaf 
Mauritz Armfelt (Elgenstierna 6, s. 599 f.).
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Sengustavianskt och empire

MAGNUS FREDRIK BRAHES TID

Sedan Per Brahe avlidit i Stralsund den 27 juni 1771, blev som nämnts 
hans 15-årige halvbroder Magnus Fredrik Brake (1756-1826) arvtagare 
till samtliga Brahegods. Vid den tiden studerade Magnus Fredrik i Upp
sala där han blev student i april 1773, varefter han begav sig på en femårig 
utbildningsresa i Europa tillsammans med två officerare, den språkkun
nige Edvard Gyldenstolpe och den lärde filosofie magistern Olof Wetter- 
qvist (Losman 1994, s. 124). Den senare, som enligt Rosir, ”i flera år varit 
Magnus Fredriks handledare i studierna för ett mediocert årligt arfwode 
av i 200 daler kmt, fick år 1773, med Fru Grefwinnans samtycke och 
efter Herr Grefwens förklarande önskan, detsamma ökt till 2 400 D. om 
året”. Dessutom förstärktes hans kassa inför resan med 100 Dukater och 
fick han försäkran om en årlig pension på 3 000 daler kmt (E 7477).

Resan gick till Tyskland, England, Frankrike, Schweiz och Italien. I 
Paris vistades Magnus Fredrik i två år och umgicks där med den svenske 
ministern Gustaf Philip Creutz, en kännare av samtida musik, konst och 
litteratur och den bäste introduktör till franskt kulturliv han kunnat få 
(Losman 1994, s. 126).

Under vistelsen i Europa blev Brahe militärt befordrad i Sverige och 
vid sin återkomst 1778 överhopades han av Gustav III med nådegåvor. 
Han blev den förste innehavaren av titeln ”en av rikets herrar”, vilket 
innebar lika rang med rikets råd och excellenstitel. Den 20 april 1779 
firades hans bröllop med Ulrika Catharina Koskull (1759-1805) på 
Stockholms slott.

Magnus Fredrik Brahe (fig. 128) deltog i riksdagarna från och med 
1778. I sin egenskap av greve nummer ett på Riddarhuset var han vik
arierande lantmarskalk. Från mitten av 1780-talet blev han en av de dri
vande i adelsoppositionen mot kungen och 1787 begärde han avsked från 
officerstjänsten. När Förenings- och säkerhetsakten 1789 - den nya 
grundlag, som kom att kväsa den adliga byråkratin och öppna vägen för 
andra samhällsklasser - skulle genomföras, var han en av huvudmännen 
för adeln med häftiga konfrontationer med kungen till följd. Motsätt
ningen ledde senare till de mest radikala motståndarnas sammansvärjning 
och mordet på Gustav III den 16 mars 1792. Före sin död den 24 mars 
genomdrev kungen en känslosam försoning med Brahe (fig. 129). Efter
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12.8. Porträtt av Magnus Fredrik 
Brahe. Sign. ”C.F. von Breda pinx.”. 
Foto Torbjörn Grundström 2002.

129. Försoningen mellan Gustav III och Magnus Fredrik Brahe. 
Gravyr. Foto Torbjörn Grundström 2002.
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detta blev Brahe en lojal och trogen tjänare åt de 
olika regimer som avlöste varandra. Hans mest kän
da politiska insats var som lantmarskalk vid riksda
gen i Norrköping 1800, då han råkade i konflikt 
med den radikala riddarhusoppositionen. Vissa op
positionella avsade sig då sitt adelskap.

År 1811 ingick Brahe i en beskickning till Paris 
för att till Napoleon framföra den svenske konung
ens lyckönskan med anledning av konungens av 
Rom födelse. Resan skall ha inneburit ekonomiska 
uppoffringar som försvagat hans ekonomi (SBL - G. 
Jacobson). Enligt familjetraditionen inköpte han un
der Parisbesöket möbler och konstföremål till sina 
olika hus.

Vid sekelskiftet 1800 hade både Ulrik Scheffer 
och Christina Piper avlidit. Av Magnus Fredriks 
barn var endast två fortfarande i livet, sonen Mag-
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Rydboholms slott. Akvatint av Ulrik Thersner i Fordna och närvarande Sverige, häfte 28, 1826 (original KB)



nus och dottern Eva Juliana. På hösten 1803 avled också dottern och två 
år senare hans hustru Ulrika Koskull. Därmed avslutades det första skedet 
av Magnus Fredrik Brahes liv. Ett nytt började, när han 1806, vid femtio 
års ålder, gifte sig med med sin avlidna hustrus brorsdotter Aurora Wil
helmina Koskull (1778-1852). I detta andra äktenskap skulle fyra barn 
komma till världen (Elgenstierna 1, s. 560), av vilka Nils Fredrik Brahe 
och hans arvingar blev de som skulle överta Rydboholm.

Magnus Fredrik Brahe hade under hela sitt liv ett stort kulturellt in
tresse och var en tid (1813-1818) tillförordnad kansler för Uppsala uni
versitet. Elans bildning och kulturengagemang speglas i hans konst- och 
boksamlingar och de nydaningar av byggnader och trädgårdar han lät 
utföra på sina gods, inte minst på Rydboholm.

Under 1800-talets början försåldes en del av godsen. Stora Ek, som 
han ärvt av styvfadern Scheffer avyttrades 1804 (Luthander 1968, s. 32). 
Spiker på Rügen såldes 1817 till fursten av Putbus (E 7506) och Skarhult 
avyttrades av arvingarna till Karl XIV Johan 1826 (Kjellberg 1966, s. 
2.59).

RYDBOHOLM BYGGS OM OCH MODERNISERAS

Källmaterial
Tolkningen av Rydboholms slotts förändringar under Magnus Fredrik 
Brahes tid måste till stor del bygga på sannolika antaganden, eftersom 
gårdsräkenskaper saknas i Riksarkivets Rydboholmssamling och ej heller 
återfunnits på annan plats. Arkivalier från 1780-talet (E 7506) talar om 
inköp av möbler, textilier, böcker och juveler, men ingenting som rör 
byggnaderna. Av störst betydelse för förståelsen av Rydboholm vid denna 
tid är de bevarade inventarieförteckningarna från 1795, 1804-1805 och 
1827, varigenom inredningarnas tillstånd och moderniseringar kunnat 
följas. Desutom finns vissa avbildningar av slottets exteriör och omgiv
ning och några kartor från omkring 1800 och senare.

Slottets bevarade fasta inredning såsom dekorativt måleri och tapeter, 
kan tolkas stilhistoriskt och med hjälp av analogier. Den byggnadsarkeo-
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130. Nedan: Vy av slott och kyrka från sydväst. Blyertsteckning av J.F. Julin 
(UUB. Davidsson nr 3221).

logiska analysen av murverket har också varit av betydelse för vissa slut
satser, dock inte i samma utsträckning som beträffande tidigare skeden.

I vilket skick Rydboholm befann sig, när Magnus Fredrik i slutet av 
1770-talet tillträdde sitt arv, är svårt att säkert avgöra. Av räkenskaperna 
att döma hade byggnaderna kontinuerligt underhållits under uthyrnings- 
tiden och vissa nytillsatser gjorts.
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EXTERIÖREN I BÖRJAN AV 1800-TALET

”Nuvarande höge ägare har satt huset i fullkomligt godt stånd, både in- 
och utvändigt, samt anlagt en Lustpark med flera Lusthus och plantager 
däromkring”.

Så beskrivs Rydboholm 1807 av skriftställaren C.C. Gjörwell (s. 53). 
Uttalandet anger, att stora insatser gjorts beträffande både slott och park.



Frågan blir, om det går att fastställa, när förändringarna ägde rum och 
vad de innebar för huvudbyggnaden?

Den äldsta karta över Rydboholm, där slottet och dess närmaste om
givning återges (fig. 86), upprättades 1799 vid en uppmätning av åker
gärdena (LMV Sthlm nr 16). Där är även den engelska parken markerad. 
Dess karaktär har skildrats av Anna-Lisa Nyreröd (1975).

I inledningen har redan nämnts en broderad tavla (fig. 6 ), som tilläg
nats Ulrika Koskull och som alltså kan dateras till tiden före 1805. Näst 
Sueciabilden är det den äldsta hittills kända avbildningen av slottet. Tav
lan visar slottsbyggnaderna österifrån med ljusa fasader och röda tak. 
Nere vid Kyrkviken ligger flera mindre byggnader, en knuttimrad envånig 
byggnad och den kinesiska paviljongen ”Glorietten”. Den senare är även 
markerad på 1799 års karta.

Tavlan har antagligen broderats efter akvarellförlaga och tycks rätt 
trovärdigt återge slottets gestaltning. Antalet fönster och skorstenar stäm
mer med dagens utseende, men takresningen verkar väl hög.

I Fordna och närvarande Sverige illustreras Rydboholm av en akvatint 
av Ulrik Thersner från 18Z5 (se s. 171). Bilden visar slottet från sydväst 
med Östra Ryds kyrka i bakgrunden. Så ser slottet ut än i dag med undan
tag för den borttagna lanterninen på västra längans tak. Tillhörande be
skrivning meddelar: ”av nuvarande ägaren har huset erhållit en modern 
och prydlig inredning”.

I beskrivningen omtalas också, att Gustaf I:s studerkammare och två 
rum på nedre botten i slottet är bibehållna i deras forna skick och att det 
nya biblioteket innehåller 4 000 volymer, främst Historia, Geografi och 
Belles lettres. Trädgården, anlagd av Nils Brahe (sid), uppges vara 
mycket förändrad och slottets omgivningar förskönade. Den engelska 
parken och monumentet över Catharina Koskull nämns.

På Uppsala universitetsbibliotek (UUB) finns ytterligare några avbild
ningar av Rydboholm från 1800-talets förra hälft av j.f. julin (1798- 
1843), bl.a. en blyertstecknad vy av hela slottsområdet, sedd från Kyrk
viken (fig. 130) med slottet nästan skymt bakom trädridåerna, och studier 
av byggnader och monument i engelska parken (Davidson 1963, s. 179, 
nr 3221-3224). De är således inte särskilt givande i detta sammanhang.

Detsamma gäller en skiss av slottet från väster av j.w.c. way (1792- 
1873) som finns i Nordiska museets arkiv.

Thersners akvatint är den som bäst åskådliggör Rydboholm under 
Magnus Fredrik Brahes sista tid. Han dog 1826, 70 år gammal, efter flera 
års sjukdom (Losman 1994, s. 130).

132. Vasatornets tak med 
spån och plåttäckning.

Byggnadsarkeologiska iakttagelser
Slottets nuvande takstol måste ha tillkommit någon gång under Magnus 
Fredrik Brahes tid. 1730-talets brutna tak med täckning av tegel och plåt 
blev då ersatt med befintligt lågt sadeltak. År 1764 omtalades som sagt en 
brand, som ”söndersvett” inredningen i vissa rum. Men vind och tak kan 
inte ha skadats, för de av rustmästare Blom på 1750-talet uppsatta spänn- 
bockarna (fig. 131), som bär upp de stora salongernas innertak, står helt 
oskadade kvar på vinden.

Vid reparationerna på 1980-talet framkom, att slottslängornas tak 
underst var täckta med handspäntade träspån och däröver med järnplåt. 
Så var även fallet med Vasatornets tak (fig. 132), vars takstol dock är 
orörd från 1730-talet. Brandförsäkringshandlingar klargör, att taktäck
ningen härrörde från två olika skeden. 1874 var taket spåntäckt. I det 
årets försäkring - den första som rör slottsbyggnaderna - uppges taket ha 
ny takspän på bräder och 11 plåtbeslagna takkupor (F nr 25031). Antag
ligen var taket täckt med spån från bör
jan. På den nyssnämnda broderade tav
lan var taken röda. Om det är en sann 
återgivning, kan spåntäckningen ha varit 
struken med en blandning av rödfärg och 
tjära, en vid tiden ej ovanlig behandling.
1899 års brandförsäkring redovisar, att 
alla slottstak var täckta med järnplåt på 
bräder (F 33441).

När tillkom då takstolen? På vinden 
finns en inskrift med rödkrita: ”M J N 
1802” (fig. 133) på en sparre i norra län
gans västra innerhörn. Enligt träexpert

133. Inskrift med röd
krita: ”MJN 1802” på 
sparre i slottets takstol.
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iS5- Den sengustavianska dekoren i Blå salongen. Taklisten och 
ett av dörröverstyckena. Foto Torbjörn Grundström 2002.

verkade skriften vara gjord på färskt virke, som spruckit efter det att in
skriften gjorts. Detta togs till en början som utgångspunkt för takets date
ring. Som vi nedan skall se, visade det sig, i jämförelse med andra källor, 
tveksamt om detta var riktigt.

När den nya takstolen rests, murades taklist och gavelrösten. Det mur
bruk som kom till användning både i taklist och rösten är ett mellangrått 
till gråvitt bruk med stora kalkklumpar. Taklisten är murad på ett skift av 
vingtegel, sannolikt från 1700-talstaket, och har en profil bildning med 
klassiskt snitt, som påminner om Vasatornets taklist, men i mer förenklad 
form.

Vad hände i det inre sedan den nya takstolen byggts? Murverksam- 
manhangen på östra flygelns vind visar, att de två rummen mot gården, 
den s.k. Hönshimlen, tillkommit efter det att nuvarande tak och rösten 
var byggda. Väggen in emot vinden (fig. 134) vilar nämligen på rostets 

murade fönsterbröstning. Frågan blir då om inventarie
förteckningarna kan meddela något om när vindsrum
men kom till?

Vid murverksundersökningen iakttogs två fasadav- 
färgningar, som båda torde härröra från den här aktu
ella tiden. Ovanpå 1750-talets kimröksgrå färg fanns en 
blekgul kalkfärg. I ett ännu senare skede hade puts
ytorna hackats upp och en tunn vattrivning påförts. 
Därefter hade fasaderna avfärgats i rosa, sockeln i varmt 
rött och taklisterna i vitt. När den rosa avfärgningen 
gjordes har inte säkert kunnat läggas fast i tid. På den 
broderade tavlan (fig. 6), som härrör från någon gång 
mellan 1780 och 1805, är fasaderna ljusa, men det går 
inte att avgöra om det skall föreställa blekgult eller svagt 
rosa.

För interiörernas vidkommande skulle de båda in
ventarierna från 1795 och 1804 visa sig vara mest upp
lysande och även ge vissa förklaringar rörande exte
riören. Men först en beskrivning av den inredning som 
ännu är bevarad från tiden ca 1780-1830.
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134. Östra flygelns vind. 
Väggen till rummen mot 
gården, den s.k. Höns
himlen, vilar på bröst- 
ningen till gavelröstets 
fönster.

Bevarad fast inredning
Inredningarna moderniserades under Magnus Fredrik Brahes tid, först i 
sengustaviansk stil och sedan i empire. Det visar både inventarieförteck
ningar och bevarade ytskikt, kakelugnar, spisar m.m. Ett nytt bibliotek 
skapades och gästrumssviten i västra längans ovanvåning fullbordades 
(fig. 8). Gamla möbler och annat lösöre tycks än en gång ha avlägsnats 
från slottet (till Skokloster?) för rummen möblerades om i årtiondena om
kring sekelskiftet 1800.

De representativa salongerna i slottets nordöstra del speglar tydligt 
förnyelsen. Biljarden eller Billardsalen (nuvarande Blå Salongen) i norra 
längans mitt, med dess stora rymd och ljus från fyra fönster, får sin karak
tär av den sengustavianska dekoren i ”camiéu bleu” med allegoriska figu
rer och arabeskmotiv. Den pryder frisen vid övergången mellan vägg och 
tak och dörröverstycken (fig. 135) samt den putsade rörspisen.

Dekoren vid taket är anbragt på den kraftfullt profilerade äldre taklis
ten, som nu målades i grisaille med klassicistiska ornament. Under taklis
ten finns en dekorativ fris av papper på väv. Den har på dämpat blå botten 
en grisailledekor, där motivet utgöres av mercuriusstavar mellan mot
ställda sfinxer, flankerande stora blomsterkorgar och med girlander av 
blommor i bakgrunden.



i}6. Rörspisen i Blå salongen innan nederdelen ersattes med en marmorspis. 
Foto Nordiska museet. Sune Ambrosiani 1903 (4 Dj).

De fyra dörröverstyckena med blå grund och grisailledekor, har alla i 
mittfältet runda medaljonger med olikartade offerscener, där antika ge
stalter är grupperade kring en trefot. Medaljongen vilar i en blomstergir- 
land som bärs upp av två bevingade väsen i tunna antika dräkter. På 
bottenfälten är kvistar med tunna blad, nedtill hopbundna med rosetter, 
utströdda. Överstyckena omges av en gråmålad ramlist med påklistrade 
pappersbårder med geometriskt stiliserad dekor. Samma bård följer dörr
fodrens utsida ner till bröstpanelen och väggfälten intill alla fönstren.

Den putsade rörspisens nederdel ersattes i början av 1900-talet med en 
marmorspis. Ett äldre foto (fig. 136) visar det ursprungliga utseendet med 
hermdekoren på undre delen. Den bevarade överdelen har camiéu bleu- 
dekor liksom dörröverstyckena. Innanför hörnlisener i vit marmorimita
tion har framsidan två korsade tända facklor högst upp. Mittpartiet do
mineras av en kandelaberuppställning på vars postament sitter två 
symmetriskt utåtvända kvinnor med ymnighetshorn i händerna. På ömse 
sidor om kandelabern svävar genier, som antänder offerelden. Nedtill på 
ömse sidor om kandelabern finns maskaroner lindade med bladrankor i 
form av ett hjul ur vars mitt utgår en stav med fackla högst upp.

Blå salongens motivvärld är klassicistisk och sval, man kunde säga 
manligt upphöjd. Det är möjligt, att innehållet kan tolkas i anslutning till 
frimureriets symbolspråk. Magnus Fredrik Brahe var en engagerad frimu
rare.

Salongen (nuvarande Röda salongen) i hörnet mellan norra och östra 
längorna kallades tidigare Grevinnans förmak och bildade övergång från 
paradrummen till den mer privata delen av våningen. En stor sengustavi- 
ansk spis dominerar rummets västvägg (fig. 137). Väggarnas ytskikt har 
ändrats och kompletterats ett flertal gånger.

Salongens fyra dörröverstycken är dekorerade i grisaille med arabesk
motiv, här på guldgrund (fig. 138). Mittmotivet på dem alla är en låg 
blomsterkorg på fotställning i form av en fascesliknande kärve. Därbak- 
om syns korsade pilar. På ett lågt trappstegsformat podium draperat med 
tyg, och med blomsterurnor i ytterkanterna, sitter två genier, klädda i 
tunna dräkter. De bär likt karyatider blomsterkorgen, samtidigt som de 
med ena handen stödjer dess ytterkant. Från korgen utgår blomstergirlan-
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137- Röda salongens västvägg med spis och väggdekor. Foto Nordiska museet. 
Sune Ambrosiani 1903 (4 Dk).
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der som på sidorna lyfts och stöds av två amoriner. Upptill svävar ytterli
gare två amoriner på ömse sidor av blomsterkorgen. Motivet är varmt 
kvinnligt, och har inte som i Blå salongen någon undertext. Måleriet har 
något högre konstnärlig kvalitet än det i Blå salongen. Eventuellt är det 
utfört av en annan målare.

Takfrisen är prydd med en målad bård, liksom i Blå salongen av pap
per på väv. Måleriet utgöres av fortlöpande romber omgivna av smala 
gula och röda ramverk. I rombernas mitt syns olikartade maskaroner i 
grisaille på blå botten och i svicklarna lagerkransar i mörkt grönt mot 
ljusare grön botten. Frisen omges upp- och nedtill av en smal ramlist må
lad i gult. Nedtill finns ytterligare en målad bård med pärlstav i grisaille 
och upptill på listen en gotiserande bård målad i vitt och svart. Ovanför 
taklisten har mot takytan senare klistrats en av papper utklippt dekor av 
blommor, s.k. en terrasse.

Sengustavianskt måleri inspirerat av Pompejis nyupptäckta fresker fö
rekom i Sverige tidigast under 1780-talet. Louis Masreliez är dess främste 
företrädare och arten brukar därför kallas Masreliezmålningar. På Stock
holms slott stod han för första gången för måleri av detta slag under 1780- 
talets senare hälft. År 1788 var interiören på den Turkiska paviljongen på 
Haga färdigställd med pompejanska ornament (Mosehus 1923, s. 96). 
Mest kända är de utsökta väggmålningarna från ca 1790 på Haga slott 
(Mosehus a.a., s. 102 ff.). Olika dekormålare stod för själva utförandet.

”Masreliez”-dekoren i Biljarden/Blå salongen på Rydboholm har en 
rätt medelmåttig figurteckning. Blomstergirlandernas form och uttryck 
och de små strödda bladkvistarna med dess flikiga blad är karakteristiska 
inslag. På det Braheska Salsta dekorerades, antagligen ungefär samtidigt, 
en hel rumssvit i snarlik stil; grevinnans förmak och sängkammare, musik
rummet och Blå salongen (Redelius 1997, s. 40, 45 f., 56 f. och Söderberg 
1967, s. 94 ff.). Det är inte klarlagt, när dekoren på Salsta tillkom, eller 
vem som utförde den. Men särskilt Blå salongens dekormåleri i camieu 
bleu har så stora likheter med dekoren i Biljarden på Rydboholm, att det 
är troligt att samma dekorationsmålare varit verksam på båda ställena.

I Sophia Albertinas palats i Stockholm finns vissa motiv, t.ex. över 
nischen i hörnsalongen (Alm 1991, s. 155), som också har likhet med



13 8. Röda salongen. Ett av de sengustavianska dörröverstyckena. Däröver den rombmönstrade taklisten 
och högst upp den klippta blomdekoren ”en terrasse”. Foto Torbjörn Grundström 2002.



Rydboholmsdekoren. Dekoren är där utförd 1793-1794 efter Louis Maz- 
reliez ritningar (Moselius a.a., s. 127).

Enligt muntligt uttalande av Göran Alm ger friserna i Rydboholms- 
salongerna viss association till Tullgarn. Där är en dekorativ fris i över
gången mellan tak och vägg ett karakteristiskt motiv i alla paradrummen 
(Alm 1991, s. 125). Inredningarna på Tullgarn, som är av mycket högre 
konstnärlig kvalitet än på Rydboholm, skapades gemensamt av bröderna 
Jean Baptiste och Louis Masreliez under åren 1790-1794 (Setterwall 
1956, s. 19, Alm a.a., s. 119).

Med hänsyn till dessa analogier är det troligt, att den sengustavianska 
dekoren på Rydboholm utfördes tidigast under iypo-talet.

Väggfälten i Röda salongen utgöres av den äldre väven med kinesise- 
rande måleri. På denna har pilasterartade våder av utsökt vackra franska 
Réveillontapeter uppsatts (fig. 137 och 139). De ger nu rummet dess ka
raktär. Tapeternas bottenfärg är briljant grön med fint nyanserad dekor av 
pompejansk art: medaljonger, blommor och fåglar i en mångfald klart 
lysande färger. Tapeterna omges, liksom dörröverstyckena, av smala 
pappersbårder av biedermeierkaraktär med svart botten och vit dekor 
(kring dörröverstyckena en ersättning för förgyllda ramlister av trä?). 
Mellan tapetvåderna är bottenväven målad knallvit.

Tapeterna härrör från Manufacture Royale de J. Réveillon i Paris. Där 
tillverkades dessa ”papiers peints ä arabesque” under 1700-talets senare 
del. De var av två sorter, vissa med sju till åtta färger och andra, exklusi
vare, med tjugo till trettio färger. De senare, till vilka Rydboholmsta- 
peterna hör, var av yppersta hantverksmässiga och konstnärliga kvalitet 
och följaktligen mycket dyra (Bruignac 1984, s. 118). Fabriken förstördes 
1789 av en förelöpare till revolutionen. Tillverkningen övertogs därefter 
av tapetfirman Jacquemart & Bénard, som fortsatte verksamheten ett 
stycke in på 1800-talet (Leiss 1961, s. 25 ff.) jämsides med tryckning av 
panoramatapeter.

Enligt upplysning från Elisabet Hidemark och Ingela Broström som 
för närvarande (2002) arbetar med en bok om tapeter, finns på Cooper- 
Hewitt Museum i New York en tapet som på krämvit botten har exakt 
samma mönster som den här återgivna breda tapetvåden från Rydbo

holm. Den uppges vara tillverkad vid Réveillonfabriken omkring 1788 
enligt en förlaga av Jean-Baptiste Fay (Lynn 1980, fig. 4-2). Hur länge 
tapetmönstret var i produktion är ovisst. Det är fullt möjligt att tryck
blocken övertogs av firman Jacquemart & Bénard 1791.

Mycket få tapeter av denna art är bevarade i Sverige. Från Kristine- 
holm i Sörmland finns t.ex. en tapetrulle bevarad (Tunander 1984, s. 49). 
Den är försedd med Parisfirmans stämpel och daterad år 1800.

INVENTARIERNA 1795 OCH 1804

Inventarieförteckningar från 1795 och 1804 (gårdsarkivet) speglar etap
per i den inre förnyelsen. De är i princip uppställda på samma sätt, dvs. 
vid rundvandringen i huset redovisas rummen i samma ordning, vilket 
underlättar förståelsen.

I bouppteckningen efter Ulrika Koskull 1805 (E 7505) uppräknas 
möbler och övriga inventarier mycket utförligt, men det anges inte i vilka 
rum de finns. Bouppteckningen är därför inte lika användbar i detta sam
manhang, där vi främst söker svar på frågor kring byggnadens disposition 
och fasta inredning.

Inventeringen tycks emellertid ha genomförts systematiskt med början 
i Biljarden och övriga rum i ovanvåningen, och därefter i nedre våningen 
med början i Familjerummet. För studier av möbelhistorien torde därför 
bouppteckningen 1805 vara en givande källa, liksom bouppteckningen 
efter Magnus Fredrik Brahe 1827 (Skoklosterarkivet). Den senare beskri
ver den lösa inredningen mycket detaljerat, men ger nästan inga upplys
ningar om fast inredning, tapeter eller andra väggbeklädnader.

Slottets nedre våning
Inventeringen började både 1795 och 1804 i bottenvåningen (fig. 8). Be
träffande förstugan är inga noteringar gjorda. Först kommer man till det 
nuvarande s.k. Familjerummet (fig. 88), som under 1700-talets början var 
Grevinnans kammare, sen blev grevens rum under namnet Röda kamma
ren och nu kallas Hans Exc. Kammare/Sängkammaren. Väggarna var

SENGUSTAVIANSKT, EMPIRE Ij8



IJC) SENGUSTAVIANSKT, EMPIRE



1795 klädda med gamla ylletapeter, sannolikt desamma som i 1700-talets 
början kallades cassiantapeter. En stor imperialsäng dominerade alltsedan 
1716 rummet och på väggarna hängde porträtt av Braheättens huvud
män. Ar 1804 står också angivet: ”gamla ylletapeter”, men det har senare 
strukits över. Istället har man antecknat, att rummets väggar målats med 
oljefärg, tyvärr utan angiven kulör.

Intill Grevens kammare låg enligt sedvanligt franskt mönster Cabinett 
och Garderobe. Inget av dessa båda tunnvälvda rum i slottets nordvästra 
del har någon väggbeklädnad redovisad. Därnäst uppräknas 1804 Hof- 
mästarens Kammare med z sängplatser och 1 fönster, vidare Hushållers
kans och Kockens Kammare. De tre senare låg sannolikt i västra längan.

Till höger om förstugan låg i norra längan och anslutande del av öst
längan den rad av gästrum, som tillkom under Erik Brahes sista år. Både 
1795 och 1804 uppräknas fem Gästkammare. Gästkammare nr 1, eller 
som den kallas 1804: Långkammare nr 1, är störst och anges i båda 
inventarierna ha z sängplatser och papperstapeter av sitzerfacon (chintz- 
liknande). De övriga gästrummen har 1795 brokiga papperstapeter och 
vardera 1 sängställe. 1804 har empiremodet haft till följd, att väggarna 
målats i en färg, antingen gult eller blått i de olika rummen.

Ar t8z7 har gästrum nr 3 - i nordöstra hörnet - fått en annan funk
tion, vilket benämningen Archivet anger. Rummet skulle fungera som ar
kivrum intill dess handlingarna 1896 överfördes till riksarkivet.

Ovre våningen
I andra våningen kom man både 1795 och 1804 först till BiljardSalen 
(nuvarande Blå salongen). Ingen väggbeklädnad nämns, men man noterar 
fyra fönstergardiner av nättelhår och inboaserade porträtt av Joachim 
Brahe och Margareta Wasa och en stor tavla föreställande Joseph och dess 
bröder (den stora oljemålning, möjligen av C.F. von Breda (Söderberg 
1967, s. 7z), som återger Gustaf II Adolfs hemkomst till Ebba Brahes och 
Jacob de la Gardies bröllop?).

Förutom den stora biljarden fanns i rummet 1 soffa och 18 stolar 
klädda med svart tageltyg, z bord med inlagda stenar med ett gipshuvud 
på vardera bordet och ett på kakelugnen, 1 tebord med porslinsskiva, 1

runt alrotsbord, 1 ljuskrona av glas m.m. The Skänken har fått en egen 
rubrik. Den har ett rikt innehåll av teutensilier, kannor, koppar av olika 
slag m.m. och står uppenbarligen i biljardsalen, för uppräkningen fortsät
ter med fortepiano, spelbord m.m. I 1795 års inventarium nämns Sa
longen direkt efter Biljarden, men 1804 kommer däremellan Lilla rum
met, antagligen passagen till biblioteket.

Biblioteket nämns inte i något av dessa inventarier, men väl i 18Z7 års 

bouppteckning.

Salongen, tidigare Grevinnans förmak (nuvarande Röda salongen) 
uppges i båda inventarierna ha väggbeklädnad av väv, målad med olje
färg. 1804 års inventarium har tillägget ”och målade arabesker”. Den 
franska benämningen på de Réveillontapeter som ännu pryder rummet 
var som sagt papiers peints ä arabesque. Vi kan därför förmoda att tilläg
get avser tapeterna, som således satts upp någon gång före 1804.

År 1795 hade salongen rödrutiga gardiner av taft och fyra rullgardiner. 
Att det fanns fyra fönster i rummet 1795 är en viktig upplysning. Fasad- 
uppmätningen visade nämligen, att rummet tidigare endast hade tre föns
ter, två mot norr och ett mot öster. Det senare hade sedan satts igen (pl. 
1:3) och två nya fönster togs istället upp på ömse sidor därom. Med 
inventariets hjälp kan alltså fönsterförändringen tidfästas till före 1795.

I rummet fanns många möbler, som här inte kan uppräknas. År 1795 
nämns t.ex. 3 inboaserade speglar med förgyllda ramar och zirater och z 
förgyllda bord (trymåer mellan fönstren), 1804-1805 en soffa och 11 få
töljer av röd damast, fyra röda damastgardiner, 1 kristalljuskrona m.m. 
18Z7 års inventarium redovisar andra möbler och en större turkisk matta.

Grevinnans sängkammare (nuvarande Gröna salongen) hade 1795 
väggbeklädnad av gröna och vita papperstapeter och de tre fönstren mot 
öster gardiner av grönrutig taft. I rummet fanns en grön och vitrandig 
moarésäng och en mängd andra möbler. År 1804 uppges samma rum ha 
papperstapeter ”med Chinesisk målning” - något som är överstruket och 
ändrat till ”brokige papperstapeter”.

Intill sängkammaren låg Grevinnans Cabinett, ett rum med två föns
ter. År 1795 uppges väggarna vara klädda med väv målad med oljefärg. 
År 1804 kallas samma rum Grevinnans Cabinett eller Divanen och har
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då väggbeklädnad av väv målad med gul färg och ”hängande arabesker”, 
antagligen draperiartade bårder vid tak (se Tunander 1984, s. 5z). Divan- 
soffan i rummet hade zz stycken halvsidendynor med rött klädesöver
drag.

Efter kabinettet nämns Grevinnans Toilette, som bara har ett fönster. 
Det måste betyda, att Grevinnans Cabinett låg i östra flygelns södra ytter- 
hörn och Toiletten i inre hörnet mot gården (fig. 8). Toiletten hade 1795 
brokiga papperstapeter och 1804 gula tapeter målade på väv. I inventari
erna uppräknas 11 respektive 7 kopparstycken i förgyllda ramar och glas 
i rummet.

Så följer Jungfrukammaren, som hade två fönster och antagligen låg i 
flygelns södra del in mot gården. Ingen väggbeklädnad nämns. Ar 1795 
uppräknas 1 säng, gulrutig med sparlakan m.m. och 1804 bl.a. 1 säng 
med sitzeromhänge och x soffa för kammarpigan. Här i östra flygeln låg 
också Garderoben, där det endast fanns en nattstol med tillbehör.

Därefter går inventeringen vidare i norra längan. Matsalen (i nord
västra hörnet) uppges 1795 ha 7 väggfasta porträtt av Gustaf II Adolf och 
de fältherrar från trettioåriga kriget, som ännu hänger där. Begreppet 
väggfast torde innebära, att väggarnas boasering från omkring 1750 var 
kvar.

Fältherreporträtten räknas upp även 1804, men de anges inte längre 
vara väggfasta. Om det skall tolkas så, att boaseringen redan då var bort
tagen, är ovisst. Rummet saknar numera väggbeklädnad av trä med un
dantag för en låg fotsockel. Taklisten är tillkommen på 1980-talet.

Efter matsalen uppräknas 1795 gästrummen i västra flygeln: Blå gäst
kammaren med blå papperstapeter, Sitzergästrummet med chintzbekläd- 
nad och en stor imperialsäng, Jungfrukammaren nr z med gröna och vita 
papperstapeter och Garderoben nr 2, där endast nattstol med tillbehör 
och bidé nämns.

År 1804 har gästrummen blivit fler. Gästkammare 1 uppges ha blå 
väggar och Gästkammare 2 gula väggar, Gästkammare 3, blå väggar och 
5 stycken kopparstick jämte en Garderob. Vidare upptas Gästkammare 4 
med gula väggar och kopparstick samt Främmande jungfrukammaren. År 
i8zy var det åtta gästrum i västra flygeln och hela ovanvåningen inredd.

Vindsvåningen
Efter gästrummen kommer man till rummen i västra längans vindsvåning. 
Ett rum kallas 1795 för Unga herrskapets kammare. Det hade två fönster
gardiner av linon och måste vara gavelrummet mot söder. Rummet var 
klätt med brokiga papperstapeter och hade sängställen för fröken Eva (10 
år) och greve Magnus (5 år) samt för ”fransyskan” (guvernanten). Är 
1804 var fröken Eva död och samma rum kallas Grev Magnus kammare. 
I anslutning därtill låg Garderoben och Kammartjänarens kammare. År 
18Z7 är benämningen på rummet Herr Öfwerstallmästaren Grefwe Bra
hes rum. En levande muntlig tradition uppger också, att Excellensen Mag
nus Brahe bodde i detta vindsrum med dess vackra sjöutsikt under hela 
sin livstid - han dog 1844 - när han var hemma på Rydboholm.

Därefter uppräknas i båda inventarierna ett rum, som kallas Fröken 
Ulf heims kammare, 1795 hade rummet gulbrokiga papperstapeter, en 
skåpsäng och ”lilla Marjanas säng”. Det troligaste är, att det rör sig om 
östflygelns vindsrum, den s.k. Hönshimlen.

Med stöd av inventariet kan alltså inredningen av vindsrum dateras till 
tiden före 1795, vilket i sin tur, enlig resonemanget ovan, innebär att den 
nya takstolen måste ha byggts dessförinnan.

Övriga rum
År 1804 omtalas två rum som inte nämnts i det tidigare inventariet: Frö
ken Pigans kammare och Frökens kammare. Det är oklart var de låg. År 
1795 nämns däremot Hushållerskans kammare, som verkar vara rätt stor, 
för här inryms förutom 1 sängställe, 1 stort matbord, 3 skåp, varav ett 
skänkskåp, 1 gammal länstol m.m. Troligtvis rör det sig om det stora 
rummet i västra längans bottenvåning mot gården. I samma inventarium 
följer så Gamla kiöket (i Vasatornets markvåning), som nu endast inne
håller 3 baktråg och 9 bakbräden. 11804 års inventarium uppräknas ock
så Kiöket, men nu menar man uppenbarligen det i västra längans nedre 
våning, för det finns åtskilligt husgeråd av koppar, tenn, bleck, järn m.m.

Därefter följer i båda inventarierna Pigornas kammare med 1 säng
skåp för två personer och Laquaikammaren med 4 sängställen. Det senare 
rummet har 1804 också en fållbänk. Rummen låg alltsedan 1700-talets
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iąo. Rydboholm och Östra 
Ryds kyrka. Gouache av A.R 
Skjöldebrand. Foto Torbjörn 
Grundström 2.002..

mitt i Östra langan med lakejrum i första våningen intill korridoren och 
pigkammare i markvåningen.

I inventariet från 1804 uppräknas därefter stallkammaren och inspek- 
torsbyggnadens rum samt Nya Lusthuset med 8 fönster, dvs. den ovan
nämnda åttkantiga Glorietten, som var möblerad med 1 mahognybord, 6 
gröna trästolar, 2 engelska trästolar med grå tageldynor, 1 dito med svart 
dyna och 8 rullgardiner.

År 1827 nämns ytterligare några rum: Sakerkammaren och Linne
kammaren, nämligen de rum i östra flygelns mellanvåning, som fortfa
rande fungerar som förrådsrum. I Vasatornet upptas endast Betjänt
kammaren — rummet en trappa upp.

SAMMANFATTNING

Under decennierna omkring 1800 fick alltså Rydboholms slott sin ännu 
bevarade gestaltning. Källmaterial saknas, som kan fastlägga exakt när

och varför förändringarna inleddes, ry 90-talets början verkar emellertid 
ha varit en tid av aktiv förnyelse. Före iy9y års inventering var uppenbar
ligen ombyggnaden av yttertaket verkställd och vindsrum inredda. Troli
gen härrör fasadernas ljusgula avfärgning från den tiden, medan den rosa 
fasadfärgen antagligen tillkommit någon gång i 1800-talets början.

De stora salongernas modernisering i ”Masreliezstil” kan knappast ha 
skett förrän omkring iypo. Inredningarna har så under Magnus Fredrik 
Brahes tid successivt berikats med nya kakelugnar, spisar, möbler och an
nat. Det flesta gamla möbler och äldre lösöre tycks återigen ha avlägsnats 
från huset (till Skokloster eller något annat Braheslott?).

Fler gästrum inreddes i västra flygelns ovanvåning. Från att under 
1790-talet ha varit fyra hade antalet 1827 utökats till åtta gästrum. Först 
då var våningen fullständigt inredd med rummen anslutna till en mitt
korridor, som fick överljus från taklanterninen.

Under lypo-talet nyuppfördes också vissa byggnader på gården. Den 
äldsta brandförsäkringen av Rydboholm är från år 1821 (F nr 121 23). 
Den upptar inte slottsbyggnaden, utan endast ”en byggnad av furutimmer
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för gårdens inspektor och tjänstefolk, uppförd 1792”, dvs. den stora trä
byggnad intill allén, som numera jämte bostäder hyser gårdskontoret. Det 
orangeri, som revs för några år sedan och ersattes med en byggnad, som 
till det yttre är en kopia, torde också ha uppförts under slutet av 1700- 
talet.

Den vidsträckta engelska parken väster om slottet tillkom också vid 
denna tid. Den är som nämnts angiven på 1799 års karta (lig. 86). Parken 
med dess byggnader och monument har sin egen intressanta historia, in
gående beskriven av Anna-Lisa Nyreröd 1974-1975 (se litt.).

AVRUNDNING

Denna, tyvärr lite fragmentariska, redogörelse för Magnus Fredrik Brahes 
tid får avsluta den detaljrika rapsodin över en byggnads förändring. Vi 
har kunnat följa hur en sätesgårdsanläggning från 1500-talet ändrats, till
byggts och anpassats till olika tiders krav på ett slott i tiden, men alltid 
med bibehållande av det murverk och den substans, som kunnat inlem
mas i det nya. Därmed har Rydboholm aldrig förlorat sin historiska stäm
ning eller identitet.

De förändringar vi kunnat studera, har vanligtvis sin förklaring i ti
dens växlande stilkrav och medföljande funktionsförändringar. Ombygg
nader har som regel skett i samband med en ny ägares tillträde, men flera 
gånger också under sterbhustid som förberedelse för en minderårig arvta
gare. Ibland har ombyggnader och inredning genomförts under en relativt 
kort tidsperiod på omkring 10 år, men under 1600-talets slut och 1700- 
talets mitt tog det 10-30 år att fullborda en planerad förändring. Varför 
det var så, har förhoppningsvis framgått av texten. I alla händelser visar 
det vanskligheten med datering på stilistisk grund.

Tiden efter Magnus Fredrik Brahes död 182.6 är för slottets del mindre 
intressant ur byggnadshistorisk synpunkt. En stilla tillvaro och vidmakt
hållande av det befintliga tycks känneteckna det fortsatta 1800-talet. En 
tavla på Rydboholm (fig. 140) av A.F. Skjöldebrand (1757-1834) med 
påskrift: ”Till Fru Grevinnan Brahe, född Friherrinna Koskull” kan med 
sin stämningfulla ro få avspegla detta.

Sonen i andra giftet Nils Fredrik Brahe (181Z-1850) och hans systrar 
ärvde tillsammans Rydboholm. Han tycks mestadels ha bott i Stockholm 
och systrarna på annat håll. Änkegrevinnan Aurora Brahe skall ha före
dragit Salsta (Redelius 1997, s. 96 ). Arvet skiftades först efter det att Nils 
Fredriks sista kvarlevande syster Amalia Piper avlidit 1876.

141 och 143. Tapeter 
från två rum i östra 
flygeln.

142. Tapetbårder imi
terande guldgaloner i 
Familjerummet. Foto 
Bengt A. Lundberg 
1997.
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144- Utsnitt av karta över Rydboholms gård 1850-tal (gårdskontoret). Foto Torbjörn Grundström 2002.

Att excellensen Magnus Brahe (1790-1844) ofta och gärna vistades på 
sitt barndomshem Rydboholm och att han hade en varm och vänskapsfull 
relation till sin styvmoder Aurora Koskull är omvittnat av många (t.ex. 
Losman 1994, s. 131). Störst engagemang ägnade han sitt fideikommiss 
Skokloster, där omfattande historiserande förändringar skedde under 
1830-talet och 1840-talets början (Hidemark 1995, s. 46 ff.).

I Östra Ryds kyrka 
och på Rydboholm märks 
också insatser på 1830- 
talet. Kyrkans korvalv vi
sade sig 1835 vara brist
fälligt och man ansåg sig 
inte kunna reparera det 
utan att valvets senmedel
tida kalkmålningar för
stördes. Magnus Brahe lät 
då en konstnär avbilda mål
ningarna innan valvet repa
rerades och därpå återställa 
och bättra målningarna 
(Brandel 1928, s. 293 ff., 
Carlén, 1879, s. 25).

Det är möjligt, att det 
var Magnus Brahe, som, 
tillsammans med styvmo
dern, initierade den om
tapetsering och upprust
ning, som uppenbarligen 
skedde på 1830-talet av 
gästrum och andra rum 
på slottet. Anna Brahe be
rättar, att det fanns 1830- 
talstapeter i västflygelns 
hela gästrumssvit vid se-
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kelskiftet 1900. I två av rummen är tapeterna ännu kvar. Av Anna Brahes 
anteckningar framgår också, att den blomsterdekor ”en terasse” (fig. 
138), som kröner Röda salongens taklist, klipptes och sattes upp av den 
siste grevens fastrar. De var kvar i hemmet ett stycke in på 1830-talet.

I östflygelns ovanvåning, Gröna salongen och intilliggande rum mot 
gården bevaras också vackra 1830-talstapeter (fig. 141 och 143). Det är 
möjligt, att de i Familjerummet uppklistrade tapetbårderna (fig. 142) med 
mönster som imiterar guldgaloner också kan vara uppsatta på 1830-talet 
(om nu inte detta ombesörjts av Anna Brahe omkring 1900).

Att så många rum rustades upp på 1830-talet berodde kanske på det 
dokumenterade kungliga besöket på Rydboholm 1834, då kung Karl Jo
han planterade fyra ekar i parken (Upmark 1910, s. 124).

En karta på gårdskontoret (fig. 144) från år 1850, visar gården med 
alla dess olika hus och ekonomibyggnader. ”Träd- och kryddgårdssköt- 
seln är vid Rydboholm och Bogesund i det bästa skick, å båda ställena 
finns orangerier, af vilka det vid Rydboholm är ganska dyrbart” skriver 
Dahlgren 1851 (s. 10).

Sjöparterren närmast slottet är dokumenterad i ett flertal foton både i 
gårdsarkivet och i Nordiska museets arkiv (fig. 145), liksom även monu
ment och byggnader i den vidsträckta engelska parken. Då som nu var 
parken öppen för allmänheten och ett omtyckt utflyktsmål. Vid 1800- 
talets slut fanns det daglig ångbåtsförbindelse mellan Stockholm och 
Rydboholm (Klingspor-Schlegel 1881, s. 14).

I vilken utsträckning Rydboholm beboddes under 1800-talets senare 
hälft är svårt att säkert ange. I brandförsäkringshandlingen från 1874 (F 
nr 25031), där Nils och Magnus Brahe samt Conrad von Rosen (änkeman 
efter Ebba Ulrika Amalia Brahe) och hans tre omyndiga söner står som 
ägare till gården, noterades: ”Huset bebos endast 2-3 månader under 
högsommaren”.

Änkegrevinnan Amalia Piper (1808-1886) tycks emellertid på äldre 
dagar mer stadigvarande ha bott på Rydboholm och hade då sina rum i 
östflygelns ovanvåning. Interiören stod i princip oförändrad. Den renove
ring, som Anna Brahe beskriver omkring sekelskiftet 1900, och som inle
der denna historia, torde ha varit behövlig.



I4S- Sjöparterren i början av 1900-talet. Foto Nordiska museet (9-/ J.s.).
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Bilaga i. Murverksanalys och utgrävning
RAPPORT I ATA DNR 3893/82

Rapporttexten återges nedan för att förklara tillvägagångsätt vid under
sökning och analys. Avsikten är att ge den särskilt intresserade möjlighet 
att studera och kritiskt granska grundmaterialet för arbetet. Hänvisningar 

nedan till foton, ritningar och provtagningar är alltså relaterade till 

rapportmaterialet in extenso. Det urval bilder som återgivits i denna bok 

är i det följande markerade i texten med grön färg i vänster spalt och röd 

färg i höger och med hänvisning till bildtexternas figurnummer i margina

len i samma färger. I bildtexterna har rapportens bildnummer angivits 

inom parentes.

I det följande beskrivs fasad för fasad de iakttagelser som gjordes vid 
restaureringen med hänvisning till rapportens foton, ritningar och ma
terialprover. *

Av praktiska skäl beskrivs de tre slottslängorna och Vasatornet var för 
sig under beteckningen I respektive II. Den arkeologiska utgrävningen har 
beteckningen III och Föremålsfynd IV.

För begriplighetens skull rekommenderas att texten läses i direkt rela
tion till de färglagda ritningarna - planscherna. Den relativa kronologin

är redovisad på ritningarna enligt färgtoncirkeln, dvs. violett - rött - 

orange - gult - grönt - blått - svart, med violett som den äldsta perioden.

Sammanfattningen av den relativa kronologin ingår i bokens första 
del. Samtliga rekonstruktioner har lagts in i den löpande texten i bokens 
andra del.

I. SLOTTSLÄNGORNA 
MURVERKSBESKRIVNING 
(färglagda plan- och fasadritningar hi-9)

Västra fasaden (färglagd ritning I:i och bild 1)

Ursprungligt murverk (violett) förekommer i fasadens hela höjd.
Nederdelen av muren eller sockeln, som den här något oegentligt kal

las, består av kluven gråsten och har skolning av tegel och gråstensflis. 
Den har relativt jämn anslutning till tegelmurverket ovanför. I södra delen 
har den en höjd av omkring 3 m och i norr ca z m. Längst i söder finns en

* Ritningar med angivande 
av var bruksprov tagits in
går i originalrapporten. 
Proverna förvaras i SHM.



FIG. 27

ursprunglig helsmidd rak ankarslut, som hör till första våningens golv
bjälklag (bild 2).

I norra delen av sockeln finns två ursprungliga tegelskodda små ljus
öppningar. Den lilla norra ger ljus åt källaren (bild 3) och den södra, med 
fasade smygkanter och avrundad överdel samt ett bevarat galler av fyr- 
kantsjärn (bild 4), har hört till en inre spiraltrappa.

Den stora dörröppningen till källaren (bild 5) upptogs, enligt muntlig 
uppgift från förre ägaren, på 1930-talet. Källarens murtjocklek är ca 
1,30 m.

Övermurarna är byggda av tegel i storlek 30-32 x 15 x 8,5-10 cm. 
Murtjocklek ca 90 cm. Teglet är varmrött med inslag av reducerat brända, 
mörka stenar. Ytan är skrovlig. Teglet är lagt i munkförband (bild 6) och 
förekommer i murens hela höjd till ca 20 cm under nuvarande taklist. På 
partier, som framgår av ritningen, har murverket utsatts för senare för
ändringar.

Det använda murbruket i tegelmuren är ljust gulgrått med orange och 
gula kalkklumpar samt mycket hårt (bruksprov 1). Fogbruket är ljust, 
gulvitt och hårt. Fogarna är s.k. tvåfas åsfogar. Hål för byggnadsställ
ningar förekommer regelbundet i vart tionde skift (bild 7). Direkt på teg
let förekommer spår av (innerst) röd och vit avfärgning.

Nedre våningen bevarar flera ursprungliga muröppningar. De båda 
nordliga fönstren (bild 8-9) har kvar sina stickbågiga halvstensvalv. Det 
högra har också sin vänstra fasade smygsida bevarad. Sidor och bottnar 
är i övrigt något förstorade. De nuvarande karmarna är murade i gråvitt 
bruk.

Den lilla ljusöppningen söder därom (bild 10) med fasade smygar, har, 
liksom den redan nämnda i källarvåningen, gett ljus åt en invändig 
trappa. Murverket är i detta parti förtunnat till 30 cm eller en stens tjock
lek.

Över det tredje fönstret från norr finns två halvstens valvbågar (bild
11). Den vänstra har endast halva bågen kvar. Både bågen och den beva
rade vänstersmygen ansluter till ursprungligt murverk. Den lilla valv
bågen intill är troligen ej mycket yngre. Bruk och tegel har stor överens
stämmelse med det förstnämnda. Under karmen till det nuvarande fönst

ret bevaras de raka smygsidorna till en ca 80 cm bred muröppning, som 
även den verkar ursprunglig (bild 12).

Söder därom har i byggnadens hela höjd funnits en ca 2 m bred ut
byggnad, tydligt synlig dels genom de avbilade helstensmurarna till ytter
väggar på ömse sidor, dels genom utskjutande gråstenar i den högra väg
gens nederdel (bild 13-15).

Utbyggnaden har varit indelad i två våningar, vilket främst framgick 
av spår av ett avbilat valv i mittpartiets vänstra del (se ritning och bild 16). 
Den högra delen har i nedervåningen slätt murliv och till vänster en rund- 
bågigt avtäckt dörröppning, vars högersida har avbilade stenar i murlivet 
(bild 17-18). Det anger, att en halvstensvägg skilt utrymmet i två delar.

Intill dörröppningen avbryts på ett ca 80 cm högt parti den trasiga 
avbilade ytan till utbyggnadens norra vägg av ett slätt murverk. Det bety
der troligen, att på platsen funnits en liten fönsteröppning mot norr intill 
innerhörnet av den försvunna väggen. Dörröppningen är nu igensatt med 
tegel i grått, magert och mycket hårt bruk med stora vita kalkklumpar 
(bruksprov 8).

Mer detaljerade spår av den ursprungliga inrättningen saknas i ut
byggnadens ovanvåning. Murverket är här lagat i sin helhet med tegel av 
storlek 29 x 14 x 8,5 cm och gulgrått hårt bruk

Utbyggnaden har med säkerhet varit ett privet eller avträde med två 
avloppskanaler. I övervåningen torde en dörröppning ha lett till avträdets 
högra del, eftersom där är fritt lopp neråt. I bottenvåningen är, som ovan 
nämnts, en dörröppning ännu synlig i den vänstra delen och anger där 
avträdets plats. Privetet var rivet, innan fasaderna putsades och avfärga
des i kimröksgrått med vita lisener.

I västfasadens södra del finns i bottenvåningen två tätt sittande fönster. 
Det vänstra har en bevarad ursprunglig stickbåge med följarskift (bild 
19), medan det högra är senare upptaget. Båda fönstren har intill karmar
na ilagningar med gråvitt bruk med stora vita kalkklumpar. Nuvarande 
karmar saknar horn och är inskjutna i muren.

Det sydligaste fönstret i bottenvåningen är insatt i en stor ilagning av 
det ursprungliga murverket (bild 20). Lagningsbruket är grått med stora 
vita kalkklumpar (blått).
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Till höger om det sistnämnda fönstret bevaras högerdelen av en ur
sprunglig fönsteröppning, täckt av en följarskiftsförsedd stickbåge. Smy
gar och båge har avfasade kanter (bild zi).

De synliga ursprungliga ankar järnen i fasadens södra del har breda 
utsmidda ändar på dragjärnen, hophetsade med de raka slutarna (bild 
2.2.).

Övervåningen har numera en regelbunden fönsterindelning. Alla kar
mar ligger försänkta ca 30 cm eller en sten innanför murlivet (bild 23). 
Detta gäller hela byggnadens ovanvåning, medan bottenvåningens alla 
fönsterkarmar ligger i murliv.

Samtliga fönsteröppningar i ovanvåningen har underliggare av 15-20 
cm tjock logerhuggen grå sandsten. Stenarna kragar ut över murverk och 
puts med 3-5 cm eller mer (bild 7, 23, 26, 40, 60 m.fl.).

Sandstenen ligger i gråvitt eller ljusgrått bruk medan partierna när
mast fönsteröppningarnas sidor är murade med mörkgrått sandigt bruk 
(bruksprov 4). Det kan eventuellt betyda, att förändringar skett under 
olika tider.

De flesta bågarna över fönstren tillhör emellertid ett äldre skede 
(orange). De ligger i vissa fall snett förskjutna i förhållande till nuvarande 
öppning och är murade i samma bruk som blinderingsbandets igenfyll- 
ning (orange).

Vissa partier mellan fönstren är lagade med 7 cm tjockt tegel i renäs
sansförband. Bruket är vitt och hårt. Av samma material är stickbågarna i 
fasadens norra del, medan södra delens stickbågar är murade med grått 
bruk med vita kalkklumpar.

Lagningarna är rätt oregelbundna och till dels svårförståeliga. I vissa 
fall är de kanske ytliga lagningar av rötskadad yta, i andra fall kan de 
ange platsen för äldre muröppningar. Det enda riktigt säkra belägget för 
det senare finns till vänster om det sydligaste fönstret, där vänstersmygen 
och ett stycke av valvet till en ursprunglig 2 m hög öppning bevarats (vio
lett). Både smygen och valvet har fasad kant. Intill öppningen sitter av
brutna gångjärnshakar till luckor kvar (bild 24).

I norra delen av västfasaden, till vänster om nedre våningens norra 
fönster, finns en i vartannat skift gjord uthuggning (förtagning?) av ca 20

cm bredd, vilken senare ilagats med vitt bruk (bild 25) - jfr norra fasaden 
(bild 48). Till vänster om det näst sydligaste fönstret i ovanvåningen före
kommer en sekundärt upphuggen slits i murverket (bild 26). Den är se
nare ilagad med tegel av storlek 28 x 14 x 6,5-7,5 cm i ljust grått sandigt 
bruk.

Omkring 50 cm under den nuvarande taklisten har från början funnits 
ett 30 cm högt och 1/4 sten djupt blinderingsband i fasadens hela längd. 
Detta har sedermera ifyllts med spräckta tegel ställda på högkant i gråvitt 
eller grågult bruk (bruksprov 12). Över blinderingsbandet finns tre skift 
av det ursprungliga teglet i munkförband.

Två helsmidda ankarslutar till övre bjälklaget är bevarade i södra de
len av fasaden i blinderingsbandets underkant (bild 27).

Det översta, 20 cm höga, partiet under taklisten har murats på ett 
utjämningsskift av vingtegel och delvis återanvänt tegel i ljusgrått bruk 
med stora kalkklumpar (blått). Taklisten har också detta bruk.

Fasaden var renhuggen från puts, när vi engagerades i arbetet. Några 
på marken liggande putsbitar tillvaratogs. De var av hårt, ljust gulgrått 
bruk med vita kalkkorn och hade inifrån räknat färgskikt av grått, ljus- 
gult och rosa (bruksprov 3).

Norra fasaden (färglagd ritning 1:2)
Fasaden uppvisar två helt skilda murtekniker. Murverket har i hela fasa
den (bild 28), utom den östligaste delen, samma form- och materialkarak
tär som västfasaden, dvs. munkförband med åsfogar (bild 29, bruksprov 
7, 13). Det är, liksom i väster, bevarat till en höjd av tre skift över det 
senare igenfyllda blinderingsbandet (violett).

I västra delen av fasaden bevaras i båda våningarna helsmidda ankar
slutar på ursprunglig plats (bild 30).

Rester av två eller sannolikt fyra ursprungliga fönsteröppningar är be
varade. Den första finns till vänster om nuvarande tredje fönstret från 
öster i ovanvåningen. Vänster smyg och större delen av valvbågen är be
varade, försedda med fasade kanter vid övergången till murlivet (bild 31 
och 32). Fönstret har förhöjts, samtidigt som blinderingsbandet igen
sattes. Vit puts omger smygen.
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FIG. 42 D

FIG. 40, 44

FIG. 42 A
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FIG. 83

FIG. 70

FIG. 102

Det bäst bevarade ursprungliga fönstret är det västligaste i bottenvå
ningen. Det är bara lite förstorat, när nuvarande träkarm insattes. Smy
garna har huggits upp i båda sidor, liksom valvet upp till följarskiftet (bild 
29 och 33). På ömse sidor om fönstret sitter två avbrutna gångjärnshakar 
till utvändiga träluckor. Nuvarande karm är inmurad med innerst mellan- 
grått bruk med stora kalkklumpar och ytterst gråvitt bruk, även det med 
vita kalkklumpar (bruksprov 5).

Till ursprungliga anordningar i byggnaden hör sannolikt även två 
fönstersmygar till vänster om de västligaste fönstren i ovanvåningen. I ett 
andra skede (orange) har de ändrats och försetts med nya valvbågar, sam
tidigt som blinderingsbandet igensattes.

I byggnadens mellersta del, till höger om porten, finns en stor lagnings- 
zon, som sträcker sig genom båda våningarna (bild 34). Den påminner 
om lagningarna efter rivna utbyggnader på gårdssidan (se nedan: Södra 
gårdsfasaden). Spår av förbandslagt hörn kunde dock ej här registreras. 
Under lagningens högra sida fanns en avkapad bjälke (bild 35). Igensätt- 
ningen av detta stora murparti var gjord med dåligt bränt tegel av storlek 
29-30 x 15 x 9 cm i mörkt gulgrått bruk med orange kalkklumpar (bruks
prov 11). Sannolikt har här från början funnits ett utbyggt karnap (i trä 
eller korsvirke?). Karnapet har rivits innan den innanförliggande mellan
väggen (ritning 1:8) uppfördes.

Nordfasadens östligaste del har en helt annan karaktär och är otvivel
aktigt senare uppförd än den västra byggnadsdelen, vilket en välbevarad 
hörnbildning visar (bild 31 och 36). I motsats till västra delen är tegelmur
verket här i öster renässans- eller kryssförband.

Denna östra del är flera gånger radikalt ombyggd. Det första skedet 

(orange) kan beskrivas som följer: Över en drygt meterhög gråstenssockel 
vidtar ett regelbundet tegelmurverk i kryssförband. Teglet, som håller 
storleken 29-30 x 15 x 8,5-9 cm har som regel varmröd färg med visst 
inslag av reducerande brända stenar. Murbruket är gulgrått, mycket hårt 
med stora gula och vita kalkklumpar (bruksprov 14). Fogbruket är vitt, 
fogarna slätt utstrukna.

I byggnadsdelens mitt märks en korgbågig nästan helt bevarad fönster
öppning (bild 37). Den har senare (blått) satts igen med återanvända tegel

i ljusgrått sandigt bruk med stora vita kalkklumpar, samtidigt som det 
intilliggande fönstret togs upp och murades i samma material.

Bottenvåningens murtjocklek - 1,60 m - är anmärkningsvärd och san
nolikt betingad antingen av tekniska eller funktionella skäl. I ovanvån
ingen är murtjockleken åtskilligt reducerad. Murverket skiftar också helt 
karaktär, vilket tydligt visar, att ombyggnad skett.

Det andra byggskedet (gult) vidtar i jämnhöjd med nederkanten av 
ovanvåningens nuvarande fönster och är bevarat till ca 2 m höjd. Det 
kännetecknas av tunnare tegel, endast 7-7,5 cm tjockt med jämn röd färg 
och slät yta. Använt bruk är gråvitt, löst och lättsmulat med vita kalk
klumpar. Nära hörn sitter ett ankarslut till ett sträckjärn kvar in situ (jfr 
östfasaden).

Däröver skiftar murverket återigen karaktär och ett tredje byggskede 

(grönt) vidtar (bild 38). Den mindre tegelsorten har använts, men i ett 
mörkt gulgrått bruk med stora orange kalkklumpar (jfr bruksprov 20). 
Den lilla, nu igensatta, rakt avtäckta muröppningen (bild 39) mellan de 
nuvarande fönstren tillhör detta skede. Det är att märka, att ovanvåning
ens bjälklag då låg omkring 1 m högre än nu i den östra delen av byggna
den.

Med hänsyn till murningssättet - kryssförband - och den korgbågiga 
formen på den bevarade fönsteröppningen torde det första byggskedet 
(orange) ligga tidigast omkring 1600. Skede två (gult) har kännetecken, 
som hänvisar till 1600-talets senare del, medan skede tre (grönt) torde ha 
tillkommit omkring 1700 eller senare.

Abraham Brahes egna anteckningar och Sueciabilden (fig. 5) anger, att 
omfattande förändringar skedde omkring 1600. Det innebar förutom att 
torn och tak byggdes om också att fönsteröppningarna i linje med tidens 
mode gjordes fyrkantiga och större än tidigare. Av Sueciabilden framgår, 
att detta skett i västra längan, vilket ju också bekräftades av murverkets 
utsagor. Vi märker förändringar också i nordfasaden.

Två rester av sekundärt upptagna fönsteröppningar, syns som beva
rade smygar i bottenvåningen på ömse sidor om porten (bild 40-41). 
Smygarna är dock murade av tegel av storlek ? x 14-15 x 7,5 cm i gulvitt 
bruk med stora vita kalkklumpar, vilket antyder en senare datering (gult).
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I ovanvåningen, snett till vänster om porten, finns en rest av ett fönster i 
likartat material. Det östligaste fönstret i ”munkförbandsbyggnaden”, 
vars vänstersmyg är ursprunglig, har förhöjts och dess valv slagits samti
digt med att blinderingsbandet igenfyllts (orange).

Ovanför och intill de båda västligaste fönstren i ovanvåningen finns 
rester av fönster, som sannolikt tillhör samma tid (orange). Liksom väst- 
fasadens äldre fönstervalv i ovanvåningen är de murade med vitt bruk. 
Blinderingsbandens igenfyllning är samtidigt gjord och av samma mate
rial.

f fasaden kan man tydligt avläsa en genomgripande förändring av 
bjälklagshöjden i byggnadens östra del ända fram till den stora mur
lagningen (efter karnapet) väster om porten. Särskilt tydligt syns den på 
ömse sidor av portalen, genom lagningar efter äldre ankarslutar och upp- 
huggning för nya (bild 42-43) i gammalt murverk. Det visar, att bjälkla
gen tidigast suttit omkring en meter högre än nu. Golvbjälklaget i ovan
våningen har därmed bragts i jämnhöjd med byggnadens västra del, där 
bjälklagen aldrig ändrats och de helsmidda ankarslutarna ännu sitter i 
ursprungligt läge.

De vid bjälklagsändringen använda ankarslutarna har olika former. En 
del av dem är tydligen återanvända äldre, för både helsmidda slutar och 
slutar med brett omtag förekommer. Ankarslutarna omges av gråvitt bruk 
med stora kalkklumpar (putsbruk).

Under samma skede, som bjälklagen ändrades (blått), sattes de gamla 
muröppningarna igen och nya - i regel på samma plats som de nuvarande 
- bröts upp (bild 44 - se även föregående bilder). Igensättningar och 
omfattningar kring de nya fönstren murades med tegel av olika storlekar 
(sannolikt till stor del rivningstegel) i magert mellangrått bruk med stora 
vita kalkklumpar (bruksprov 2, 5 och 9). Ilagningar vid ankarslutar gjor
des med putsbruk, som liknar murbruket, men är vitare, kalkrikare 
(bruksprov 6 och 23).

Taklistens material är likartat (bruksprov 10). I östra delen av fasaden 
förekommer långa, raka ankarslutar, stuckna genom utstansade hål i 
dragjärnen (se bild 39) - en form, som vanligtvis är äldre än de med om
tag.

FIG. IO5-IO6Den klassicistiska portalen är av grå logerhuggen sandsten (bild 45-46 
och ritning L15) och insatt i samma murlagning som fönstret ovanför. 
Portalen är stickbågigt välvd med kraftigt markerad slutsten. Omfatt
ningen har raka flacka språng. Upptill är dessa förkroppade och därunder 
på utsidan prydda med en tofs eller ”gutta”.

De kraftiga, likaledes logerhuggna, underliggarna till ovanvåningens 
fönster är också av sandsten. Fönstren är alla försänkta i murlivet (bild 
47)-

Intill portalens nederdel, vid terrassgolvet, förekommer sentida lag
ningar av maskinslaget tegel och kalkcementbruk upp till en meter eller 
mer över golv. Enligt Anna Brahes anteckningar (gårdsarkivet) blev sitt
platsen vidgad och ett järnstaket från Bondeska palatset i Stockholm upp
satt 1898. Tegellagningarna torde dock vara ännu senare.

En upphuggen förtagning (?) syns i västra delen av fasaden, omkring 2 
m från hörn (bild 48). Liknande märktes, som ovan nämnts, på västra 
fasaden. Betyder det att här vid hörn funnits någon form av sekundärt 
tillkommen utbyggnad eller sträva? När den kimröksgrå putsen och de 
vita lisenerna tillkom, har den i alla händelser varit riven.

Östra fasaden (färglagd ritning I13)
Även i denna fasad märks två olika byggnadskroppar (bild 49-50).

Murverket i norra delen av fasaden (orange) ingår i samma byggnad 
som norra fasadens östligaste del (bruksprov 17) och har följaktligen 
samma karaktär. På denna sida avbryts den två till tre meter höga grå- 
stenssockeln ca 13 m från norra hörnet. Detta, liksom tegelmurverkens 
skilda karaktärer anger, att södra delen av östra längan är en senare till
byggnad.

Gränsen mellan byggnaderna utgöres dock inte, som på nordsidan, av 
ett oskadat hörn. Den norra byggnaden avslutas i stället mot söder på ett 
”trasigt” - förbandsliknande - sätt (bild 51-52), sannolikt beroende på, 
att den på Sueciateckningarna (fig. 4-5) bakom Vasatornet synliga bygg
naden, utgått i vinkel från denna punkt.

I bottenvåningen fanns ursprungligen i norra delen av fasaden två 
muröppningar, varav nu endast återstår de korgbågiga helstensvalv, som

FIG. 103

FIG. 71
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FIG. 72

FIG. 78, 104

FIG. 79

en gång täckt dem (bild 53-54). Smygsidorna är borthuggna, när nyare 
fönster sattes in. Fönstret däremellan har tagits upp senare.

Liksom nordfasaden är östfasaden ombyggd i överdelen ner till sand- 
stensunderliggarna till ovanvåningens fönster eller mer.

Byggnadsdelen i söder (gult) har en mycket låg gråstensgrund och där
över tegel av storlek 27-28 x 13-13,5 x 7-7,5 cm murat med vitgult ma
gert bruk i kryssförband (jfr bruksprov 27 och 29 - prov 19 = putsbruk).

Bottenvåningens muröppningar har ursprungligen varit större och 
saknat valv (bild 50 och 55). Murverket ovanför har burits av karm
styckena, varav rester ännu sitter kvar. Öppningarna har kunnat tillslutas 
med träluckor. Smidda, rörliga järn för dessa är ännu kvar (bild 56).

Muröppningarna har sedermera minskats i storlek både i höjd- och 
sidled samt försetts med stickbågiga valv (bild 55, 57-58). Vid ommur- 
ningen har ett mörkgrått sandigt bruk med inslag av vita kalkkorn (bruks
prov 18) använts. Mellan mittfönstret och norra fönstret sitter en stor 
kryssformig ankarslut med omtag, som förankring för en mellanvägg.

Mellanvåningen - entresolvåningen - har från början varit betydligt 
högre (jfr norra fasadens östra del). De nuvarande tre låga fönstren sak
nar valv. Överliggande murverk bärs endast av karmstyckena. Smygarna 
är äldre och fortsätter uppåt (bild 57-59). Fönstren har alltså ursprungli
gen varit mycket högre och tack vare att en anfangssten bevarats, till hö
ger om det andra fönstret från söder i ovanvåningen, kunde deras primära 
höjd fastställas (bild 60-61).

Ovanvåningen är helt ombyggd (grönt). Utförandet är mycket slarvigt. 
Murytan ”bullar” ut och kryssförbandet är oregelbundet. Både stortegel 
med 9 cm tjocklek och mindre tegel, 28 x 14 x 7,5 cm förekommer. San
nolikt har rivningstegel använts. Teglet är murat med mörkt gulgrått bruk 
med stora gula kalkklumpar (bruksprov 20).

Över de nuvarande fönstervalven i ovanvåningen finns äldre valv 
(grönt), som tillhör det nyss beskrivna slarvigt gjorda murverket. Valven 
är nästan helt raka, dvs. utan överhöjning. Deras ursprungliga höjd kunde 
fastställas genom jämförelser med nordfasadens bevarade fönster (ritning 
L2) och ett helt bevarat blindfönster i östfasadens mitt (ritning L13). De 
tillhör alltså den låga övervåningens tid.

De nuvarande fyra sydliga fönstren i ovanvåningen tillhör en senare 
byggperiod (blått). De omges av tegel i mörkgrått sandigt bruk med små 
vita kalkkorn. Samma material har använts till avlastningsbågarna under 
de tre södra fönstren (jfr samma förfarande på östra gårdsfasaden). Det 
fjärde fönstret från söder i ovanvåningen saknar valv, så även de båda 
nordligaste. Murverket vilar i samtliga på övre karmstycket.

Omfattningen till det femte fönstret från söder och valvbågen till ett nu 
igensatt fönster mellan de båda nordligaste fönstren (bild 62) har ljusgrått 
bruk med stora vita kalkklumpar. Samma bruk har använts till södra 
byggnadsdelens entresolfönster och igenfyllningen ovan dessa samt i om
fattningarna till de tre nuvarande fönstren i norra delen av bottenvå
ningen. Det förstnämnda mörkgrå sandiga bruket återfinns också, som 
nämnts, i omfattningar och valv till fönstren i bottenvåningen i söder och 
i de två nordliga fönsteromfattningarna i ovanvåningen.

Murverket i östfasaden avslutas uppåt, liksom på alla övriga fasader 
med ett avjämningsskift av vingtegel, ett par skift murtegel och den profi
lerade taklisten. Allt är murat med det ljusgrå bruket med stora vita kalk
klumpar (bruksprov 21). Takbjälklagets raka ankarslutar är stuckna ge
nom utsmidda hål i dragjärnens bredsida, liksom i östra delen av norra 
fasaden (se bild 38).

Fyra olika typer av ankarslutar förekommer i byggnadens södra del 
(bild 63-66). De flesta har brett omtag (bild 65). Andra är återanvända, 
som den helsmidda på bild 63 - av samma typ, som i ursprungligt 1500- 
talsmurverk (jfr bild 22). De har troligen alla anbragts på sin nuvarande 
plats, när bjälklagen flyttades.

Puts och avfärgningar kunde här på östfasaden för första gången re
gistreras in situ. På väst- och nordfasaden var, som nämnts, all puts ned
huggen, när vår dokumentation började. Begränsade ytor av den yttersta 
vita vattrivningen med rosa avfärgning bortskrapades, för att underlig
gande gestaltning skulle bli begriplig. Fram trädde väggytor i kimröks- 
grått, vita lisener och vita fönsteromfattningar, vilka uppmättes (ritning 
L13). Vid norra hörnet fanns en 80 cm bred vit lisen (bild 67), vilket se
nare visade sig vara normalmått på slottets hörnmarkeringar. Motsva
rande lisen i söder var ej bevarad.
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Anmärkningsvärt var, att vita lisener och fönsteromfattningar på 
kimröksgrå botten funnits både under den låga övervåningens tid och ef
ter det att bjälklagen ändrats. Det har alltså funnits samma eller likartad 
gestaltning både före och efter en genomgripande ombyggnad. Ett nästan 
helt bevarat blindfönster från den äldre perioden registrerades i fasadens 
ovanvåning, mittpartiet (bild 68-69). Även de större fönstren i ovan
våningen hade vita omfattningar mot kimröksgrå botten. Över de tre 
fönstren i bottenvåningens norra del fanns också vita omfattningar beva
rade (bild 70).

Sammanfattning
Östlängan är något av en knutpunkt för förståelsen av hela anläggningens 
omgestaltningar och därför tillfogas här en hypotes om förändrings- 
förloppet.

i. Östlängans norra del (orange) uppföres intill den äldre norra längan. 
Bevarad höjd 5,5 m, ej den fullständiga. Påfallande tjocka murar:
l, 60 m i norr och öster. Nuvarande mellanvägg i söder endast 0,80
m. Murteknik: tegel i kryssförband. Korgbågiga fönsteröppningar. 
Vit puts (?). Murverkskriterierna pekar mot en datering tidigast om
kring 1600.

i b. Sueciabilden från tidigt 1660-tal (fig. 5), visar en nu helt försvunnen 
öst-västligt orienterad länga närmast söder därom. Den har, som 
ovan redovisats, anslutit i vinkel med den nyssnämnda byggnaden 
och kallas därför fortsättningsvis vinkelbyggnaden.

z. Östra längans södra del (gult) nybygges från grunden sedan vinkel
byggnaden rivits. Ovanvåningen får nu endast 0,5 m tjocka ytterväg
gar. Bottenvåningen har tre muröppningar, som kunnat tillslutas med 
luckor.* Mellanvåningen är hög med tre stora fönster. Bjälklaget låg 
ca i m högre än nu. Den låga översta våningen är riven på denna 
sida, men bevarad på sydgaveln och mot gården och där med runda 
fönsteröppningar eller nischer (se färglagda ritningar 1:4—5). Om

hela anläggningen vid denna tid varit vitkalkad är oklart. Vit puts 
återfanns inne i runda smygen.

3. Ombyggnad av hela östra längans ovanvåning (grönt). Murningen är 
mycket slarvigt utförd. Bjälklagen bibebålles i sitt gamla läge, dvs. 
den låga övervåningen är ännu kvar. Tre nya rakavtäckta fönster mu
ras i södra delen och två i norr. Kvar i dag är endast valven. Mellan 
de båda nordliga fönstren fanns ett nästan helt bevarat blindfönster 
kvar, vilket gett fasaden symmetri (ritning L13). Blindfönstret - och 
ett bevarat fönster på nordsidan - gav dels exakt upplysning om fön
sterstorlekar i den lägre ovanvåningen, dels belägg för att den första 
fasen av kimröksavfärgade väggfält och vita lisener och fönsterom
fattningar tillkommit innan bjälklagen sänktes. Sannolik datering 
omkring 1700.

4. En mycket radikal förändring (blått) av hela östra längan och östra 
delarna av norra längan. Mellanbjälklaget flyttas ner omkring en me
ter. Ovanvåningen blir hög, fönstren fler och större samt försedda 
med stenunderliggare. Planlösningen både i botten- och ovanvåning 
måste ha ändrats. Fasaderna avfärgas än en gång med väggfält i kall- 
grått och vita lisener och fönsteromfattningar.

5. Några fönster, som nyupptogs i fasaden, saknar valv. Enstaka puts
rester indikerar, att fasaderna avfärgades i ljusgult.

6. Nuvarande takstol tillkommer. En inskrift 1802 med rödkrita på 
färskt virke i slottets takstol är kanske en utgångspunkt för datering? 
Fasaderna vattrives och avfärgas i rosa och sockeln i mörkare rött, 
samtidigt med takstolsförändringen eller något senare? Den rosa av- 
färgningen har upprepats flera gånger.

Östra längans södra fasad - gaveln (färglagd ritning L4)
Längst till vänster, intill hörnet (bild 71), märks den avbilade skyttegångs-
muren (violett). Den var 65 cm tjock och var bevarad till en höjd av 6 m

I95

FIG. 84

FIG. II-13

* De nuvarande fönstren i 
markvåningen härrör från 
1900-talet och borde ha 
skrafferats.
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FIG. 8l

över nuvarande markyta. Lagningen av den trasiga murytan var gjord 
med mycket hårt gulgrått bruk med stora orange och gula kalkklumpar 
(bruksprov 28).

Större delen av fasaden (gult) är uppförd i kryssförband av tegel i stor
lek 27 x 13 x 7 cm i ljust gulgrått magert (sandigt) bruk (bruksprov 29). I 
ovanvåningens västra del fanns två igensatta runda blinderingar eller 
fönster bevarade - vilket det rör sig om är ovisst, då endast en mindre 
provupphuggning, ca 10 cm djup, gjordes vid ena kanten. De var 45 cm i 
diameter och hade invändigt ett 2 cm tjockt putsskikt av gulvitt magert 
bruk med vit avfärgning (bruksprov 30). Sannolikt rör det sig om fönster
öppningar. Ytterligare två torde, för symmetrins skull, ha funnits i fasa
dens östra del. De har förstörts, när fasaden byggdes om (grönt) på 
samma sätt som östra fasadens övre del, dvs. i hafsigt utfört murverk med 
användning av olika stora tegel i mörkt bruk (bruksprov 31).

Den horisontella listen i jämnhöjd med takfoten (blått) är murad av 
ljusgrått bruk med stora vita kalkklumpar liksom taklist och gavelröste 
(bruksprov 32). Tegelstorlekar: 29 x 14 x 5-8 cm.

Nederdelen av fasaden är enligt muntlig uppgift ommurad på 1930- 
talet (bild 73). Då tillkom den nuvarande dörren, det västra fönstret mu
rades om, så även nederdelen till det östra. Till det senare är de gamla 
karmarna bevarade och till vänster om den nuvarande dörren sitter karm
stycket till en äldre dörr kvar (jfr äldre ritningar).

FIG. 34

Östra gårdsfasaden (färglagd ritning hy)

I fasadens mittparti och nederdel ingår stora delar av den ursprungliga 

skyttegångsmuren (bild 74-77). Den är, liksom norra och västra längan, 
uppförd av stortegel i munkförband med åsfogar (violett). Rester av vit fet 
puts och vitkalkning förekom på teglet.

I försvarsmuren kunde två helt bevarade skyttegluggar och delar av 
ytterligare två registreras i igensatt skick. Den norra skyttegluggen åter

FIG. 35 upptogs (bild 78) för undersökning. Smygsidorna och gluggens inre 
(bruksprov 24) var helt oförstörda med en lägre valvbåge i murens ytter
sida, vilket angav att skytteöppningen varit en s.k. stupglugg. Allt var 
vitkalkat i det inre. I tiden omkring 1600 har hela anläggningen avfärgats
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i vitt och försetts med arkitekturmåleri i grisaille - jfr Vasatornet. Glugg
ens botten har satts igen med ett valv (bild 79), när byggnadsdelen i nord
öst uppfördes och skyttevärnet upphörde att fungera.

Ca z m från norra hörnet finns en markant utskjutande grundsten 
som, liksom frånvaron av munkförband i tegelmurverket ovanför, anger 
läget för en liten utbyggnad eller torn i nordöstra innerbörnet av gården. 

Undersökningarna av Södra gårdsfasaden bestyrkte detta (se nedan).
Nästa byggnadsperiod (gult) innebar skyttegångsmurens slutliga in

lemmande i den nya länga, vars murverk ovan beskrivits under Östra fa
saden. Ifrågavarande murverk (bruksprov 27) fanns dels nedanför det 
välbevarade munkförbandet med skyttegluggarna, dels som ”raukar” 
mellan de tre stora fönstren i ovanvåningen (bild 80).

Fasadens nedre del har en ytbeklädnad med tegel av storlek 29 x 14 x 
7-7,5 cm, ibland ställda på högkant. Murbeklädnaden var förankrad med 
ett stort antal olika sorters ankarjärn, varav flera verkade vara sentida 
(bild 80-83, se även bild 74). Lagningarna har säkert kommit till för att 
dölja såren efter den rivna valvbärningen för skyttegången och verkar ha 
upprepats gång på gång ända fram till vår tid.

Alla skyttegluggarna sattes igen (bruksprov 37) senast nu (eller under 
skedet före - orange) till slätt murliv och mellanvåningen fick stora 
fönsteröppningar (se Östfasaden), varav endast fragmentariska delar av 
två fönster återstår i södra delen av denna fasad (bild 76 och 80). I 
”raukarna” mellan de senare stora fönstren (blått) var två små rund
fönster eller nischer bevarade (bild 80 och 84).

Övre delen av fasaden har i nästa period (grönt) murats om på samma 
sätt som de båda tidigare beskrivna fasaderna i ett slarvigt murverk i 
kryssförband av tegel i hårt mörkt bruk (bruksprov 36). Från denna tid är 
ännu ett mindre murparti och fyra raka fönstervalv bevarade över de nu
varande fönstervalven i ovanvåningen (bild 85-86). De tillhör den låga 
ovanvåning som fanns innan bjälklaget sänktes (jfr beskrivningen av öst
fasaden).

Följande byggperiod (blått) representerar tiden för bjälklagens sänk

ning och senare. Bottenvåningens norra fönster och dörr omges av 
tegellagningar i ljusgrått bruk med stora vita kalkklumpar (bruksprov



34), liksom de igensatta södra fönsteröppningarna i mellanvåningen (bild 
74, 77, 8o och 85).

Ovanvåningens fönster är murade i tegel i sandigt mörkgrått bruk i 
likhet med de flesta fönster i byggnadens övre våning. Detta mörkgrå 
bruk har också använts till den övre avlastningsbågen över dörren, till 
igenfyllnaden under samma båge och till avlastningsbågen under södra 
fönstret (bild 80, 85, 86, 87).

Samma princip för byggande av avlastningsbågar märktes på östfasa
den. Förfarandet torde höra samman med problemen att flytta bjälklaget 
och successivt skapa fast murverk som bärning för det nya, på platsen för 
tidigare stora fönster. De olika brukssorterna verkar utgöra etapper av en 
och samma byggperiod.

Södra gårdsfasaden (färglagd ritning I:ą)

Ursprungligt murverk i munkförband (violett) är bevarat t.o.m. tre skift 
över blinderingsbandet eller i byggnadens fulla höjd. I de båda inner- 
hörnen (bild 88-90) har från början funnits torn och utbyggnader, varav 
spår syns som utskjutande gråstenar i grunden och avbilade tegelstenar 
till nu rivna väggar upp till ovanvåningshöjd. Deras forna existens är ock
så tydlig genom de bevarade arkad- eller dörröppningar, som framträdde 
i det frilagda murverket.

Utbyggnaden till höger i nordöstra hörnet:
Ungefär z m från östra hörnet finns i ovanvåningen ett z stens tjockt och 
ca z m högt avbilat murverk med fas i ömse sidor (bild 90-9Z). Den högra 
sidans fas har troligen mycket tidigt, kanske redan under den första 
byggtiden, blivit motmurad med munkförband av tegel i hårt ljust gul
grått bruk med jämn ballast och små kalkkorn (bruksprov 41). Murverk
et hör samman med den övre 2,3 m höga och 0,90 m breda dörröppning
en intill hörn, som har följarskift och fasade smygar.

Under den övre dörröppningen finns en 80 cm bred, stickbågstäckt, 70 
cm hög muröppning (bild 93 A och B). Öppningen har raka smygsidor 
och fasat valv. Den ligger på samma höjd som skyttegluggarna på östra 
gårdssidan, men torde här, med hänsyn till det primära bjälklagsläget,

snarast ha varit en ljusglugg. Intill och nedanför dess högra smyg finns en 
avbilad halvstensmur, som kan följas ner till gråstensgrunden. Den har 
fogstruken vänstersida = synlig insida. Mellan halvstensmuren och bot
tenvåningens dörröppning, vars högersmyg bilats av på liknande sätt, 
finns en 10 cm bred kalkbruksyta i murverket (bild 93 B och 93 C). Till
sammans visar spåren på en mur, som utgått mot söder och bildat östvägg 
i den nu rivna utbyggnaden.

Bottenvåningens dörröppning är 1 m bred och 2,10 m hög. Valv och 
vänster smyg har fasad kant, högersmygen är rak (bild 94). På de fasade 
smygarna finns rester av en z cm tjock puts av gulgrått sandigt bruk med 
avfärgningar, innerst av vitt och ytterst av mörkt kimröksgrått (eller sot 
av brand?)

I grunden finns en utskjutande gråsten ca z m från hörn eller direkt 
under den förstnämnda fasade halvstensmuren i ovanvåningen (bild 95).

Alla muröppningar är nu igensatta (se bilderna). Den övre och undre 
dörröppningens tegelfyllning är murad med hårt och sandigt bruk med 
gula kalkklumpar. Den lilla mellanliggande öppningens tegel och bruks- 
fyllning är likartad (bruksprov 40, 4z och 43).

Sammantaget tyder spåren på följande:
I hörnet har från början funnits en ca 2 x 2,5 m stor utbyggnad, från 

vars nedre plan en dörr lett in till norra längan (borgstugan?) och sanno
likt till en trappa upp till skyttegången. I det lilla tornets övre våning har 
antagligen funnits en kammare i förbindelse med norra längan. Från dess 
fönster har man haft utblick över gård och omgivning.

Ursprungliga fönsteröppningar:
Ingen fönsteröppning är bevarad från den första byggnadsperioden. Det 
som återstår är små rester av fasade vänstersmygar till två fönster (bild 
96) till höger om mittpartiet i ovanvåningen (violett). Varken deras höjd 
eller bredd kunde exakt fastställas.

Karnapet eller burspråket:
Omedelbart till höger om det västligaste fönstret i ovanvåningen bevaras 
rester av en ursprunglig dörröppning i form av följ arskiftet till ett valv och
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höger smyg (bild 97), själva valvbågen är bortbruten. Dörröppningen har 
lett ut till det på Sueciateckningen synliga karnapet eller burspråket, vars 
exakta läge kunde bestämmas tack vare en vertikal skarp kalkningsgräns 
i bottenvåningen (bild 98). En fyrkantig ilagning av tegelmurverket där
under kan eventuellt vara spår efter en golvbjälke. Sedan karnapet slo
pats, har dörröppningen först satts igen (grönt). Senare har ett stort mur
genombrott skett och nuvarande fönsteröppningar tillkommit (blått).

Nordvästra inre hörntornet - trapptornet:
På Sueciabilden (fig. 5) dominerar ett stort torn borggårdens nordvästra 
hörn. Tornet är ursprungligt (violett) och torde ha inrymt trappa mellan 
våningarna. Det östra väggläget kunde uppmätas. I ovanvåningen marke
rade en vertikal avhuggen rad förbandslagda tegel till vänster om västra 
fönstret innerlivet på tornet. Väggtjockleken - drygt 60 cm - kunde regist
reras i västra gårdsfasaden (se nedan). I markvåningen, nuvarande källa
ren, är tornrummet ännu bevarat (ritning I:y).

Tornets första våning har från början förbundits med norra längan 
med två höga arkadöppningar (bild 99-100), varav den östra till större 
delen är bevarad (violett). Den är z m hög och ca 1 m bred och täcks av ett 
stickbågigt valv med följarskift och fasade smygar. Den ursprungliga mitt
pelaren mellan öppningarna har varit betydligt kraftigare från början, ca 
0,90 m. Pelaren är ombyggd och av den västra ursprungliga arkadöpp- 
ningen återstår i dag endast rester av följarskiftet över valvbågen (bild 
101-102). Över öppningarna iakttogs också tre skift avbilade stenar (bild 
101), som sannolikt utgjort anfang för tunnvalv mellan tornvåningarna. 
Tillräckligt mycket var alltså kvar för att en rekonstruktion av det första 
skedet skulle vara möjlig (ritning I:n).

Under ett senare skede, av allt att döma medan trapptornet ännu stod 
kvar, har dörröppningarna byggts om och förskjutits mot väster. Detta 
har sannolikt skett samtidigt som en ny mellanvägg uppfördes i norra 
längan (jfr färglagd planritning 1:8). Väggens placering förhindrade kom
munikation genom östra arkadöppningen och den murades igen. Pelaren 
vid dess högersida byggdes om och gjordes smalare. En ny pelare av 
samma bredd byggdes till höger därom, närmare innerhörnet. Resultatet

blev två nya dörröppningar av nästan samma höjd som de gamla. De nya 
öppningarna saknar följarskift, men har fasade smygar (bild 102-103).

Det material, som använts vid förändringen är stortegel och gulgrått, 
hårt och sandigt bruk med stora gula kalkklumpar (bruksprov 48 och 
49); ett material, som är snarlikt det som finns i nederdelarna av östra 
längans södra del (gult). I den östra pelaren kan ombyggnaden tydligt 
följas (bild 104) med hjälp av brukssorternas olika karaktär.

På den östra arkadöppningens fasade smygar registrerades två olika 
putslager. Underst en tunn vit, fet puts med vit avfärgning (?) och däröver 
ett z cm tjockt putslager av gulgrått bruk med avfärgning i mörkt kim- 
röksgrått - eller sot? (bruksprov 51).

Den västligaste dörröppningen försvinner in i nuvarande hörn (se bild 
103), eftersom tornrummets västvägg legat indragen i västra längan. Om 
man jämför med det bevarade rummet i markvåningen (ritning I:y), rör 
det sig om en förskjutning på ca 40 cm. Det förklarar den nuvarande ex
tremt tjocka muren i den norra delen av västra gårdsfasaden (ritning 1:8).

De båda nya dörröppningarna har troligtvis endast fungerat intill dess 
innertrappan i norra längan var färdig. Då kunde trapptornet rivas och då 
tillkom en ny huvudingång till vänster om den nuvarande portalen, där nu 
en stor murlagning markerar dess plats. Den slutliga igensättningen av 
dörröppningarna i trapptornet gjordes med tegel i ljusgrått bruk med 
stora kalkklumpar (bruksprov 50).

I ovanvåningen upprepas temat med två arkadöppningar och mellan
liggande slankare pelare. Dess tyngd har, som rekonstruktionen visar (rit
ning I:ii), ursprungligen på ett tekniskt betryggande sätt, överförts på 
den betydligt kraftigare mittpelaren i bottenvåningen.

Ovanvåningens arkadöppningar är större än i bottenvåningen, över 
2,5 m höga och 1,30-1,40 m breda, skilda av en 1 i/z stens eller 45 cm 
bred murpelare (bild 105). Från början har muröppningarna, liksom de 
ursprungliga nedre öppningarna, haft följarskift och fasade smygar och 
valv vid övergång till murliv.

Något spår av ursprungligt valv över tornets andra våning kunde inte 
upptäckas, ej heller några bjälkhål. Det skulle kunna tyda på, att rummet 
varit täckt med öst-västligt orienterat bjälklag.



Den högra arkadöppningen har, enligt vad brukssorterna antyder, un
der ett tidigt skede fått sitt valv sänkt med ca i m (bild 106). Antagligen 
har det skett i samband med att trapptornet byggdes på med två våningar 
och trapploppen ändrades (orange). Ett nytt valv utan följarskift har mu
rats och den gamla öppningen däröver satts igen med stortegel och ett 
mycket hårt, fett gulvitt bruk med grov ballast och medelstora kalkkorn 
(bruksprov 52). Murverket har därefter fogats med åsfogar (bild 107) i 
likhet med det äldre.

När tornet upphörde att fungera, sattes slutligen de övre öppningarna 
igen med tegel i gråvitt bruk med grov ballast och vita kalkklumpar 
(bruksprov 53).

Ett skift ovanför valvöppningarnas följarskift ligger det 1/4 stens dju
pa blinderingsband, som kännetecknar de båda ursprungliga byggna
derna (bild 108). Det är, liksom överallt annars, igensatt (orange) med 
fläkta tegel på högkant. Däröver förekommer tre skift munkförband och 
överst den murning i gråvitt bruk med stora kalkklumpar (blått), som hör 
samman med taklisten. Bindbjälkarna är här fastlåsta med raka genom
stungna ankarjärn.

Andra förändringar:
Sedan trapptornet rivits har, på platsen för äldre muröppningar, två något 
större fönsteröppningar tagits upp i ovanvåningen på ömse sidor om mit
ten (bild 96-97). Båda öppningarna saknade valv. Längre mot öster fanns 
rester av ännu ett fönster, där vänster smyg och valv var bevarade (bild 
109). Detta senare är av samma typ, som på väst och nordfasaderna, med 
valvet integrerat i blinderingens igensättning och torde tillhöra tiden före 
Sueciateckningarnas tillkomst (orange ), vilket eventuellt också kan gälla 
de övriga två. I alla händelser tycks muröppningarna tillhöra en tid, då 
anläggningen ännu stod helt vitputsad.

Bjälklagen i norra längans östra del bibehölls ännu en tid i sitt gamla 
läge, dvs. ovanvåningen var ännu låg. Fasaderna gavs en annan prägel. 
En ny puts slogs på och väggytorna avfärgades i kimröksgrått, indelade av 
vita lisener och med vita fönsteromfattningar.

1 nästa byggperiod (blått) sker den genomgripande förändring av 
byggnadens stomme, som senare med arkivaliernas hjälp visade sig ha 
inletts på 1730-talet. Bjälklagen flyttas ner ca 1 m i östra delen av norra 
längan och i östflygeln. Sekundärt inhuggna ankarslutar markerar här, 
liksom i norra fasaden, detta. Fönstren i ovanvåningen flyttas nedåt och 
förstoras. Även bottenvåningens fönster ändras.

Än en gång upprepas den palladianska fasadgestaltningen i kimrök 
och vitt (bild 113-114). Intill de båda västligaste fönstren, såväl i botten
som ovanvåning, fanns bevarade vita fönsteromfattningar. Även mitt
fönstret i ovanvåningen hade spår av sådana (bruksprov 38 och 39). På 
platsen för trapptornets gamla arkadöppningar registrerades i ovanvån
ingen också ett målat blindfönster (bild in) och till vänster om huvud
portalen en 70 cm bred lisen (bild 112). Intill östra hörnet av fasaden 
uppmättes också en lisen, 82 cm bred. Upptill begränsades fasaden vid 
denna tid av ett 20 cm brett horisontalband i vit puts (se rekonstruktions- 
ritning L14).

Portalen (bild 89-90) är helt likartad den motsvarande på norra sidan 
både till form och ytbehuggning (se bild 45-46 och ritning 20). Stenarten 
i gårdsportalen har bestämts till s.k. Roslagssten (Bil. 1-4:3).

Två brukssorter har använts vid igensättning av murhål: i karnapet 
och de båda ”valvlösa” fönstren i ovanvåningen samt i blinderingsbandet 
fanns ett gråvitt bruk med grov ballast och vita kalkklumpar (bruksprov 
45 och 46). I de stora murhålen i byggnadens hela höjd däremot ett ljus- 
grått sandigt bruk med stora vita kalkklumpar (bruksprov 44). Troligtvis 
betecknar de olika brukssorterna etapper av samma stora ombyggnad,

Mellan portalen och fönstret ovanför märktes två kalkningsskikt, ett 
undre gulvitt och ett vitt, som båda tycktes ligga före den rosa avfärgning- 
ens tid (bild 115). En störning har troligen skett, när den krönande 
kartuschen inmurades i sen tid.

Över portalen sitter i dag en av bly utförd kartusch med det Braheska 
vapnet (bild 116). På avbildningen i Klingspor-Schlegel 1881 finns ingen 
kartusch över porten. Ett foto i Upmark 1923 visar, att kartuschen vid 
denna tid var utställd i Vasarummet. Kartuschen verkar tillhöra 1700- 
talets nytillsatser, men var den ursprungligen suttit är oklart.

FIG. 108

FIG. 114
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Allmänt om dörrar och fönster

De båda huvudportalerna på norra längan har stenomfattningar. Alla öv
riga dörrar har putsade smygar. Dörrbladen på huvudbyggnaden är av 
pardörrstyp med ramverk och fyllningar. Nedtill är en kraftigare fyllning 
med kryssfaner, däröver en högsmal mittspegel med helfransk list och 
överst en mindre tvärställd fyllning (bild 74, 80, 87, izo och izz). Dör
rarna har överst rätt stora gallerförsedda fönster. Stilmässigt verkar de 
vara en övergångsform mellan gustavianskt och empire. Till samtliga dör
rar på gårdssidan leder höga rundade trappor av roslagssten. På nord
sidan är en terrass.

Dörröppningen från gården till västra längans källare eller markvån
ing är ursprunglig. Dörrbladet är en robust plankkonstruktion med kraf
tiga diagonalställda profilerade bräder, närmast av barocktyp. På västsi
dan leder ännu en dörr till västra längans källare. Enligt framlidne ägaren 
friherre von Essen, skall den vara upptagen på 1930-talet, liksom dörren 
på östra längans sydgavel. Också källardörren i väster är en plankdörr 
(bild 5), i detta fall med smalare vinkelställd panel och ett litet fönster.

Fönstren i nedre våningen ligger alla i fasadlivet, alla ovanvåningens 
fönster ligger försänkta en sten innanför murliv och är undertill försedda 
med en kraftigt utskjutande logerhuggen sandstenslist (bild i, 7-9, zz, 
28-Z9, 31, 35, 41-42, 44, 47, 60, 74-75, 85, 117-118, 130). Som regel 
saknar fönstren tvärpost och har bågar med smårutiga fönster, i några fall 
(bild 17, 40) har de dock tvärpost.

Sannolikt har de flesta fönsterbågarna bytts under början av 19oo
talet. Anna Brahes anteckningar (gårdsarkivet) ger värdefulla upplysning
ar: ”Alla fönster i nedre våningen nygjordes med små rutor 1907, delvis 
återanvändes gammalt glas. Beslag gjordes nya efter gamla modellen”. 
Hon uppger också att innanfönster till vissa rum i båda våningarna tillver
kades 1897. Ytterfönstren i ovanvåningen verkar något senare, men alla 
skall ha tillkommit före 1930, dock med undantag av bågarna med större 
rutor på östsidan, som enligt Elisabeth Douglas insatts under hennes far
fars, Wilhelm von Essens tid.

Ritning I:ii är en rekonstruktion av sydfasaden på 1500-talet och rit
ning L14 under 1700-talets mitt.
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Västra gårdsfasaden (färglagd ritning 1:6)

Fasaden har kvar största delen av sitt ursprungliga murverk (violett), tegel 
i munkförband (bild 117-120) med mycket distinkt formade åsfogar lik
som på nordfasaden (bild 121). Murverket är även på denna sida bevarat 
till full höjd med blinderingsband och tre skift däröver.

I södra och norra delen av fasaden finns emellertid stora ifyllda partier 
(grönt), lagningar av stora murhål (se bild 177 och izo) efter de båda 
rivna torn, som återges på Sueciateckningen.

Läget för det stora trapptornets sydvägg kunde fastställas genom av
huggna förbandsstenar. Murens ytterliv dokumenterades över norra dör
ren och innerlivet till höger om samma dörr (bild 122). Muren höll ca 60 
cm eller z stens tjocklek. Av tornets invändiga anordningar syntes inget 
på denna fasad, emedan det ursprungliga vägglivet legat indraget innan
för det nuvarande (jfr Södra gårdsfasaden). Hela det aktuella murpartiet 
inom f.d. tornet var därför ilagat med tegel av växlande storlek i gråvitt 
magert bruk med relativt grov ballast och vita kalkklumpar (bruksprov 
63). Putsbruket var av likartat material och hade endast spår av gulvit och 
vit avfärgning (bruksprov 54). Den kimröksfärgade putsen saknades 
alltså. Antagligen är den borthuggen i samband med senare omputsning.

Av det södra eller sydvästra tornet var de avhuggna koppstenarna till 
förbandet för sydväggen kvar alldeles i ytterhörnet av fasaden (bild 123- 
124 ). Den södra rivna väggen syntes alltså som en halvstenstjock avbilad 
yta ända från gråstenssockeln upp till det ifyllda blinderingsbandet. I 
sockeln syntes också en lagning efter en stor utbruten gråsten. Innanför 
det avhuggna hörnet vidtog en slät mur i munkförband = tornets inner
vägg, bevarad med endast en knapp meters bredd.

Den norra tornväggens läge kunde inte fastställas på samma säkra 
sätt. Lagningen efter tornets rivning (grönt), utförd av tegel i kryssför
band och gråvitt magert bruk med stora vita kalkklumpar (bruksprov 57) 
går uppenbarligen så långt norrut, att den täcker såren av den rivna torn
muren (bild 125). Eftersom tornet måste ha innefattat den ursprungliga 
dörröppningen till källaren (bild 126) och legat längre söderut än det nu 
igensatta fönstret bakom södra fritrappan kan emellertid norra väggens 
läge approximativt anges (se rekonstruktionsritning Liz ).



Mellan västra längan och tornet har funnits dörröppningar i båda vå
ningarna. Rester i form av vänster smyg och valvanfang, är bevarade (bild 
126-127) omkring en meter från hörn (violett). Det nedre rummet kan 
eventuellt ha stått i förbindelse med skyttegången, medan det övre troligt
vis inrymt en kammare.

Rester av ursprungliga fönster fanns på denna fasad bevarade t.v. om 
andra fönstret från söder i ovanvåningen (bild i28-i2c>)och mellan de 
båda mellersta fönstren i bottenvåningen (bild 130). Även ljusöppningen 
i markvåningen under det sistnämnda fönstret, torde vara ursprunglig 
(bruksprov 62).

I ett andra byggskede (orange) upptogs större fönster och blinderings- 
bandet igenfylldes. Klara spår av denna förändring registrerades intill 
ovanvåningens tre sydligaste fönster (bild 131). De då upptagna fönstren 
hade i princip samma läge som de nuvarande. Deras omfattningar har 
murats med stortegel i ett mycket hårt gulgrått bruk med stora gula kalk
klumpar och träkoisbitar. Blinderingsbandets fyllning är av samma mate
rial (bruksprov 61 och 56). I bottenvåningen har av allt att döma fönstren 
bibehållits i sitt gamla skick.

Efter det att fasaden omgestaltats med större fönster i ovanvåningen, 
har den överdragits med en tunn, fet puts av gulvitt bruk med små gula 
kalkklumpar (bruksprov 55) samt avfärgats i vitt (bild 131-132). Bjälkla
gen i västra längan har som sagt alltid legat i samma läge, förankrade av 
kraftiga ankarslutar med tätt anslutande kringsmidda dragjärn (bild 
133). Intill dessa, liksom fläckvis överallt på fasaden, fanns rester av vit, 
fet puts av samma art som var bevarad på Vasatornet, och där försedd 
med dekorativt Serlioinspirerat grisaillemåleri (se nedan).

Efter tornens rivning har murhålen ilagats (grönt) med tegel i kryssför
band och gråvitt magert bruk med stora vita kalkkorn (bruksprov 57 och 
63). Nuvarande fönster och dörrar tillkom under ett ännu senare skede 
(blått). Fönstersmygarna i bottenvåningen är murade med ljusgrått bruk 
(bruksprov 59) och i ovanvåningen med mörkare bruk (bruksprov 64).

Taklisten är murad med liknande bruk som bottenvåningens fönster 
(bruksprov 58) och takbjälklaget förankrat i ytterväggarna med ankar
slutar med omtag (bild 134 ).

Fasaderna har under två perioder varit kimröksgrå med vita lisener 
och vita omfattningar runt fönstren (bild 135-136).

Ritning E12 är en rekonstruktion av fasaden under 1500-talet.

Västra längans södra fasad - gaveln (färglagd ritning I:ą)
Ursprungligt murverk (violett) var bevarat upp till nuvarande taklist. Över 
den 3-3,5 m höga fönsterlösa sockeln av gråsten (bild 137) med spår av 
ställningsvirken (bild 138) och med två bevarade helsmidda ankarjärn 
reser sig samma slags tegelmurverk som det tidigare detaljerat beskrivna.

Bjälklagshöjden mellan första våningen och ovanvåningen markeras 
av det bevarade helsmidda ankar järnet nära sydöstra hörnet. Mitt på fa
saden syns ett annat ursprungligt ankarjärn, som är kryssformat (bild 
139). Detta ligger nära 2 m högre än det nyss nämnda, vilket torde be
tyda, att det fasthållit en ursprunglig mellanvägg.

Fasaden har inga spår av ursprungliga fönster, men däremot av två 
fönsteröppningar, som upptagits före Sueciabildernas tid (jfr västra gårds- 
fasaden). Deras omfattningar (orange) är murade av stortegel och gulgrått 
hårt bruk med stora orange och gula kalkklumpar. Fönstervalven är inte
grerade i blinderingsbandets igenfyllning, som alltså har samma material 
(bruksprov 22). Efter det att fönstren murats, har fasaden överdragits 
med en tunn vit fet puts (jfr bruksprov 55). Rester av denna fanns fläckvis 
bevarad (bild 141). Under ett senare skede har fönstren satts igen med gult 
tegel av storlek 28 x 14 x 6,5-7 cm i sandigt gulgrått bruk. Ändringen 
torde ha skett någon gång under 1700-talet (blått).

Gavelröstet (blått) har murats på ett avjämningsskift av vingtegel av 
tegel i storlek 29 x 15 x 8,5 cm och ljusgrått sandigt bruk med stora vita 
kalkklumpar. Gavelröstets båda fönster (bild 142) tillkom samtidigt med 
röstet.

Vid den senaste restaureringen upptogs åter två fönster i ovan
våningen. De blev med hänsyn till dagens inredning något förskjutna utåt 
(bild 143) i förhållande till de äldre fönsteröppningarna.

FIG. 42 C

201 BILAGA I



FIG. 3 6

2. VASATORNET
MURVERKSBESKRIVNING
(färglagda plan- och fasadritningar Ihi-y)

Västra fasaden (färglagd ritning II:i, och bild i, 2 och ■$)

Ursprungligt murverk (violett) var utomordentligt välbevarat i byggna
dens hela höjd. Endast västsidan hade utsatts för ombyggnader i samband 
med skyttegångsmurarnas rivning.

Markvåningens sydligaste del (utanför muren) har utvändigt gråstens- 
murverk till en höjd av 3 m. Gråstensblocken är stora med valda godsidor. 
Mellan dem finns en skolning av gråstens- och tegelbitar. Det använda 
bruket är gulgrått och mycket hårt (bruksprov 98).

Omkring 4 m från södra hörnet avbryts detta murverk av en 1,50 m 
bred lagning av såren efter den bortbilade skyttegångens bärning (bild 3-4).

I gråstensmurverket finns en ursprunglig tegelomfattad muröppning - 
en skytteglugg - från vilken man kunnat bestryka sjömurens utsida (bild 
5). Öppningen, som är täckt med ett halvstens stickbågsvalv, är ca 40 cm 
bred och 40 cm hög samt försedd med gallerkryss av fyrkantsjärn av di
mensionen 2x2 cm.

Skyttegluggens tegelomfattning är flera gånger lagad. Ytterst t.h., intill 
gråstenen, förekommer tegel av storlek 29 x 14 x 8,5 cm i gulgrått hårt 
bruk (prov 96), något mörkare än äldsta bruket. Själva öppningen är 
murad med löst bränt tegel av storlek 27 x 13 x 8 cm i gråvitt magert bruk 
(bruksprov 97).

Fasadens norra del är av tegel och många gånger ombyggd och avfasad 
mot hörnet. På ritningen anger prickade ytor avbilat murverk.

Numera finns två dörröppningar i västväggen (se bild 3). Den södra, 
som leder in till markvåningen i tornet, är ursprunglig. Den norra är se
kundär (grönt) och leder via en spiraltrappa upp till nästa våning. Dörren 
ligger i murlivet och har en i det upphuggna murverket enkelt insatt karm 
med dörrblad. Valv finns inte. Omgivande lagning består av stortegel och 
mörkgrått magert bruk (bruksprov 91).

Den södra dörröppningen täcks av ett snedställt eller skevt halvstens- 
valv. Dörrens språng ligger indraget ca 50 cm innanför nuvarande murliv.

Smygsidorna skrånar båda starkt mot nordväst, eller mot gårdsplanen. 
Dörröppningen är utan tvivel ursprunglig (bruksprov 92), men ändrad 
och anpassad till det nuvarande murlivet. Intill vänster smyg finns en be
varad slät muryta, men större delen av valvet och högersmygen är avbi
lade (bild 6-7).

Vid vänster valvanfang (bild 8-9) märks en utåtskrånande slät muryta 
och ovanför denna en mycket markant gräns, där det vita slätputsade 
partiet t.v. avbryts av en svagt utåtbuktande avbilad yta som t.h. övergår 
i en utlagning med senare bruk (jfr bruksprov 95).

Dörröppningens valv har alltså från början utgått i ca 45 graders vin
kel från murlivet, dvs. att dörröppningen har vänt sig mot gårdens mitt. 
Allt har ingått i en välvd mursubstruktion, som burit skyttegångens golv. 
Den forna golvnivån syntes helt tydligt ca 2,75 m över nuvarande mark
nivå genom den skarpa gränsen mot det vita putsbruket ovanför (bild 10).

I de ännu bevarade resterna av denna murade underbyggnad syns nere 
vid markytan, t.h. om den ursprungliga dörren, en igensatt låg öppning, 
täckt av ett dubbelt halvstensvalv (bild ti A och B ). Tegelytan är grovt 
avbilad.

Öppningen har tillhört en i skyttevärnet inbyggd ugnsanläggning, som 
ännu är bevarad inomhus med eldstadsöppning och rökgång (ritning IL3- 
4). Konstruktionen tillhör i sin helhet byggnadens äldsta tid (bruksprov 
93). Valvöppningen och såren efter det rivna skyttevärnet har ilagats med 
tegel av storlek 29-30 x 15 x 9-10 cm och hårt gulgrått bruk, något mör
kare än originalbruket (bruksprov 94 och 95).

Den nordligaste delen av fasaden är flera gånger ombyggd i samband 
med och efter försvarsmurens rivning. Murytan har avbilats och slutligen 
förtunnats mot hörnet ända in till kärnmurverket (bild 12-14). Som 
skydd för hörnet har en kanon ställts upp.

I ett smalt relativt oskadat murparti, t.v. om dörren till spiraltrappan, 
återstår ursprungligt murverk (bruksprov 90) omkring 1 m över nuvaran
de marknivå i form av anfang och rest av valv med följarskift (bild 15-16). 
Den nu igensatta öppningen, till vilket det hörde, har varit omkring 90 
cm hög, vilket en fasad smygsten ca 80 cm under valvanfang utvisade 
(bild 17). Bredden är okänd. En jämförelse med planen (ritning II: 7) visar,
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att det snarare rör sig om en murnisch med sittbänk, än en muröppning. 
En sådan skulle knappast gå fri från norra tornmuren.

Det nordvästra hörnet är i nederdelen lagat med tegel av storlek 29 x 
14 x 7-7,5 cm i gråvitt bruk (prov 89). I övre delen av markvåningen och 
runt kanonen finns tegel i samma storlek, men i mörkgrått bruk med stora 
vita kalkklumpar (prov 88).

Första våningen eller ”barockvåningen”:
Norra delen av fasaden utgöres av den tresidiga bärningen för burspråket 
ovanför (bild 18). Innanför den nu avbilade skyttegångsmuren är fasaden 
slät med åsfogningen synlig under ett tunt kalkskikt (bild 19-20).

Allt är murat i munkförband av tegel i storlek 30 x 15 x 8,5-9 cm och 
ljust gulgrått, mycket hårt bruk. Fogbruket är vitare, kalkrikare än mur
bruket. Fogarna är tvåfas åsfogar (bild 21). En centimeterstor tegelstäm
pel - ringmärkt kors - noterades på ett av teglen.

Den södra skyttegångsmuren eller sjömuren framträdde mycket tydligt 
som en 60-62 cm eller två sten bred avbilad yta (bild 19 och 22). Muren 

ligger utan något som helst tvivel i förband med Vasatornet. Det är ett av 

många bevis för, att tornet aldrig varit en fristående byggnad, utan från 

början tillsammans med de båda byggnaderna i nordväst ingått i en av 

murar sluten anläggning.

Såren efter skyttegångsmuren har i samband med omputsning av bygg
naden ilagats med gråvitt magert putsbruk och avfärgats i kimröksgrått. 
Däröver ligger vattrivning och rosa avfärgningar (bruksprov 67). Den 
översta delen av den avrivna murytan har före putsning blivit slarvigt 
överslammad med grå kalkvälling (bild 23).

På den släta murytan intill burspråket och på detta förekommer stora 
ytor med en tunn vit, fet puts, som är äldre än de nämnda, och som såle
des fanns innan sjömuren revs.

Murverket utanför muren saknar öppningar med undantag för en högt 
belägen smal glugg (bild 24-25). Nedtill begränsas denna av en 75 cm 
bred och 5 cm tjock kalkstensplatta, vilken nu är avhuggen i murlivet. 
Den vänstra smygen är bevarad och därutanför är koppstenarna avbilade 
i murlivet. Högersidan är skadad och ommurad. Om man antar, att

kalkstensplattan skjutit ut lika långt på ömse sidor, blir öppningen endast 
omkring 20 cm bred. Höjden är ca 80 cm.

Öppningen är nu igenfylld med tegel av storlek 28 x 14 x 7,5 cm och 
gråvitt magert bruk med vita kalkklumpar (bruksprov 86), dvs. samma 
material som putsbruket med den grå avfärgningen.

Vid ovankant av öppningen är murverket sotigt och mycket tyder på, 
att den utgör rester av en rökgång, som uppenbarligen stått i förbindelse 
med den i västmuren inbyggda ugnen i bottenvåningen. Via öppningen 
tycks rökgången ha utkragats till skorsten och fortsatt utanpå muren i 
ovanvåningen, där en vertikal stark sotfärgning förmärktes (se ritning II: 1 
och bruksprov 104).

Den tresidiga underbyggnaden för burspråket är ursprungligt och har 
under senare putslager åtskilligt kvar av den äldsta tidens inrättningar.

I den norra sidan eller norra fasen, som den fortsättningsvis kallas, 
finns en välbevarad omfattning till en stickbågigt välvd meterbred mur
öppning, som utan tvivel är ursprunglig (bild 26-27). Först uppfattades 
den som en ca 1,90 m hög dörr. Den fogstrukna raka högersmygen tycktes 
fortsätta inåt bakom en senare igensatt nederdel. Då igenfyllningen parti
ellt togs bort (bild 28-30), kunde man dock se, att nederdelen (bruksprov 
99) bildat bröstning i ett 1,20 m högt fönster.

I fönsteröppningen satt puts kvar - ett gulgrått magert putsbruk (prov
101) , som har stora likheter med lagningsbruket runt burspråksfönstren i 
ovanvåningen.

I nästa byggskede (grönt), innan ännu murverket i markvåningen 
avbilats så snett mot hörn, har en ilagning efter skyttegångsmuren skett 
under fönsteröppningen med tegel av storlek 29 x 13-14 x 7 cm och 
mörkgrått bruk med stora kalkklumpar (bruksprov 100). Fönsteröpp
ningen har därefter satts igen och hela murytan putsats med gråvitt bruk 
med vita kalkklumpar samt avfärgats i kimröksgrått. En lisen och ett 
horisontalband i vitt, båda konturerade med mörkare grått (bild 26-27) 
täckte platsen för fönstret. Mur- och putsbruk är likartade (bruksprov
102) . Slutligen har tegelytan under fönstret avbilats snett i linje med den 
fasade ytan ovanför (bild 28 och 30) och än en gång putsats och avfärgats 
i kimrök och vitt.

FIG. 41
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FIG. 42 B

FIG. 46

FIG. 64 B

FIG. 38 B

FIG. 38 A 

FIG. 64 A

Mellersta eller västra burspråksfasen (bild 31) har slätt murverk och 
stora rester av en tunn vit, mycket fet kalkputs på de åsfogade, ursprung
ligen oputsade tegelytorna. I fasens övre del sitter ett ursprungligt böjt 

FIG. 41 kryssformigt helsmitt ankarjärn (bild 32), samma typ som finns på slottets 
västra sydgavel. Ytterligare ett ursprungligt ankarjärn finns i fasadens 
södra del. Det är också helsmitt, men rakt (bild 33).

På den korta vinklade avsatsen till nästa fas bevaras på den vita feta 
putsen en streckmålning i grått, en pilaster krönt av ett klot (bild 34 och 
detaljritning IL12). Den är del av en Serlioinspirerad arkitekturomfatt
ning. Pilasterns bas är bevarad, men av det postament, som säkerligen 
funnits, syns nu inga spår.

Putsen fortsätter runt hörn, men i höjd med klotet kragar murverket ut 
från väggen i en anfang till ett nu rivet valv (bild 35). Arkitekturmåleriet 
har med andra ord omfattat en dörröppning, vars valv och högersida nu 
är rivna, men som ursprungligen liksom dörren i markvåningen, vänt sig 
mot gårdens mitt. Av allt att döma har det funnits en överbyggnad utanför 
ingången till tornet.

I den södra fasen bevaras ännu dörröppningen in till tornet (bild 3 6). 
Den vänstra smygen har rak kant (bild 3 7) och den högra har rundad (bild 
38). Av takvalvet i baldakinen återstår en liten del med välbevarad fet vit 
puts (bild 39-40).

Över utbyggnaden eller baldakinen har murverket från början varit 
utkragat (bild 41-43) eller försett med förtagning för planerat valv. Tegel
skalet är avbilat och under den senare putslagningen märks det råa kärn- 
murverket (bild 44). Över dörren har således funnits en kompakt mur
massa, som uppåt varit rakt avslutad, utan synliga spår av yttre taktäck
ning. Den bevarade delen av ”murklumpen” utgår från fasaden i ca 45 
graders vinkel (bild 45).

Tillsamman tyder alla dessa fragment på, att dörröppningen från 
skyttegången till tornets första våning från början täckts av ett kraftigt 
murvalv, sannolikt en murad baldakin.

Lagning av det avhuggna kärnmurverket ovan dörren har skett med 
fläkta tegel och gulgrått hårt bruk med gula kalkklumpar (prov 80). Di
rekt på denna lagning finns en vitgrå puts med vita kalkklumpar samt grå
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och vit avfärgning. Samma fyllning har använts, när dörröppningen där
under igensattes och ersattes med det lilla fönstret (bruksprov 65).

Muren mellan det utbyggda tresidiga partiet och försvarsmuren är 
slätt och obrutet (bild 46-47). Det har betydande rester av tunn vit puts 
och vitkalkning. På den vita kalkningen märks ett rött horisontellt dekor
streck (i jämnhöjd med nedre karmstycket till nuvarande fönstret).

Övergången till burspråket utgöres av en karnisformigt utkragad list 
(bild 48) putsad med det vita feta bruket och med spår av röd dekor i 
bladformiga stråk (ritning II:iz). Utanför försvarsmuren sker övergången 
till nästa våning med en mjukt rundad vulst (bild 49).

Burspråket i andra våningen (se bild 2 och 18) är nedtill artikulerat av 
ett 38 cm brett och 6 cm djupt blinderingsband med avfasad under- och 
överkant (bild 48).

Blinderingsbandet var vid den nu aktuella restaureringens början ifyllt 
med vingtegel och gråvitt bruk (bruksprov 103). Fyllningen (blått) var 
fäst vid muren med järnkramlor (bild 48 och 50, se även bild 18). Mur
bruket tjänstgjorde även som putsbruk och var först avfärgat i grått. Där
över förekom vit vattrivning och flera rosa avfärgningar.

Innan blinderingsbandet fyllts igen, har det flera gånger avfärgats på 
den vita putsen. Inifrån förekom följande kalkskikt: vitt, mörkgrått (sot- 
ning eller smuts?) och vitt.

I burspråkets tre faser bevaras ännu de ursprungliga stickbågiga fönst
ren (se bild 18 och bruksprov 78). Fönstren har alla fasade smygkanter, 
utom norra fönstrets norra sida, som är rak. Fönstrens storlek är oföränd
rad. Smygarna har endast naggats i kanten, när de nuvarande karmarna 
sattes in. Putslagningar intill karmar har skett med gulgrått magert bruk 
med mörkgrå (sot?) och vit avfärgning (bruksprov 66).

Stora ytor av den vita feta putsen var bevarade även i denna våning. 
Intill det norra fönstret på burspråket hade putsen svaga spår av arkitek
turmåleri av samma art som i våningen under; en streckmålad pilaster 
krönt av ett klot (bild 51-52 och detaljritning IL12).

Fasadens södra del har slätt murliv och ett ursprungligt fönster (bruks
prov 76) med stickbågigt halvstensvalv försett med följarskift (bild 53-54). 
Smygarna saknar fas.



Våningen avslutas av ett 40 cm brett och 6 cm djupt blinderingsband. 
Detta var vid restaureringens början, liksom blinderingsbandet på bur
språket, ifyllt med vingtegel och gråvitt bruk (se bruksprov 112). Fyll
ningen borttogs.

Skyttevåningen (bild 55) som numera till stor del är avriven (jfr 
Sueciateckningarna) har från den första byggnadstiden fem helsmidda an- 
karslutar bevarade. Dragjärnen till dessa är förankrade i ursprungliga 
bjälkar tillhörande ”Vasammmets” tak. I dessa togs de dendrokronologi- 
ska prov, som gav utslaget, att virket fällts vintern iy4y-iyą8.

Två små skyttegluggar fanns på västfasaden. De är ännu bevarade i 
igensatt skick. En finns i burspråkets norra fas (bild 56) och en längst i 
söder (bild 55). Öppningarna, som är 50 x 50 cm stora, täcks av halvstens 
stickbågar. Den södra gluggen tycks tidigt ha upphört att fungera. På vin
den ser man, hur den uppenbarligen tidigt, sannolikt redan under byggti
den, förmurats med en spiraltrappa, vars nederdel ännu är kvar.

Taklisten (blått) har liknande klassicistiska profil som slottslängorna. 
Den är murad och putsad med gråvitt magert bruk och avfärgad i vitt.

Utsträckningen av olika bevarade putsytor på västfasaden framgår av 
färglagda ritningar II: 1-2 B.

Ritning 11:8 är ett förslag till rekonstruktion av västfasaden under 
1500-talet och ritning II: 10 under 1700-talet.

Södra fasaden (färglagd ritning II: 1 och bild 58-59)
Markvåningens ytterskal är av gråsten. Murverkets karaktär har beskri
vits under västfasaden. Här ingår även enstaka block av gulgrå sandsten. 
Några hål efter primära byggnadsställningar finns i övre delen av grå- 
stensmurverket. I bottenvåningens mitt finns en liten tegelomfattad skyt- 
teglugg med bevarat gallerkryss av fyrkants järn (bild 60-61). Teglet var 
före restaureringen starkt vittrat.

Omkring 3 meter över mark vidtar ett tegelmurverk i munkförband, 
vars karaktär är densamma som i västväggen.

Putsen med grå och vit avfärgning var mycket välbevarad (ritning Li B 
och bild 59) och kunde till största delen sparas. Ritning II: 10 är ett 
rekonstruktionsforslag för fasadens 1700-talsutseende.

Första våningen, den s.k. barockvåningen har kvar sina ursprungliga 
fönsteröppningar. Ett 35 cm brett och 45 cm högt stickbågigt fönster med 
fasade smygar (bild 62) hör till våningens privet.

Fönstret till bostadsrummet är också bevarat, fast något förstorat. 
Rester av de ursprungliga fasade smygsidorna återstår, jämte den övre 
halvstensbågen i valvet. Den nuvarande karmen omges av tegelbitar och 
två olika brukssorter. Innerst vid karm finns ett grått hårt bruk med stora 
vita och gula kalkklumpar och ytterst ett gråvitt magert bruk med grov 
ballast och stora vita kalkklumpar (bruksprov 106). Det yttersta är iden
tiskt med putsbruket.

Under den utkragade vulsten till nästa våning fanns 2,20 m från västra 
hörnet ett 20 x 20 cm stort och åtminstone 30 cm djupt hål i tegelmur
verket (bild 63). Det är för stort för att vara ett ställningshål och dess 
funktion är oklar.

Även andra våningens puts var väl bevarad. Den var dock senare än 
första våningens och hade endast avfärgning i rosa (bruksprov 122).

Igenfyllningen av privetets fönster togs bort i samband med aktuell 
restaurering. Det är en 20 cm bred och 40 cm hög öppning, vars rundade 
”valv” endast huggits ut i murteglet (bild 64). Öppningen, som hade raka 
smygsidor var igenfylld med tegel av storlek ? x 14 x 7 cm och gråvitt 
bruk (bruksprov 87).

Fönstret till ” Vasarummet” är ursprungligt, fast något förhöjt och ska
dat i de fasade smygarna. Rester av ett stormjärn till blyfönster var kvar i 
högerkanten. Karmen omges av samma bruk som barockvåningens föns
ter (bruksprov 105).

Blinderingsbandet, som skiljer andra våningen från skyttevåningen, 
har redan beskrivits under västfasaden.

I skyttevåningen är ännu den ursprungliga trappans fönster bevarat 
med raka smygsidor. Valvet är dock senare slaget, i samband med att 
byggnaden fick sin nuvarande höjd. Det döljs nu delvis av taklisten. 
Fönstrets bredd är 60 cm och dess höjd 70 cm.

I fasadens östra del fanns en 45 cm bred och 55 cm hög stickbågig 
skytteglugg.

Ritning 11:8 visar fasadens 1500-talsutseende.
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FIG. 43

Östra fasaden (färglagd ritning 11:2 och bild 65-66)
Markvåningens ytterskal är av gråsten och skolat med tegel- och gråstens
flis, såsom beskrivits närmare under västfasaden. Dess höjd på denna sida 
är ca 4 meter. Det sydöstra hörnets nederdel har genom frostsprängning 
(?) förskjutits utåt (bild 67).

Gråstensmurverket är fogat och delvis putsat med gråvitt magert bruk 
(bruksprov 108 och 123) samt avfärgat minst två gånger med varmröd 
färg liksom nederdelen av övriga fasader.

Till markvåningen hör två tegelomfattade muröppningar. Den större 
t.v. är ett fönster (bild 66 och 68) med ännu bevarat ursprungligt valv 
(bruksprov 109). Fönsteröppningen är naggad i nederkanten och båda 
sidorna är ändrade, när den nuvarande karmen sattes in. Lagningen intill 
karm är gjord med tegelbitar i mörkgrått poröst bruk med stora vita kalk
klumpar (bruksprov in). Öppningen är nu 65 cm bred och 85 cm hög. 
Avvikelsen från ursprunglig öppning är inte stor - i det inre är fön
stersmygarna helt bevarade.

I markvåningens mitt sitter en liten, helt bevarad skytteglugg 25 cm 
bred och 40 cm hög (bild 69), murad med stortegel och det karakteris
tiska hårda bruk, som tillhör den första byggtiden (bruksprov no).

Beträffande de båda bostadsvåningarna har fasaden (bild 70-72) i 
princip samma kännetecken, som ovan beskrivits under södra fasaden. 
Fönstren och lagningarna runt dessa är likartade (bruksprov 74, 75 och 
81) med denna. I södra delen av fasaden, där putsen inte var heltäckande, 
iakttogs några hål för byggnadsställningar.

Putsen med kimröksavfärgning och vita omfattningar runt fönster och 
markerade blindfönster var i mycket gott skick. Dess utsträckning och art 
(bruksprov 107) framgår av ritning IE2 B. Fasaderna har rekonstruerats 
på ritning II: 11.

Två helsmidda ankarslutar (bild 73) till det ursprungliga bjälklaget 
mellan bostadsvåningarna var bevarade på denna sida.

Blinderingsbandet (bild 74) var här, liksom på övriga fasader, ifyllt 
med takpannor (vingtegel) och tegelbitar i magert gråvitt kalkbruk (bruks
prov 112) och förankrat med järnkramlor. Fyllningen borttogs här vid 
restaureringen liksom överallt annars i blinderingsbanden.
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I det nedre, ännu återstående, partiet av skyttevåningen märktes fyra 
ursprungliga helsmidda ankarslutar och två stickbågigt välvda skytte- 
gluggar, 50 respektive 45 cm breda och 55 respektive 50 cm höga. De var 
igensatta med tegel i gråvitt magert bruk (bruksprov 112).

Ritning IL9 visar fasadens utseende under 1500-talet.

Norra fasaden (färglagd ritning 11:2 och bild 75-76)
Markvåningen är av gråsten med två tegelinfattade skyttegluggar, 30 cm 
breda och 40 cm höga (bild 77-78). Vid den aktuella restaureringens bör
jan var de båda igensatta med tegel i gråvitt bruk (bruksprov 114-115). 
Den östra återupptogs.

Första våningens östra fönster var, liksom redan beskrivna fönster på 
syd- och östfasaderna, något förstorat, men fullt rekonstruerbart genom 
det bevarade valvet och rester av fasade smygar (bild 79).

I fasadens västra del framtogs ett fullständigt orört 1 m brett och 1,20 
m högt fönster (bild 80) med fasade smygar och stickbågigt dubbelt 
halvstensvalv med rest av stormjärn för blyfönster i nederdelen av vänster 
sida (bild 81-83). Så har bostadsrummens fönster sett ut, innan de 
förstorades och försågs med de nuvarande träkarmarna.

Fönstret är igensatt (grönt) med tegel av storlek ? x 13-14 x 7-7,5 cm 
i grått poröst bruk med stora kalkklumpar och till synes även hår- 
armering (bruksprov 117) och sedan putsat med ett gråvitt magert bruk, 
som avfärgats kimröksgrått. Ett blindfönster med vit omfattning har där
efter målats på den grå bottenfärgen (bild 80-81). Igensättningen av 
fönstret skedde, när innertrappan tillkom och direktförbindelsen från 
skyttegången slopades.

Såren efter den bortbilade, med Vasatornet samtida, skyttegångsmuren 
syntes helt klart ända från mark och upp till överkragningen för andra 
våningen (bild 76, 80 och 84-85). Muren, som nu är avbilad i liv med 
väggen (bild 84) har varit ca 6 m hög, eller lika hög som tornets första 
våning, och 62 cm eller 2 sten tjock i överdelen. I nederdelen har som sagt 
stabila valv burit konstruktionen (jfr västfasaden). Av särskilt intresse är, 
att den första avfärgningen i kimröksgrått och vitt skett, när en gårdsmur 
fanns kvar mot öster (bild 85). Efter det att denna rivits, har en ilagning av



avbilad muryta skett med mörkgrått poröst bruk med vita kalkklumpar 
(bruksprov n6) och därefter har liknande avfärgning upprepats med 
lisenen förskjuten närmare hörn.

Övre bostadsvåningens båda fönster har samma karakteristika, som 
redan beskrivits beträffande tidigare fasader (bild 85-88 - se även bruks
prov 118-119). Efter det att fönstren något förstorats och försetts med 
karmstycken har de omgetts av vita omfattningar mot de grå väggfälten.

I västligaste delen av fasaden togs ett igensatt fönster till den lilla kam
maren i burspråket fram under döljande puts (bild 85 och 88-89). Liksom 
övriga ursprungliga fönster har det stickbågsvalv och fasade smygar (bild 
90). Fönstret är 5 5 cm brett och 95 cm högt. Det var igensatt med tegel av 
samma storlek som första våningens fönsteröppning, men här i gråvitt 
magert bruk (bruksprov 120). Puts och grå och vit avfärgning från den 65 
cm breda hörniisenen täcker lagningen (bild 85). Fönsteröppningen åter
upptogs 1984 och försågs med ny instickskarm och båge.

Högst upp under taklisten frilädes konturerna av två 45 cm breda och 
55 cm höga skyttegluggar (bild 75, 86 och 88).

Ritning IL9 visar hur fasaden såg ut under 1500-talet och ritning II: 11 
gestaltningen under 1700-talet.

PUTS OCH AVFÄRGNINGAR

Som framgått ovan stod anläggningens fasader under 1500-talet i rött 
med vita blinderingar. Vissa spår tyder på att teglet förstärkts med en röd 
avfärgning. Vid ombyggnaderna omkring år 1600 försågs alla byggnader 
med en utvändig vit slätputs, varav rester fläckvis var bevarade på slottets 
södra och västra gårdsfasader (bild 131-132) och i större omfattning på 
Vasatornets västsida, där även det dekorativa grisaillemåleriet bevarats 
(bild 34-35 och 51-52 samt ritning II: 12). Gestaltningen med vita fasader 
bibehölls sannolikt till 1600-talets senare hälft, för att då ändras i palla- 
diansk anda till kimröksgrå väggytor med kolossallisener, horisontallister 
vid tak och fönsteromfattningar i vit slätputs, ofta förstärkt med mörkt 
skuggstreck. Denna puts var i betydande omfattning bevarad på slottet

(bild 67-69) och östväggen kunde med stor säkerhet rekonstrueras (rit
ning 1:13).

Denna färghållning hade slottsfasaderna både före och efter de stora 
ombyggnaderna på 1730-175o-talen, då bjälklagen i norra längan sänk
tes till samma nivå som i västlängan och fönstren gjordes stora och regel
bundna (bild 110-114). Ritning L14 är en rekonstruktion av södra gårds- 
fasaden efter ombyggnaden.

På Vasatornet var denna puts på vissa fasader nästan fullständigt beva
rad (färgbilder ej med i rapporten; ritning IL1-2 B och bild 26-27, 59, FIG. IO9—T TO
80-81 och 85) och även där utförd i två omgångar. Den senaste framgår 
av rekonstruktionsritningar IL10-11). Sockeln stod enligt färgspår vid 
denna tid i mörkare kimröksgrått.

Det tycks som om en färgförändring till ljusgult skedde någon gång 
under 1700-talets senare del. Punktvisa spår tydde på detta. Den rosa 
avfärgning, som ännu kännetecknar anläggningen torde ha tillkommit 
omkring 1800 eller möjligtvis något senare.

Den rosa avfärgningen var gjord på en tunn vit vattrivning och intill nu 
var fasadernas rosa kombinerad med en mörkt järnoxidröd sockel- 
avfärgning. Vid den senaste restaureringen på 1980-talet ändrades sockel
färgen på ägarnas önskan till ljust grått.

3. ARKEOLOGISKA UTGRÄVNINGAR 
(:ritning IIL1-4)

I Vasatornet och på gården
I samband med undersökning av mittpelarens kondition och bärighet 
upptogs 1983 ett mindre schakt i Vasatornets markvåtiing. Det förlädes 
intill pelarens nordsida och var 0.80 x 1.00 m stort (ritning III: 1). På ett
djup av 50-60 cm nåddes fast berggrund (1). Som framgår av ritningen, FIG. 64 A, FIG. 64 B
förekom över berg ett torvigt fuktigt lerlager (2), varpå följde ett lager av
lera med sot, träkol och bränd lera (3), som närmast kan rubriceras som
ett kulturlager, ett lager gulvit sand med tegelflis (4), ett torvigt, sotigt
lager med tegelflis (5), ett lager av fin gulgrå sand med enstaka tegelflis och
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sotfläckar (6) samt däröver ett sandigt kultur- och byggnadslager (7), tro
ligen sammanhängande med tornets uppbyggnad. Inget av lagren innehöll 
föremålsfynd. Det däröver liggande tjocka lagret av grov brungrå sätt
sand (8) berördes, när vasken i sydöstra hörnet av tornet frilädes. Det 
innehöll där mycket djurben och fönsterglasbitar samt några keramik
skärvor från 1600-talet.

Golvet (9) av kullersten och sandstenskvader (återanvända?) är lagt i 
sättsanden. Det torde med hänsyn till byggnadens förändringshistoria 
kunna dateras till 1730-talet. Det översta lagret (10) är en betonggjut- 
ning, som tillkom under 1900-talet. Betongskiktet borttogs vid den nu 
aktuella restaureringen.

Pä gården upptogs ett stort djupt schakt med grävmaskin mitt emellan 
västra längan och Vasatornet (bild 1 och ritning 111:2.) för undersökning av 
sjömuren i söder. Schaktet var, som framgår av ritningen ca 7 x 2 m stort 
och som djupast 2 m. Vid grävningen genombröts en meterbred mur (6) 
av gråsten och murbruk (bild 2-3), som måste ha utgjort fundament för 
försvarsmuren mot sjön.

Av lagerföljdsritningen 111:3, profil sedd mot öster, framgår, att lagren 
3, 4 och 5 t.v. eller norr om muren genomskurits i samband med murens 
tillkomst (bild 4). Lager 3 ett kulturlager av mörkbrun lera med inbland
ning av träkol och tegelflis. Lager 4 och 5 är av allt att döma naturligt 
bildade sandlager.

Efter det att försvarsmuren byggts har ett sättsandslager utjämnats på 
gårdsplanen och en kullerstensättning (2) ca 90-100 cm under tornets 
tröskelnivå, skett.

Lager 3 har sannolikt avsatts under gårdens äldsta tid på denna plats, 
dvs. mellan ca 1450 och 1550, då antagligen byggnaderna mestadels var 
av trä. Men lagret innehöll också tegelflis. Antingen härrör teglet från 
denna äldre tid och tyder då på att någon byggnad kan ha varit av tegel. 
Eller också är tegelbitarna nedtrampade i lagret, när Per Brahe d.ä:s an
läggning började uppföras omkring 1550, dvs. lagret representerar också 
byggnadstiden.

Kullerstensättningen hör otvivelaktigt samman med fullbordandet av 
Per Brahes anläggning.

Lagren söder om muren (t.h. på ritningen) är svårtolkade (bild 5-6). I 
botten av schaktet, 2 m under nuvarande gårdsplan, finns fast berg. Sjö- 
sandslagret (5) sluttar till synes naturligt ned mot berggrunden. På fast 
berg och sjösand är nedifrån räknat lager 11, 10 och 9 avsatta. Sannolikt 
utgöres de delvis av naturligt (i vatten?) bildade lager med visst kulturinslag.

Lager 8 måste däremot ha påförts medvetet i samband med murens 
fullbordande. I dess övre yta ligger några kalkstensblock, som kan ha in
gått i en glacis på murens utsida. Den stora gropen (12) skär genom samt
liga lager. Gropen är fylld med stora kullerstenar (bild 7) och torde ha 
fungerat som sentida dränering.

Samtliga nämnda lager på murens sydsida täcks av ett påfört ca 20 cm 
tjockt lager (7) av blandad lera och mylla med inslag av raseringsmaterial. 
I dess yta ligger en stensättning, som delvis överlagrar skyttegångsmurens 
fundament, vilket anger att lagret och den övre stensättningen tillkommit 
efter murens rivning. Slutligen har gårdsplanen, troligen för vattenavrin
ningens skull, påförts ett 20-30 cm tjockt lager av blålera, som bildar 
direkt underlag för dagens grusade gårdsplan.

På gården maskingrävdes också ett antal ca 70 cm djupa schakt (se 
skiss nedan) för dagvattenledningar i juni 1985. Nya plaströr och dräne- 
ringsslang lades ned. Därvid följdes i huvudsak gamla ledningsdrag
ningar. Vissa iakttagelser kunde dock göras i anslutning till grävningen.

1. I gårdens nordvästra hörn. Närmast byggnadens hörn omrörda lager. 
Ca 10 cm från hörn mer orörd lagerföljd. Sandblandad fyllning ner till 
ca 40 cm under markytan. Därunder ett ca 15 cm tjockt lager av varvig 
gul och grå sand följt neråt av ett 5-10 cm tjockt fett kulturlager. Där
under antingen grov sjösand eller kulturlager med mycket ben och 
tegelbitar, som ligger ca 60 cm under markytan. Ca 80 cm under mark
ytan finns ett brukslager (byggnadslager?).

2. I gårdens nordöstra hörn. Ca 2 m från byggnadens innerhörn ligger 
fast berg 30-40 cm under markytan och 3 m söder om trappan ligger 
berget 50 cm under markytan. Jordlagren ovan berg är omrörda.

3. Vid östra längans sydvästra hörn. Ca 20 cm under markytan förekom
mer en kullerstensläggning av stora stenar (ca 10 x 20-30 cm) i grov
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gul sättsand. Ca 2 m norr om byggnadens sydvästra hörn och 3 m från 
väggen ligger fast berg 40 cm under markytan. I övrigt likt 1.

4. Intill västra längans sydöstra hörn. Grävningen följdes inte av Riksan
tikvarieämbetet.

5. Intill Vasatornet, 2 m väster om västväggen och 1,5 m från södra väg
gen. Grävningen följdes ej heller här, men schaktet stod öppet dagen 
efter. Området verkar mycket omrört med uppbruten kullersten.

I gårdens mitt borttogs den feta leran direkt under markytan för att åstad
komma dräneringseffekt.

1985 skedde en friläggning av eldstadsplatsen i Vasatornets markvån
ing varvid framkom att denna fyllts igen bl.a. med ett antal intressanta 
arkitekturdelar, främst spisomfattningar (ritning IV:i-3 och bild 8-9). Se 
vidare avsnitt 4. Föremålsfynd nedan. Det märktes också tydligt att syd- 
och västväggen i markvåningen ilagats med tegel nere vid härden (bild 
10-11), sannolikt omedelbart efter det att den valvkonstruktion som fun
nits över eldstaden rivits.

Allt eftersom rapportarbetet fortskred växte kraven på kontrollpunk
ter. Hösten 1988 gjordes därför en mindre undersökning i direkt anslut
ning till Vasatornets västvägg för att se om något av substruktionen till 
skyttegången och den i denna inbyggda ugnen kunde vara kvar. 3 5-45 cm 
under mark frilädes ett hörn av kraftiga markstenar (ritning 111:2 och bild 
10-11). Direkt under grusytan kom det kompakta lagret av blålera, 5 cm 
tjockt, därefter noterades bränd (?) sandsten, lite tegelflis och mycket 
skärvor av fönsterglas. I botten, ca 50 cm djupt från marknivån vidtog 
något som verkade vara ett kulturlager. Grävningen fördes ej vidare.

Vid samma tid borttogs fyllningen över bärdplatsen i Vasatornet. De 
ovan nämnda arkitekturfragmenten togs upp och fram trädde en delvis 
hårt bränd nivå av tegel, lagda i sicksackmönster (ritning 111:4 och bild
12). Det gick in under den nuvarande "uppstöttningen” av bjälkar och 
stolpar under valv. Intill västväggen fanns en 40-50 cm bred rad av stora 
marksten, som kan ha bildat underlag för själva eldstaden.

4. FÖREMÅLSFYND 
(ritning IV1-3)

De arkitekturfragment, som påträffades sekundärt nedlagda i fyllningen 
över eldstadsplatsen i Vasatornets markvåning, härrörde från rivna öppna 
spisar av mycket hög kvalitet (bild 1-3 och ritning IV: 1-3). Alla verkade 
vara av gotlandssandsten. Det rörde sig om ett sidostycke till en 
renässansspis (sent 1500-tal eller tidigt 1600-tal) med kannelyrer och 
diamantrustik på framsidan (ritning IV: 1) samt delar av två andra spisar, 
som sannolikt kan dateras till 1700-talets förra hälft. Den ena (ritning 
IV: 2) fanns i tre brottstycken med längderna 98 cm, 43 cm respektive 51,5 
cm. Den andra (ritning IV:3) likaså i tre brottstycken med längderna 59 
cm, 54 cm och 33 cm.

Vid arbeten i trädgården hade ytterligare stenfragment tillvaratagits 
(bild 4), nämligen en bas med åttkantig nederdel och övergång till rund 
kolonn (ritning IV4), med största diameter 22,5 cm med 5,5 cm hål i 
mitten samt två stycken klot, upptill avsmalnande, högsta diameter 43,3 
cm med genomborrat hål, diameter 8,5 cm, i mitten (ritning IV:5). Samt
liga nämnda föremål ligger kvar i Vasatornets markvåning.

I Vasarummet förvaras ett manshuvud av sten (bild 5, färgbild ej med i FIG. 74
rapporten), som sannolikt tillhört en 1600-talsportal.
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I. SLOTTET - FASADER
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Pl. I: i Västra fasaden
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PL 1:2 Norra fasaden
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PI. I:ą Södra fasaden
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PI. 1:6 Västra gårdsfasaden



I. PLANER 
AV SLOTTET 
OCH VASATORNET

Pl. l:y Markvåningen
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PI. 1:9 Andra våningen

219 PLANSCHER



II. VASATORNET - FASADER

Pl. II:i Västra och södra fasaderna
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Pl. 11:2 Östra och norra fasaderna
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II. VASATORNET - PLANER
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PL 11:4 Markvåningen med golvläggningen
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PI. 11:6 Andra våningen
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Pl. II:y Vindsvåningen
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III. UTGRÄVNINGEN

under Vasatornets

A-A

0
L

1 2 m
J i i

MITTPELARE

1. BERG OCH KLAPPERSTEN T.H.
2. TORVIGT FUKTIGT LERLAGER
3. LIKNAR 2,MEN MED STARKT 

INNEHÅLL AV SOT, TRÄKOL 
OCH BRÄND LERA.

4. GROV GULVIT SAND MED 
TEGELFLIS.

5. TORVIGT SOTIGT LAGER 
TEGELFLIS.

6. FIN GULGRÅ SAND ENSTAKA 
TEGELFLIS + SOTFLÄCKAR

7. SANDIGT KULTUR-BYGGNADSLAGER 
MED TEGEL,TRÄ (BRUNT)
OCH KOLFLÄCKAR

8. GROV BRUNGRÅ SÄTTSAND
9. SANDSTEN OCH KULLERSTEN
I 0.BETON G

B - B

B 1

PL III:i Schakt i Vasatornets markvåning, plan, sektion och markprofil
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PI. III:2 Arkeologiska schakt på gården, plan
^ B
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1 PAFORD BLALERA MED NEDTRAMPAD 
SINGEL MED KULLERSTEN (?) I S. DELEN

2 SÄTTSAND, GULFED KULLERSTEN.
1500 - TALETS BORGGARDSNIVÅ

3 KULTURLAGER, MÖRKBRUNT LERIGT 
MED MYCKET TRÄKOL ,TEGELFUS , 
SMÅSTEN

4 VITGUL SJÖSAND
5 GULGRÅTT SANDLAGER MED 

SMÅSTEN OCH STÖRRE STEN
6 GRUNDMUR TILL SKYTTEGÅNG.

GRÅSTEN I MKT HART VITT BRUK
7 RASERINGSLAGER OCH MYLLA OCH 

LERA BLANDAT # BRUNAKTIG FÄRG
8 RASERING GRASTEN,TEGEL,BRUKSKLUMPAR 

(1600-TALS) TEGEL 29x15*8.5cm
9 RASERING MED MER MYLLA

10 MÖRKBRUN SMUTSIG LERA MED 
TEGELFLIS

11 TEGELFLIS, BRUKSFRAGM.RASERINGSTID - 
VITTRING

12 KULLERSTEN

PI. III:3 Markprofil A-B pä gården
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Pi. III-.4 Eldstadsplats i Vasatornets markvåning (jfr IL4)
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IV. FÖREMÅLSFYND AV STEN

O O O

PL IV:2 Spisomfattning, skärning

PL IV:i Spisomfattning, fasad

PLANSCHER 228

o 5 lOcm

Pi. IV.3 Spisomfattning, skärning



FÖRTECKNING ÖVER PLANSCHER (PL.)

Uppmätnings- och analysritningar
Originalen, utförda av Karin Andersson-Kerttu Palmgren 1982-1984, 
förvaras i Antikvarisk-topografiska arkivet, ATA. (Nedan anges origina
lens skala):

I. Slottet - fasader. Skala 1:100 
I:i Västra fasaden 
I:z Norra fasaden 
1:3 Östra fasaden 
L4 Södra fasaden 
L5 Östra gårdsfasaden 
1:6 Västra gårdsfasaden

I. Planer av slottet och Vasatornet. Skala 1:100
hy Markvåningen 
1:8 Första våningen 
1:9 Andra våningen

II. Vasatornet - fasader. Skala 1:50 - nedminskade till 1:100.
II: i Västra och södra fasaderna
11:2 Östra och norra fasaderna

II. Vasatornet - planer. Skala i:jo

11:3 Markvåningen och valvslagningen (ej återgiven här - se fig. 48 a)
11:4 Markvåningen med golvläggningen
II: 5 Första våningen
11:6 Andra våningen
II:7 Vindsvåningen

III. Utgrävningen
III: i Schakt i Vasatornets markvåning. Plan, sektion och markprofil. 

Skala 1:20.
III: 2 Arkeologiska schakt på gården. Plan i skala 1:100.
III:3 Markprofil av schakt A på gården. Skala 1:20
III:4 Eldstadsplats i Vasatornets markvåning (jfr IL4). Skala 1:50.

IV. Föremålsfynd av sten
IV: i Spisomfattning. Fasad i skala 1:2.
IV: 2 Spisomfattning. Skärning i skala 1:1.
IV: 3 Spisomfattning. Skärning i skala 1:1.
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Bilaga 2. Ägarlängd för Øskesta/Rydboholm

Före 13 n

1311-13Z7

1328-1350 (omkr.)

Karl Elinesson (Sparre av Aspnäs)

Birger Petersson (Finstaätten)

Israel Birgersson (Finstaätten)

Någon gång under 1400-talets förra hälft sker flyttningen ner till nuva 
rande plats. Gården får då namnet Rydboholm.

1441-1444 Gustav Sture
g. med Birgitta Stensdotter (Bielke)

1350 (omkr.)-i38z/84 Ramborg Israelsdotter (Finstaätten) 
g. med Anund Jonsson (Lejonansikte)

1444-1460 (omkr.) Deras barn Anund Sture, Birgitta Gustavs- 
dotter och Sten Sture

1384-1397 Anund Jonsson, som fått egendomen genom 
bakarv från sin avlidne son Israel

1460 (omkr.)-i472 Birgitta Gustavsdotter (Sture) 
g. med Johan Kristiernsson (Vasa)

1397-1441 Kristina Anundsdotter(Lejonansikte), född i 
Anund Jonssons andra äktenskap, före 1409 
g. med Sture Algotsson (Sture), även kallad 
Anund Sture (död 1434)

1478-1520

1520-1530

Erik Johansson (Vasa)
g. med Cecilia Magnusdotter (Eka-ätten)

Gustav Eriksson (Vasa)
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1530-1536 Margareta Eriksdotter (Vasa) 1756-1826
g. 1) med Joakim Brahe (död 1520)
2) greve Johan av Hoya

1536-159° Sonen i första giftet Per Brahe d.ä.
(1520-1590)
g. 1549 med Beata Gustavsdotter 1826-1876
(Stenbock) (i532(?)-i583)

0xo1

00\ Yngste sonen Abraham Brahe d.ä.
(1569-1630) genom testamente 
g. 1599 med Elsa Nilsdotter
(Gyllenstierna) (1577-1650) som erhåller 1876-1930
Rydboholm i morgongåva

1650-1699 Elsa Gyllenstierna död. Sonsonen Nils Brahe d.y.
(1633-1699)
g. 1660 med Margareta Juliana Wrangel 1930-1947
(1642-1701)

1699-1728 Sonen Abraham Brahe d.y. (1669-1728) 1947-1970
g. 1) 1695 med Eva Bielke (1677-1715)
2) 1716 med Margareta Fredrika Bonde
(1680-1727) 1970-

1728-1756 Sonsonen Erik Brahe (1722-1756)
g. 1) 1745 med Eva Catharina Sack (1727-1753)
2) 1754 m. Christina Charlotta Piper (1734-1800)

Sonen i andra giftet Magnus Fredrik Brahe 
(1756-1826)
g. 1) 1779 med Ulrika Catharina Koskull 
(1759-1805)
2) 1806 med Aurora Koskull (1778-1852)

Tillsammans med systrarna, sonen i andra giftet
Nils Fredrik Brahe
(1812-1850)
g. 1836 med Hedvig Elisabeth Maria Amalia Piper 
(1808-1886)

Nils Fredrik Brahes son Magnus Per Brahe 
(1849-1930)
g. 1897 med Anna Nordenfalk 
(1863-1929 )

Systersonen Fritz Wilhelm von Essen (1879-1972) 
g. med Lily Piper (1886-1962 )

Sonen Eric von Essen (1910-1986) 
g. med Louise Tamm (1913-1987)

Deras barn Magnus von Essen och
Elisabeth Douglas, f. von Essen,
samt hennes make Gustaf Douglas
och deras barn Carl Douglas och Eric Douglas



Bilaga 3. Dendrokronologisk datering
ANALYSRESULTAT FRÅN LUNDS UNIVERSITET I985 03 O/ OCH 1991 04 23

Rydboholm Slott.

Dendrokronologisk analyse af prøver udtaget 1984 03 26. Dendrokronologisk datering af Rydboholm Slot. Supplement til rapport af 19850307.

A. Vasatornet, loftsbjælker over vasarummet.

Prøve nr 53230, 11. bjælke fra S, 185 årringe, bark, fældet vinteren 1547-8
" " 53231, 12. " " 182
" " 53232, 3. j, 1, 190

" " 53233, 7. " " 199
" " 53234, 6. " 11 77
" " 53235, 9. " " 72
" " 53236, 10. 11 " 76

, sekundær, ej dateret

Prøverne 53234-6 er dog samtidige. I takt med udbygningen af grundkurven for 
området kan en datering i fremtiden forventes.

B. Tagstol over slottes midterfløj.

12 prøver er udtaget i stolene nr. 13,14,16,18,19,20 og 21, nr 53218-229.
De er fældet samtidigt. 6 prøver om vinteren og 5 tidligt på våren derefter. 
En prøve (53220) er måske 1 år yngre, dette er dog usikkert pga få årringe. 
Årringantallet varierer fra 38 til 94. Kan desværre endnu ikke dateres.

Vasatornet.
De sekundåre bjålker over vasarummet, 53234-6, kommer fra tråer, som er faldet i 
vinterhalvåret 1736-37.

Tagstol over slottets midterflöj.

De udtagne prover, 53218-229, kommer fra tråer, som er faldet i vinterhalvåret 
1722-23 og på forsommerren 1723.

De udtagne prover indgår i RAA's arkiv og måleresultaterne opbevares her og benyttes 
i forskningen.

Med venlig hilsen

Thomas Bartholin.

Med venlig hilsen
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Summary
TRANSLATED BY SKANS VICTORIA AIREY 

THE CHAPTER ON THE MEDIEVAL ESTATE IS WRITTEN BY SIGURD RAHMQVIST

This book is about Rydboholm Manor House in the province of Uppland, 
for 400 years the ancestral estate of the Brahe family. It deals mainly with 
the history of the building and the alterations which took place from the 
mid-sixteenth century to the early nineteenth century, when it took on its 
present appearance.

The basis of the work is an archaeological investigation of the building 
carried out in connection with a restoration of the exterior (Appendix 1 
and plates). An account is given of the results of this investigation and 
continued research. Our main intention here is to give a clear picture of 
the actual research process, and to show how archaeological findings 
related to the building correlate with other forms of source material, first 
and foremost the wealth of surviving archives, in order to seek probable 
explanations to a whole series of questions as to when, how and why 
changes have taken place.

Attention focuses mainly on the building itself, the material of which it 
is made and its construction, plan and arrangement at different periods of 
time. The alterations made are related to the historical background, hist
orical style trends and the assumed intentions and wishes of the various 
owners. There is also an emphasis on the craftsmen who time after time

carried out these intentions. An account is given, too, of furnishings and 
personal effects using extant inventories as our basis.

Rydboholm is situated by Kyrkfjarden, a lake-like bay of the sea to the 
north of Stockholm (figs. 1-3). A very old avenue leads to Östra Ryd 
church, which ever since the Middle Ages has been in a state of close 
dependence on the owners of the manor. Nowadays the manor house 
consists of a main building to the north and two attached wings to the 
seaward side as well as a free-standing tower, the ”Vasa Tower”, to the 
south-east (figs. 4-5). Some illustrations (figs. 6-7) show the building as it 
appeared during the late eighteenth century and the nineteenth century.

By way of introduction a description is given of the present-day 
character of the main building as well as the relevant literature available. 
A retrospective look at the previous century shows a number of alter
ations carefully recorded by the-then owner (figs. 9-10). Countess Anna 
Brahe’s notes from the late 1890s to the 1920s, together with measure
ments taken in 1910-11 published in Svensk Arkitektur (Swedish Archi
tecture) (fig. 8) give a clear picture of the plan and arrangement. This is, in 
principle, still the same even today and the plan therefore serves as an 
initial orientation to the main building.
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When the last male member of the Brahe family died in 1930 (Appen
dix 2.), Rydboholm was transferred to a nephew, Baron Wilhelm von Ess
en, who soon began the restoration and modernisation work which he has 
described in detail. The greatest change to the plan of the building was the 
creation of a corridor on the lower floor of the western range (cf. fig. 8 
and plate 1:8). Both Anna Brahe’s and Wilhelm von Essen’s (figs. 9-10) 
notes from the twentieth century form important sources for the avoid
ance of wrong conclusions in interpreting the history of the building.

Investigation of the archaeology of the building took place in the 
1980s in connection with external restoration work. Analysis of the 
brickwork of the facades led to our being able to define in a relative 
chronological order (see plates) the actual changes the buildings had gone 
through. This, together with the personal accounts given by the owners of 
the time, provides the basis above all for the interpretation of the older 
periods, and is also supported by the dendrochronological analyses 
carried out by Thomas A. Bartholin (Appendix 3 and fig. 15).

Rydboholm in Suecia Antiqua et Hodierna.

A very important contribution to our understanding of the older period is 
the illustration of Rydboholm in the well-known seventeenth-century 
work, Suecia Antiqua et Hodierna (Sweden Ancient and Modern) (figs. 
11-13), and this has therefore been the object of a special study. The draw
ing was evidently made by the person responsible for the illustrated

edition, Erik Dahlbergh himself, in the early r66os. It depicts much of the 
original state of the building, however, and thanks to this vanished 
components such as towers and outbuildings are identified in the form of 
demolished stretcher bonds, apertures in the walls and other tell-tale marks 
on the different facades. The actual evidence of the brickwork became, on 
the other hand, a test of the credibility of the Suecia illustration.

Our interpretation of alterations in the building from the latter half of 
the seventeenth century and from the eighteenth century are based, above 
all, on the surviving archive material, mainly accounts and inventory lists 
of effects, fixtures and moveables. The results of investigations into the 
archaeology of the building were used as a check that something actually 
had happened, and in what way.

The first part of the book, which deals with methodology and its 
application in relation to the archaeology of buildings, can be seen as a 
follow-up to a previous guide: Byggnadsarkeologisk undersökning (The 
Archaeological Investigation of Buildings. Central Board of National An
tiquities 1981, 1988). Practical ways of carrying out recording (figs. 14- 
15) and analysis are described here (Appendix 1), and a summary of the 
relative chronology of the brickwork is included in the main text. The 
different periods of change are ”translated” into measured drawings 
(plates) in accordance with a circular colour chart, using violet for the 
earliest period, followed by red-orange-yellow-green, and finally blue. 
The work carried out in the twentieth century is indicated by shading.

The second part of the book presents the chain of events related to the 
history of the building from the mid-sixteenth century to around the 
nineteenth century, seen in a cultural history perspective. The description 
concentrates mainly on the older period, since this is the most difficult to 
grasp and up to now little has been known about it. Another area focused 
on comprises the decades before and after 1750, when the flow of archive 
material is at its best and the design we know today came about. Each 
new chapter starts with a concise presentation of the owner - the builder 
and the historical-political background of the particular period. By way of 
introduction historian Dr. Sigurd Rahmqvist provides a description of the 
medieval estate and its owners.
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THE MEDIEVAL ESTATE

Per Brahe, King Gustavus Vasa’s nephew, in 1548 built his new mansion 
at Rydboholm on the site of the medieval manor, but no traces of the 
previous buildings have been found. Rydboholm had been the residential 
manor of Per Brahe’s mother, Margareta Eriksdotter. Before he was 
elected King of Sweden her brother Gustavus Vasa used Rydboholm as his 
residence, and before him it served as his father Erik’s chief residence from 
the 1490s till his death in the Stockholm carnage in 1520. Erik Johansson 
had inherited the estate from his mother Birgitta Gustavsdotter who 
belonged to the Sture family and who died in 1472.

Birgitta and her husband Johan Kristiernsson (Vasa) lived at Rydbo
holm from their marriage in 1458 or 1459. They made substantial con
tributions to the decoration of the parish church of Ryd, which is situated 
near the manor, on land belonging to the estate. Thus Johan and Birgitta 
hired the famous painter Johannes Iwan, who a few years earlier had 
painted the church of Vendel in the north of Uppland, to paint the vaults 
and walls of Ryd in 1459. Here the painted coats of arms in the chancel 
vaults are of particular interest as they show the arms of Birgitta’s parents, 
her paternal grandparents and Johan’s parents (fig. 20). The explanatory 
texts were added much later, probably on the instigation of Per Brahe 
whose interest in genealogy is well documented.

The place name Rydboholm, first recorded in 1449, is a typical med
ieval manorial name, given by the then landowner to his new manor built 
on an easily defended site some distance away from the home farm and 
the arable fields. Apparently this took place some time in the early 
fifteenth century when Birgitta Gustavsdotter’s grandfather Store Algots
son (Sture) by marriage was owner of the estate. This can be traced back, 
through a somewhat complicated line of inheritance, to the beginning of 
the fourteenth century when it was one of several estates in the province 
of Uppland owned by Birger Petersson (Finsta-ätten), the provincial judge 
and father of St. Bridget (Birgitta) (fig. 16). In those days the manor was 
called ”Oskista”, a decidedly old name, which actually survived down to 
the sixteenth century when it was the name of a small farmstead. The site

of ”Oskista” is to be found on a dominating hill some 1 000 meters north 
of Rydboholm and merely 500 meters east of the church (fig. 18-19). The 
underlying estate of ”Oskista’VRydboholm, consisting mainly of isolated 
farmsteads and crofts, stretched far to the southeast, taking in some of the 
small islands to the east of the peninsula (fig. 17).

THE PRINCIPAL MANOR OF PER BRAHE THE ELDER

(period 1 - violet and red)
Our investigation demonstrated that the brickwork of the existing main 
building consists for the most part of the fortified manor erected by Per 
Brahe (1520-1590) in the middle of the sixteenth century, (pi. 1:1-9, II: 1-7 
- violet signifies the main building phase, while red stands for minor 
changes).

Per Brahe the Elder (fig. 21) was one of the outstanding figures of the 
Vasa period, as well as the author of several surviving writings, the fore
most being Oeconomia (PB Oec). This includes, apart from much else, 
instructions on looking after a manor, planning of building construction, 
and so on. After his mother’s death in Tallinn in 1536 Per Brahe was 
called home by his maternal uncle, King Gustavus Vasa, from his step
father’s estate, the princely court of Hoya in Germany. Thereafter he took 
over the family estates of Rydboholm and Lindholmen in the province of 
Uppland, which he had inherited from his mother, and Sundholmen in the 
province of Västergötland, which had belonged to his father, Joakim 
Brahe. Rydboholm became his principal manor.

Per Brahe’s manorial complex revealed itself in the facades of today 
through remains of bonded walls in the tower and outbuildings, wall 
apertures, remains of plaster, etc. (figs. 23-27). Using the Suecia illustra
tion as our starting point and reduction of later additions, we were able to 
produce a proposed reconstruction of how it might originally have looked 
(figs. 28-32). In the brickwork of the Vasa Tower appeared indications of 
the demolished masonry wall walk running along the inside of the defence
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walls (figs. 33 and 39). It came out clearly that these had originally been 
connected with the tower. The eastern defensive wall on the landward side 
is preserved as an integral part of the buildings of the eastern range on the 
yard side with several apertures for shooting (figs. 34-35). The found
ation of the sea wall was exposed by archaeological excavation (pi. 111:2- 
3). On the western side of the Vasa Tower so many signs of its earliest 
details appeared (figs. 36-38) that it was possible to make a recon
struction (fig. 39) and show its links with the defence walls.

Materials and workmanship, Flemish double-stretcher bond, ridge joints, 
the even rhythm of the rows of bricks and the whole of the surviving 
design (figs. 40-44) were so similar in all parts of the building that it was 
possible to determine that the buildings to the north and west and all the 
towers, oriels, and external structures, as shown in the Suecia illustration, 
had been erected as one complex, from the beginning with defensive walls 
adjoining the contemporaneous Vasa Tower. The fact that this tower, 
which older writers have dated back to the fifteenth century, and even to 
the thirteenth century, was not older than the time of Per Brahe, was 
shown by both the connections between the walls and the dendrochrono- 
logical dating to 1547-1548 of the original beams in the tower room at 
the top of the building (fig. 15 and Appendix 3). Together with the sur
viving coat of arms from 1548 (fig. 22), these form firm starting points for 
the erection of the building. In the middle of the sixteenth century the 
water level was approximately 2 metres higher than now. At that time, 
therefore, the manor lay closer to the sea and the main building was sur
rounded by a moat filled with water, still extant today in the form of 
ponds on the northern and western sides.

In his own Oeconomia Per Brahe relates how a nobleman’s buildings 
should appear and how they should be furnished in order to reflect high 
status, without undue sumptuousness, in society. Rydboholm is a tangible 
expression of his attitudes. The idiom of the architecture was simple. The 
facades of the red-brick buildings were articulated only by decorative 
horizontal bands plastered in white, while moulded brickwork occurred 
very sparsely (fig. 46). Brick barrel vaulting was used to roof in the ground 
floor and lower floor in the western range (pi. 1:7-8). The ground floor of

the tower (pi. 1:7) also had brick barrel vaulting, with a rib vault (fig. 47) 
nearest to the outer door.

A fortified manor should fulfil the need for defence, official enter
tainment and comfort. Despite the only partially-surviving interior, it was 
nevertheless possible to work out a hypothetical reconstruction of the 
plan and arrangement of the main building of the earliest period - and the 
Vasa Tower at Rydboholm (fig. 48).

The main building at Rydboholm
consisted during the sixteenth century of the two ranges to the north
west. The official entrance, probably graced by the still-extant coat of 
arms, was situated in the great stair turret in the inner corner of the yard. 
From there one could come directly into the residential apartments of the 
Lady of the house, including her Ladyship’s chamber and two barrel- 
vaulted rooms in the north-western corner of the ground floor. Using the 
great stairs one arrived in his Lordship’s apartments and the state rooms 
on the upper floor. Between the living quarters there was also a direct link 
through a still partially-surviving spiral stair in the west wall. Adjacent to 
the spiral stair was the garderobe - a vestibule where clothes were stored 
- and a built-out latrine (figs. 27 and 28 c), which belonged to both floors.

Anchorages (fig. 42) in their original positions (pi. 1:1-2 and 6) showed 
that the western range as well as the western part of the northern range 
originally had a much higher upper floor than the eastern part of the 
northern range. The windows were also much larger than in the western 
part. The large rooms, such as the hall and reception rooms, would 
therefore probably have been sited here, while the low upper floor in the 
eastern part of the northern range would originally have accommodated 
the sleeping chambers or guest rooms - a function which they kept (see 
fig. 98) right up to the middle of the eighteenth century, when the level of 
the joists was lowered to the same height as in the western part.

In the eastern part of the north range of the ground floor, where in 
consequence the height of the ceiling was considerable, would probably 
have been placed the obligatory borgstuga (guardroom), almost certainly 
without any connecting link to her Ladyship’s apartments. From the

The fortified manor of 
Per Brahe the Elder.
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guardroom, via the small tower (fig. 32) in the north-eastern corner of the 
house, one could come out into the courtyard or up onto the wall walk. 
The series of barrel-vaulted rooms on both the lower floors in the western 
range would probably from the beginning have served as storerooms. Fat- 
buren - the household storage chambers - were still, in the middle of the 
eighteenth century (fig. 120), on the lower floor of the western range.

The ”Vasa Tower”
(figs. 36-39), to which so many myths about the childhood and youth of 
Gustavus Vasa (1496-1560) were attached, is the part of the building 
which has best kept its original state. It is therefore described in detail. 
Despite the fact, then, that it had not been built when Gustavus Vasa owned 
the manor, its time-honoured name has been kept - the tower does, 
indeed, in spite of everything, originate from the ”Vasa period” (i.e. 
1523-1560).

On the ground floor the defence function of the tower is clearly to be 
seen in the gun ports and apertures for shooting (figs. 45 and 48 a), 
though on an everyday basis the room was used as a kitchen. The great 
arch over the hearth (figs. 49-50) and parts of an oven in the west wall, 
built into the substructure of the sea wall (pi. 111:2) still remain. In the east 
wall can be seen a place for the slops with a drainage hole through the 
wall.

The only access earlier on to the floor above this (pi. IL5), a room 
which from the beginning was probably the dagligstuga (living room) but 
is now embellished with typical Baroque decor (fig. 51), was via the wall 
walk (fig. 39). The latrine for this room remains in the south wall. Origin
ally the room was probably heated by a type of hypocaust system (fig. 52), 
directly connected with the fireplace on the ground floor.

The uppermost tower room, the ”Vasa Room” (pi. 11:6), with its sur
viving Renaissance panelling (fig. 53-54), has long been of interest to art- 
history research. The exquisite painting with its herms and ornamental 
metalwork, portraits of Roman emperors, Oriental princes and some of 
the older members of the Brahe family, has usually been dated to the 
1560s. The most detailed investigation of style and possible precursors

(Wingren i960) tends, however, to draw the line at a somewhat later 
dating. Some years ago it was demonstrated that an older colour scale 
existed with wood veining under the painting now visible (Elva interiörer 
2000 - Eleven Interiors 2000). The wood veining was definitely carried 
out in Per Brahe’s time, as also was the mural with trailing tendrils on the 
upper part of the hood over the fireplace (fig. 55). Whether the ornament
al metalwork of the panels and the portraits came into existence in the 
time of Per Brahe or of his son, Abraham Brahe, however, is a matter of 
debate. The same goes for the Moresque ornament in the window arches 
(fig. 57). The connecting oriel room on the house side is completely panel
led and painted in green with red beading (fig. 58).

The present attic floor (pi. IL7) was from the beginning a much higher 
room and used for defence. The surviving apertures for shooting, the 
lower part of an oven and a stair (fig. 59) up to a lookout place as well as 
the shooting loft (fig. 39) at the top still witness to this. The reconstruction 
of the upper part of the tower is partly based on analogy with the towers 
on the Parhelion Painting in Storkyrkan (the Great Church) in Stockholm, 
which shows a heavenly phenomenon in the sky over the city in the 1530s, 
and partly on Gustavus Vasa’s defensive tower at Vaxholm (fig. 60), 
which was constructed at the same time as Rydboholm with Per Brahe as 
one of those responsible for the building.

The defences
at Rydboholm were typified by the tendency of the late Middle Ages 
towards defence from a height, with loopholes in the curtain walls and the 
shooting loft in the tower. The gun ports on the ground floor of the tower, 
however, clearly indicate the needs of a new age for powerful horizontal 
defence. The defended manor had a look about it that would surely have 
frightened off both peasant armies and rebels.

Apart from his principal manor of Rydboholm Per Brahe had other 
establishments built for himself as well, Sundholmen in the province of 
Västergötland (fig. 61) and a building at Visingsborg (fig. 62) on the 
island of Visingsö in Lake Vättern, which became Per Brahe’s countship in 
1562. The buildings all have very individual characteristics, assumed by
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several researchers to be the result of distinctive influences from Denmark 
and Germany. Certainly the learned Brahe himself, with his knowledge of 
buildings, would have been able to give instructions on their design. It 
seems probable that the style of Rydboholm in particular was influenced 
by the dynastic castle of the Vasa family at Gripsholm, built between 1537 
and 1545 under the leadership of the German mason, Henrik van Cöllen. 
The criteria for the brickwork and design are strikingly similar. It is not 
entirely out of the question that Gustavus Vasa might have allowed van 
Cöllen to assist Per Brahe with the organisation and supervision of the 
building of Rydboholm.

Proximity to the centre of power and the choleric Vasa kings constitut
ed a balancing act which Per Brahe, remarkably enough, succeeded in with
out losing his life. In his old age, in royal disfavour, he described court life 
as a brilliant state of misery: ”Aulica vita splendida miseria”.

THE PRINCIPAL MANOR ACQUIRES A RENAISSANCE STYLE

(period 2 - orange)

The period of Abraham Brahe the Elder 1590-1630 
After Per Brahe’s death in 1590 Rydboholm was transferred by means of 
his will to his youngest son, Abraham Brahe (r569-1630), who made the 
manor over to his wife, Elsa Gyllenstierna, as a dower house. Like his 
father Abraham Brahe the Elder (fig. 63) was a learned man and a great 
collector of books, and he too left written proof of this. During his time 
Rydboholm was transformed into the Renaissance-style building shown 
in the Suecia illustration (figs. 11-13).

In his Tidebok (Annals) Abraham Brahe writes that the large tower 
(the stair turret) was extended by a further two floors in 1596 and that the 
roof of the main building had been rebuilt in 1601 and covered with tiles. 
The Suecia illustration reproduces this. The voluted gables, the caps of the 
towers, the cupolas and spires all belong to the period c. 1600. Our 
investigation of the brickwork revealed that the larger windows in the

western range shown in the Suecia illustration were correct. They came 
into existence after an early rebuilding (orange). The facade had there
after been plastered, limewashed and embellished with architectural paint
ing round the windows and doors, the best remaining elements being 
found in the Vasa Tower (figs. 64 a-b).

The transformation of Rydboholm took place in direct consequence of 
the reorganisation by the king, Johan III (1569-92), of the large northern 
courtyard at Stockholm Castle (fig. 65), which took place under the guid
ance of Willem Boy until 1592. and was then completed with Bertil Linek 
as building supervisor. The latter is also said to have led the rebuilding 
work at Rydboholm.

One of the vaulted chambers of the main building has extant 
decorative painting from this time (figs. 66-67). It is not improbable that 
the painted decor of the Vasa Room with its ornamental metalwork, 
herms and portraits (fig. 63) also came into being in the 1590s in con
nection with the great reorganisation of the exterior. Two pictures (fig. 69 
a-b) containing astrological-cosmological subject matter are compatible 
with the ideas of Abraham Brahe. The Moresque painting in the window 
arches of the same room (fig. 57) may also have been executed at the same 
time.

The period between 1630 and 1660
During the first half of the seventeenth century the northern range was 
extended to the north-east. A still-surviving part of the building (pi. 1:2, 3 
and 8) consists of Cross bond (i.e. alternating courses of headers and 
stretchers) with basket-arch windows (figs. 70-72) - innovations at the 
beginning of the seventeenth century. The count’s residential apartments 
were moved from the upper floor (fig. 48) to two vaulted rooms on the 
ground floor, symmetrically facing the countess’s apartments in the north
western corner. This arrangement was to remain until the eighteenth 
century (fig. 98).

The surviving part of the building was joined with an east-and-west- 
facing building, to be seen on the Suecia illustration behind the Vasa 
Tower (fig. 73). Stylistically this differs from the work carried out around



i6oo. Although the building is now completely razed to the ground, it is 
clear that it existed, both from the irregularities in the present plan of the 
east wing (pi. 1:8) and from the signs of demolition found in the east wall 
(fig. 71). The personal relations within the family would appear to indi
cate that this L-shaped building was erected in the 1640s, probably on the 
initiative of Per Brahe the Younger (1602-1680), eldest son of Abraham 
Brahe. He is known to have been an energetic builder and also established 
towns during his period as governor in Finland. In his countship of Vis- 
ingsö in the province of Småland he completed the building of Visings- 
borg Castle (fig. 62.) started by his ancestors and built the manor of 
Brahehus, as well as Brahehälla and Vastana. Bogesund in the neighbour
hood of Rydboholm was built on his initiative in the 1640s.

Rydboholm was kept as a dower estate by Abraham Brahe’s widow, 
Elsa Gyllenstierna, until her death in 1650. Their second son, Nils Brahe 
the Elder (1604-1632), who was to be the next owner, was mortally 
wounded at the Battle of Lützen in 1632 and died immediately after
wards. In 1641 an agreement was made as to an exchange of ownership 
between Per Brahe and Nils Brahe’s widow, Anna Margareta Bielke, 
whereby her son, Nils, would inherit Rydboholm. At that time he was 
only eight years old, and was looked after and brought up by his paternal 
uncle, Per Brahe.

During the 1630s and 1640s Rydboholm became a home for widows 
and a large number of children, and this makes it probable that several 
dwelling chambers were needed. This might have been the reason for 
more building. It may possibly also have accommodated library rooms. 
The Brahe book collections grew at this time through plunder from the 
campaigns of the Thirty Years’ War, including hundreds of splendid vol
umes stolen in Mainz in 1631 and books from the libraries of Danish 
nobles. Per Brahe the Younger took the old Brahe library to Visingsborg in 
the 1640s, while the later books remained at Rydboholm. According to 
Losman (see Bibliography) the remaining book collections at Rydboholm 
were catalogued in 1652, and this was probably when they were given 
their place in the building - perhaps in this newly-built part - and 
arranged in different categories. The idea that books were best kept on the
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top floor in rooms facing east (fig. 75) was a prescript originating from 
Classical times, as the high nobility well knew and obviously followed.

A surviving fragment from the 1640s, a male head in stone (fig. 74), is 
the only decorative element which comes from this period. It was 
presumably part of the surround of an ornamented portal, perhaps a new 
outer gateway to the east.

TRANSFORMATION INTO A BAROQUE BUILDING

(period 3 - yellow and period 4 - green)

Nils Brahe the Younger and the period 1660 to c. 1700 
Nils Nilsson Brahe (1633-1699) became the next owner of Rydboholm. 
The Suecia illustration (figs. 11-13) reproduces the appearance of the 
manor immediately after his marriage in 1660 to Margareta Juliana 
Wrangel, daughter of the builder of Skokloster Castle in the province of 
Uppland, field marshal of the Thirty Years’ War, Carl Gustav Wrangel. 
Before the Reduktion (enforced return of land to the Crown) Nils Brahe 
the Younger (fig. 76) was one of the wealthiest men in the realm through 
inheritances both from his father-in-law and his childless uncle, Per Brahe. 
His possessions extended round the Baltic, with estates in Finland, Livo
nia (fig. 77) and Pomerania. With the Reduktion of 1680, however, most 
of this was lost. The Wrangel estate of Spiker on the island of Rügen in 
Pomerania - present-day northern Germany - was, however, to remain in 
the hands of the Brahe family right down to 1817.

Rydboholm becomes a Baroque building
During Nils Brahe’s time Rydboholm was to be transformed into a 
Baroque building, probably according to a complete plan decided on in 
advance. Already in 1662 the transformation of the garden, one of Nils 
Brahe’s particular interests, had been started. The Baroque Park with its 
sea parterre and regular arrangement to north and west stands out clearly on



older maps (figs. 86, 144) and still survives in broad outline even today. 
The kitchen garden produced a wealth of fruit and vegetables which were 
sent to Brahe House in Stockholm and also, to a great extent, sold in the 
city. At the same time as the garden was developed the harbour was 
renewed and supplied with a drawbridge (fig. 87). The written sources do 
not give as clear a description of the way the main buildings have changed. 
It is obvious, however, that all the defensive walls, towers and external 
structures were demolished during Nils Brahe’s time and that the exterior 
of the building acquired the form we see today with the two wings facing 
the seaward side.

The investigation of the brickwork showed that the southern part of 
the east wing was newly built (pi. 1:3-5, yellow) after the L-shaped build
ing beyond it had been demolished. The new building had a low ground 
floor which accommodated various administrative premises, a high-ceiling- 
ed middle floor with large windows, the window recesses and abutments 
of which still remain (figs. 78-80), and small round openings or niches 
high up (fig. 81). Accounts indicate that the building was erected during 
the latter part of the 1680s by three master masons from the Småland 
estates.

The 1690s were mainly devoted to the great rebuilding and furnishing 
of the church in Östra Ryd, of which the Brahes were patrons. At this time 
the Brahe Chapel was built, as well as the transepts to the north and south 
and the tower. The church was richly decorated and obtained many dona
tions from Nils Brahe and his wife.

In the old northern range a new plan was created when the great stair 
was built after the demolition of the great stair turret. Her Ladyship’s 
apartments were thereby reduced in size. It was not until the examination 
of the inventory of 1716 that we were able to understand how the whole 
of the main building was arranged (fig. 98). The accounts, however, tell us 
very clearly that the ground floor, with the residential apartments of the 
Count and Countess and the dining hall in between, was completely fur
nished by the time of Margareta Juliana Wrangel’s death in 1701.

Several rooms still survive. The skogstapeter (murals depicting tapestried 
forest scenes) (figs. 94-95) in the Countess’s Vault in the north-west

corner were evidently painted in 1689 by Niclas Schultz, while the Baro
que ceiling paintings and painted woodwork in Her Ladyship’s apartment 
(figs. 88-90) were executed by Anders Andersson in 1698. He also carried 
out the decorative painting of the ceiling in the Great Hall - the dining 
hall - and limewashed the Count’s Vault in the north-eastern corner of the 
building in 1701. The two latter rooms, however, no longer exist.

The room on the first floor of the Vasa Tower has Baroque decor (figs. 
91-93) very similar to that of Her Ladyship’s apartments. It is probable 
that this painting, too, was carried out by Anders Andersson.

The interior of the east wing was not completed during the earlier per
iod (yellow), as is apparent, amongst other things, from examination of 
the present low-ceilinged middle floor (fig. 80). The upper parts of the east 
wing and the adjacent part of the north range were entirely rebuilt as a 
result of a fire or some other disaster (pi. Lz-5 - green). The character of 
the brickwork, particularly the mortar used, is so similar to the work in 
the Vasa Tower (see below) that they can be taken as being contempor
aneous with each other. The levels of the floors in the east wing were kept, 
but the upper floor now acquired square windows with characteristically 
straight arches (fig. 82) and slim anchorages with openwork tie-backs (fig. 
83). The facades were finally plastered and the walls painted in blue-grey 
with white pilaster strips and window surrounds (figs. 84-85).

Information from the accounts indicates that the repair and rebuilding 
of the north-eastern part of the building may have taken place in lyoi. At 
that time large quantities of bricks and tiles were delivered to Rydboholm. 
The walling and structural carpentry were carried out, and windows and 
doors renewed. Taking into consideration the similarity of the brickwork 
the rebuilding of the Vasa Tower would probably have taken place at the 
same time. It was at this period that the internal stair to the first floor (pi. 
11:4-5) was added. The room could not have acquired the Baroque decor 
which, it has been suggested above was carried out by Anders Andersson, 
until after this.

Other craftsmen named in the accounts at this time are: master mason 
Anders Edman, structural carpenter Per Olofsson, joiner Johan Ball and 
ceramic-stove builder Samuel Wredhe. Isac Möller was responsible for the

The manor before the 
transformation into 
a Baroque building.
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insertion of the windows and the glazing. All these men also worked on 
the Stockholm house in Fredsgatan.

Abraham Brahe the Younger and the period before 1716 
After the death of Nils Brahe the Younger and Juliana Wrangel their son, 
Abraham Brahe (1669-172.8), returned from military service in Pomera
nia and in 1701 took over all the Brahe estates, since he was the only 
surviving child of the marriage. That same year his mother had bequeathed 
Skokloster Castle and its contents to him in her will, and this was to be 
administered as an entailed estate. From that time onwards the histories 
of Skokloster and Rydboholm were closely linked.

It is remarkable how large collections of objects were moved from 
Rydboholm to Skokloster almost immediately after Abraham Brahe’s re
turn home. Between 1702 and 1713 both the armoury and the library had 
been given over to Skokloster, which at this time became a museum and a 
sort of apotheosis over the Wrangel and Brahe families. In the early 
eighteenth century a large picture collection was also donated to the 
church in Östra Ryd from Rydboholm.

In 1696 Abraham Brahe the Younger (fig. 96) had entered into mar
riage with Eva Bielke, daughter of the famous field marshal Nils Bielke, 
whose career ended so lamentably with accusations of high treason. 
When, finally, he was pardoned in 1705 his estate had been lost. He and 
his wife, Eva Horn, lived out their final days on her dower estate at Salsta, 
which some decades later was to come into the hands of the Brahe family.

The accounts tell us nothing about the building activities or furnish
ings at Rydboholm in the first decade of the eighteenth century. After Eva 
Bielke’s death, however, an inventory was drawn up in 1716 in connection 
with the furnishings and personal estate (fig. 97), and this forms the main 
source for our understanding of the plan and arrangement of the building 
during the Baroque period (fig. 98). The information contained in the 
inventory as to furnishing and personal property in the different rooms is 
reproduced in the main text, since it enables us to get such a good picture 
of the character of the various rooms. The upper floor of the east wing 
was now furnished with new chambers. Since the rooms are not named in

the 1704 inventory it is probable, despite the silence of the account books, 
that they were completed during the ten-year period in between.

Our suggestion as to the plan (fig. 98) is based on the inventory, but 
also to a great extent on the evidence observed and registered in the 
brickwork of window openings, blocked-up openings and other surviving 
indications (pi. I:i-6). The reasoning about the arrangement of the main 
building should therefore, for the most part, be correct. In the inventory 
of 1716, under one of the tower rooms, probably the Vasa Room, stands 
an interesting comment, ” where the books were” (fig. 97). The room had, 
then, probably housed a collection of books - from the 1680s, when the 
L-shaped building had been demolished - up to the time of these books 
being transferred to Skokloster at the beginning of the eighteenth century.

The kitchen garden and the formal garden at Rydboholm were at that 
time at their height. Already in 1716 there was a conservatory, which at 
Abraham Brahe’s death in 1728 contained many exotic plants, including 
agave (fig. 100).

THE HOUSE TAKES ON ITS EIGHTEENTH-CENTURY FORM

(period j - blue)

Erik Brahe and the period before 1756
When Abraham Brahe died in 1728 none of his sons remained alive. His 
paternal grandson, Erik Brahe (1722-1756), who was to be the next 
owner of the Brahe estate (fig. 101), was only 6 years old. A long sterbhus 
period (while the joint benefactors and administrators of the deceased 
person’s estate were in charge) followed, during which the great rebuild
ing of the exterior of Rydboholm was carried out. Two women appear as 
possible initiators of this, namely Erik Brahe’s paternal aunt, Ulrika Juli
ana, who had married into the Gyllenstierna family at Björksund, and his 
paternal great grandmother, Eva Horn at Salsta, widow of Nils Bielke, 
both of them active ”builders”.
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The far-reaching alterations which, according to the information in the 
archives, started in 1730 and were not to be finished completely until the 
mid-i750S, could clearly be registered in the brickwork of the facades (pi. 
1:1-6 - blue). When the rebuilding work took place it seems that the brick 
building had to a great extent been emptied. The lists of items sent away 
give an account of how the wall coverings, furniture, and many other pers
onal effects were transferred to Skokloster for safekeeping at the begin
ning of the 1730s. The sterbhus accounts were kept with meticulous ex
actitude and the verifications for them are almost totally intact. The re
building took place during the early 1730s, after which a start was made 
on altering the Vasa Tower into a clock tower. The tower roof of today 
with its lantern came into being, topped by a weathervane bearing the 
inscription, ”EB 1737” (fig. 107). The main building acquired a mansard 
roof which was plated on the lower part and tiled on the upper part (p. 
123), while all the facades were given blue-grey walls with pilaster strips 
and window surrounds in white (figs. 109-no). In his description of the 
province of Uppland in 1741 Salvius informs us, ”The manor with its 
brick-built house and countless Wooden buildings is well constructed and 
has a magnificent garden.”

In a far-reaching operation which was to take some twenty years to 
complete, the joists were lowered by a metre on the upper floor, first in the 
east wing, (fig. 104), whereby the present low middle storey came into 
being, and in the mid-17 5 os in the middle section of the northern range 
(figs. 102-103). It was not until then that the whole of the upper floor 
obtained one and the same floor level, i.e. that which had existed ever 
since the sixteenth century in the western range and the western section of 
the north range.

The stone portals on both sides in the northern range (figs. 4, 105- 
106) are entirely similar in their Classical patterns, but they were, in fact, 
made with an interval of more than twenty years in between. The one 
facing the yard side, carved by the royal stonemason, Olof Fristedt, had 
already been set up in 1733 where the old entrance had been (fig. 98), 
while the portal on the garden side, made by stonemason Abraham 
Hassling, was not delivered until 1754. The architecture of the facade,

then, was incomplete for a long time. The large windows with their stone 
ledges were to arrive a few at a time (see below). Around 1740 the facade 
on the northern side of the yard still appeared as in our reconstruction 
(fig. 113). It is possible that the lead cartouche (fig. 114) also originates 
from this time.

In the interior of the Vasa Tower the achievements of the 1730s are still 
very clear. The Vasa Room was also dealt with when the new exteriors of 
the roof were built. The coarse secondary beams in the roof (figs. 53-54) 
have been dated dendrochronologically to 1736-37 (Appendix 3 and fig. 
15). When the joists were moved the section of brickwork over the wall 
niche to the east was broken up and the fireplace rebuilt and completed 
with a maxim from Horace (fig. 115). A new wooden floor - the existing 
one - in herring-bone pattern, was laid above the old worn floorboards 
(fig. 56). When new windows were inserted in 1738 the window recesses 
were widened and simple line decorations with rhombic patterns were 
painted in the arches.

Master mason Mikael Franck from Stockholm led the work during the 
whole of the 1730s. He became a master mason in 1733 and his master
piece (fig. 112) shows a five-storey house with mansard roof of the type 
assumed to have been built at Rydboholm. Master mason Frank was 
working on the rebuilding of Thureholm in the province of Söderman
land, owned by Thure Gabriel Bielke, Abraham Brahe’s brother in law, at 
the same time as he worked on Rydboholm. The rebuilding here at Ryd
boholm was, to a great extent, supervised by Bielke’s mother, Eva Horn, 
with court architect Carl Hårleman as architect.

The stonework at Rydboholm was executed by the hardworking and 
omnipresent royal stonemason, Olof Fristedt - who was also working at 
Thureholm.

Master builder Hans Sontag from Stockholm was responsible for all 
the structural carpentry, supported by Sergeant Mats Blom from the 
Brahe-owned Tuna estate in the province of Uppland. The latter looked 
after all the necessary structural carpentry every year and sometimes also 
the more refined work on the furnishings of the house. Other local 
craftsmen who constantly recur were: parish clerk Erik Andersson Grön-

The manor in the 1730s .
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holm, who was responsible for all the window repairs, the smith on the 
estate, Johan Åkerman, and painter Magnus Zaef (Sääf).

Erik Brahe (fig. ioi) came of age in 1740 and in 1745 entered into 
marriage with Eva Sack (1727-1753). The manorial accounts continued 
to be kept very meticulously and were beautifully formulated (fig. 116). 
The furnishing of the main building was delayed, however. The 1740s 
ivere mainly devoted to the maintenance and repair of the other buildings 
belonging to the manor. This work was carried out by the same craftsmen 
as before, but with a new smith on the estate, Anders Åkerberg.

COMPLETION OF THE PLAN AND INTERIORS

In 1749 the work on the house was restarted and a number of large rooms 
were completed on the upper floor. It is interesting to follow, via the de
tailed accounts, how the furnishings were completed in room after room, 
without any great consideration as to the appearance of the exterior over 
a long period of years. The stone ledges for the larger windows (figs. 4 and 
79) were made by stonemason Jacob Fristedt (fig. 117) and arrived a few 
at a time, whereafter the brickwork for the windows was completed and 
the different room furnishings immediately carried out.

The master mason was now Erik Roos from Stockholm. His first assign
ment in 1749 was to execute cornices of plasterwork in several of the 
rooms, ”according to Count Erik Brahe’s own directions”. The wording 
shows that the owner took an active part in the carrying out of alter
ations. In 1749 Roos was still employed by his master, Daniel Forsberg. 
The following year he was to obtain an independent position as this man’s 
partner and in 1754 became his own master. Sergeant Mats Blom from 
Tuna was responsible for the moving of the joists, the setting up of 
spännbockar (a suspension construction) in the attic, framework for the 
cornices and other woodwork, as previously.

A number of rooms were now completely furnished. Petter Blom 
delivered ceramic tiled stoves from Rörstrand (fig. 118), which were set 
up by tiled-stove maker, Johan Mock. Fuhrman, the smith, made espagnol-
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lettes, doors for the ceramic tiled stoves, mountings and other fine iron
work, while joiner Fredrik Ernst made doors and panels, and Anders 
Osterdam gilded the beading and frames of the panels. Upholsterer’s 
assistant Hultman and his daughter set up the woven fabric on the walls, 
and Magnus Zaef was responsible for all the painting work.

An eyewitness account provides us with information as to which 
rooms were ready first. On 17th January, 1751, Ulla Sparre, wife of Carl 
Gustav Tessin, court architect and leading cultural personality of the day, 
visited Rydboholm and in a letter to her sister-in-law she writes that the 
”små kyffena” (”poky little rooms”) at Rydboholm have now been 
turned into large and beautiful rooms. The furnishings were completed 
for a panelled dining room, a large reception room and a bedchamber, and 
it was planned to complete 4 to 5 rooms more during the year. Now, 
accordingly, the small rooms in the eastern part of the upper storey (fig. 
98) had been demolished and the Countess’s reception room and 
bedchamber (fig. 120) finished. The dining room in the north-western 
corner of the house had been panelled and obviously also completed. But 
there was much still to do.

A document which, from a source point of view, has been invaluable 
shows the course of continued development and also explains the earlier 
state of the house. On 2 8th April 1755 master mason Erik Roos drew up 
a contract which implied completion of the rebuilding and furnishings 
(fig. 119). It refers in its turn to a contract and drawings of 17th January, 
1753. Those proposed pieces of work, however, had clearly not been car
ried out, probably because of the death of Countess Eva Sack in January 
1753-

The proposals provide the information that the still-unaltered joists in 
the middle section of the northern range were to be lowered (pi. 1:2, 4) and 
a large hall (the Billiard Room) was to be established on the upper floor. 
Where the old dining room had been on the floor below four small rooms 
were to be built, adjacent to a passage on the house side. This necessitated 
demolition work on the ground floor, the opening up of new holes in the 
walls for windows, plastered cornices, etc. These proposals, which were 
carried out between 1755 and 1756 under the leadership of master mason



Erik Roos, meant that the transformation started in the 1730s was now 
completed and the plan (fig. 120) of the building as we know it today was 
created. It was not until now that the main entrance hall came into exist
ence. The contract informs us with all the clarity that could be wished for 
that the carved stone portal of the 1730s on the courtyard side (fig. 113) 
was to be moved to its new position (fig. 4) and given a new postament. In 
1754 stonemason Abraham Hassling had delivered an identical stone 
surround (fig. 121) for the garden side. The rounded stone stairs in the 
house came from him too. Tiles were delivered from Näsby and glass 
from Björknäs glassworks on Värmdö in the Stockholm Archipelago, 
while other building materials came mainly from different merchants 
within the city of Stockholm. Apart from those already mentioned, the 
following craftsmen and their working assistants were also employed: 
master joiner Fredrik Herrman, who was responsible for the furnishings, 
and locksmiths Johan Brosten and Peter Sjöström, who carried out the 
fine ironwork. Then, too, the same local craftsmen as had previously 
worked on Rydboholm were still employed there. The tiled-stove makers, 
Jacob and Zackarias Torsell, from Vaxholm near Stockholm set up the 
tiled stoves, delivered from Maria Broberg and Nils Lindgren in Stock
holm.

In 1754 Erik Brahe had entered into a new marriage with Christina 
Charlotta Piper (1734-1800), and it was perhaps at her desire that yet 
another window was taken up to the east (pl. L3) in the Countess’s recep
tion room and the fixtures altered both in this room and in the 
bedchamber of the east wing.

When threatening clouds gathered and catastrophe became a fact in 
the summer of 1756 the fixtures - doors, dado panels, cornices, etc. - 
were more or less completed according to plan. The woodwork from this 
period has, for the most part, survived even to this day. Externally the 
facades kept their Palladian tone with grey walls and white pilaster strips, 
now with white surrounds to the enlarged windows.

Surviving inventories from the period 1756 to 1762 give a detailed 
picture of the furnishings during the Rococo period. The furniture and 
fittings of the rooms are given in outline in the text.

THE CATASTROPHE OF 1756

During the early 1750s a group known as the ”court party" was estab
lished to support the king and queen in their demands for increased 
influence. Erik Brahe was one of its leading members. The antagonism 
between the king and council increased dramatically, however, and in 
1756 the queen, Lovisa Ulrika, carried out an ill-fated attempt at revolu
tion. The plan was revealed and Erik Brahe’s part in it confirmed. In the 
supervisor’s building at Rydboholm he had had musket balls cast and then 
transported them to Stockholm. He was arrested in the June of that year 
and on 16th July condemned to death and the forfeit of his property by 
the estates of the realm. On 23rd July, 1736, Erik Brahe was executed in 
Riddarholmstorget (Riddarholm Square) in Stockholm along with seven 
others.

The humiliation of the king and queen and their bitterness over the 
failure of the plan and loss of close friends is well known. In the 1770s 
Queen Lovisa Ulrika intended to erect a memorial to Erik Brahe and draft 
proposals were ordered from court designer and architect, Jean Erik Rehn 
(fig. 123). The monument, however, was never completed.

Erik Brahe’s last words and the period after 1736 
Some days before his death Erik Brahe wrote a private letter (fig. 122) to 
his wife, Stina Piper. It is a deeply moving personal document, which also 
contains much advice and many requests concerning the different estates 
and their future. Of Rydboholm he wrote, ” I have already told you my 
thoughts about holding court at Rydboholm. Now, probably, there is no 
need for any more building there.” The accounts show too that at this 
point only a certain amount of completion work took place in the main 
building, such as plastering of cornices and insertion of ceramic tile 
stoves. Several older writings give out that Rydboholm was to have been 
confiscated by the Crown between 1756 and 1761. Nothing in the 
accounts we have gone through, however, indicates this. Just as before, 
the economy of the manor was administered from the office in Brahe 
House in Stockholm, while at Rydboholm life continued as before
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according to the seasons of the year. The various buildings of the manor 
continued to be maintained, though the family does not seem to have lived 
out there in the late 1750s.

From 1762 onwards the main building at Rydboholm was let, first to a 
man closely connected with the Hat Party, the French ambassador, Louis 
de Cardevac, Marquis d’Havrincour (1707-1767) and then, in 1763, for 
a long period of years to the Russian minister, Count Ivan Andreyevitch 
Österman (1725-1811), who by means of vast Russian subsidies had 
practically total control over the Cap Party in the late 1760s and early 
1770s. Political tensions swept once more over Rydboholm.

During the period when the house was let, certain new buildings were 
also put up quite apart from the annual maintenance work which was 
carried out as usual. In 1762, when the French minister rented the house, 
the kitchen was moved into the western range (figs. 8 and 124) and later 
on an ice house, sauna and ”bath chest” of wooden planks (fig. 126) were 
built for the Russian minister. This, like the information given about prov
ender for the horses, dogs - and even hens! - gives us a certain insight into 
the ”Russian period” at Rydboholm.

Betwen 1767, and 1764 there was a small fire at Rydboholm. In some 
of the rooms on the top floor - the reception room and dining room - 
panels, floors and amongst other things a long-case clock (fig. 125) were 
damaged. Repairs were done and panels repainted. It was presumably 
after this that a new wall covering with Chinese-inspired painting (fig. 
127) was set up in the ladies’ reception room - the present-day Red Sal
oon. Some new chambers also seem to have been furnished in the west 
wing.

The detailed manorial accounts come to an end in 1769. From an 
account of 1778, written by Johan Rosir with reference to the period at 
which he was guardian of Erik Brahe’s posthumously-born son, Magnus 
Fredrik, it appears that the house was let for a further few years during the 
1770S, this time to Count Carl Rudenschiöld (1698-1783). Thereafter it 
was no longer rented out.

THE LATE GUSTAVIAN AND EMPIRE PERIODS 

Magnus Fredrik Brahe’s time 

(period yb - blue)
On the distribution of the estate after Erik Brahe’s death, Per Brahe 
(1746-1771), the son of his first marriage, became the holder of the 
entailed estate of Skokloster in 1768 and owner of various other proper
ties including Salsta and the Stockholm house. The other son, Magnus 
Fredrik Brahe (1756-1826), held Rydboholm, Pugerup in the southern 
province of Skåne, and Spiker on the present-day north German island of 
Rügen, etc. Per Brahe died as early on as 1771 and Magnus Fredrik then 
became sole owner of all the Brahe estates. Since his mother, Christina 
Piper, had in T773 married councillor of the realm Ulrik Scheffer (1716- 
1799) she gave her dower estate of Skarhult in Skåne to Magnus Fredrik. 
He himself went on a protracted grand tour of Europe, just as his 
ancestors had done, and stayed in Paris for several years. Throughout his 
life he was greatly interested in the arts, looked after his inherited 
collections at Skokloster, and was for a time chancellor of Uppsala Uni
versity. During his old age (fig. 128) he lived, according to the inscription 
on his monument in the park at Rydboholm, ”in the peace of wisdom”.

On his homecoming in 1778 from his travels abroad Magnus Fredrik 
was showered with bounty by Gustavus III, took part in the work of the 
Riksdag (parliament), and in 1779 married the beautiful Ulrika Koskull 
(i759-r8°5). From the mid-i78os he became part of the opposition 
against the king and in 1789 there was a total rupture. Before the king’s 
death in 1792, however, an emotional reconciliation took place (fig. 129).

At this period the building activities at Rydboholm cannot be followed 
in as much detail as previously. A few of the archives from the 1780s show 
purchases of furniture, books and jewellery, but give no information 
about the building. To all appearances the 1790s constituted a period of 
regeneration. A new supervisor’s building was put up in 1792.. The large 
English-style park to the west of the house is marked on the map from the 
year 1799 (fig. 86). The exterior of the house acquired its present-day
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appearance with a new roof truss, which was built before 1795. The spänn- 
bockar (suspension construction) (fig. 131) which ever since the mid
eighteenth century had held up the ceilings of the saloon rooms, was not 
affected. The new roof was, like the tower (fig. 13 z), from the beginning 
covered with shingles. The present attic rooms in the wings are mentioned 
in the inventory drawn up in 1795. It is apparent from the context of the 
brickwork that these rooms came into existence after the new roof had 
been completed and the roof trusses put up (fig. 134).

The saloon rooms on the top floor were modernised and refurnished. 
Older books, furniture and personal effects seem, once more, at this time, 
to have been transferred to Skokloster (?).

Inventories from 1795 and 1804 give information as to the arrange
ments and alterations in furnishings from late Gustavian to Empire style. 
The probate inventory of 1827 also includes the new library created by 
Magnus Fredrik Brahe. It remains to this day, just as do the saloon rooms 
on the top floor, in principle untouched from this time onwards.

The Blue Saloon, at that time the Billiard Room (fig. 8) in the middle 
section of the northern range, has late Gustavian decor on the door lintel 
and cornice (fig. 135). The lower part of the polished stove (fig. 136) has 
now been replaced by a marble fireplace. To the north-east, the Red Sal
oon has a complicated sequence of surface layers and decor (fig. 137). 
Supposedly the door lintels (fig. 138) and open fireplace would have come 
into being in the 1790s.The exquisite Réveillon wall coverings (fig. 139) 
were probably made in Paris c. 1790, but must have been set up later - c. 
1800 (?). The clipped border of flowers, ”en terrace”, at the top belongs 
to the 1830s.

Architect Carl Christoffer Gjörwell writes in 1807, ”The present noble 
owner has put the house into perfect order, both inside and outside, as 
well as laying out a Pleasure park with several pavilions and plantations 
surrounding it”. The introductory illustration on p. 171 shows the house 
in the early 1820s.

The continuation of the nineteenth century is, from the point of view 
of the history of the buildings, less interesting. A peaceful calm (fig. 140) 
seems to have settled over the house. Sometime in the 1830s, perhaps in

connection with a royal visit in 1834, several rooms acquired new wall
papers. Several of the rooms in the east wing (figs. 141 and 143) and in the 
guest apartments still have wall coverings left from that period. The 
wallpaper borders in the ”family room” (fig. 142) may also have been set 
up in the 1830s.

During the latter part of the nineteenth century the house was at times 
only inhabited during the summer. The outbuildings were renewed (fig. 
144), the English park and formal garden were extremely well kept (figs. 7 
and 145), and the conservatory newly built in Magnus Fredrik’s time 
contained a wealth of plant material. In the house everything seems to 
have been as of old. The restoration described in the introduction, which 
took place around 1900, would probably have been needed.
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PERSONREGISTER

Brahetidens ägare rill Rydboholm och familjemedlemmar hemmahörande där 
upptas inte (se Bilaga 2 och Elgenstierna 1) ej heller personer födda på 1800- 
talet och senare. Författarnamn i källförteckningen är ej heller medtagna.

Adelcrantz, Göran Josuae, arkitekt

135
Adolf Fredrik, svensk kung 121, 157 
Agneta Eriksdotter (Krummedige)

46 f.
Albrecht av Mecklenburg 49 
Alm, Nils, byggmästare 132 
Andersson, Anders, målare 

100 ff., 105, 118
Anund Jonsson (Lejonansikte) 42, 44
- Sture 41 ff.
Armfelt, Gustaf Mauritz 168 
Aspengren, Johan, handelsman, 

krämare 162 f.
- Hedvig Lovisa krämarfru/änka 165

Bedoire, handelsman 99 
Bengta Karlsdotter (Färla) 42 
Bengt Jönsson (Oxenstierna) 48 
Bergenstierna, Johan, assessor 118 
Bergmark, Petter, jägare, skog

vaktare 144
Bielke se Birgitta Stensdotter, Sten 

Turesson
- Margareta 100
- Nils 108 f., 121, 134
- Thure Gabriel 134 
Birger Nilsson (Grip) 75 
Birger Petersson (Finsta-ätten)

42, 44 ff.
Birgitta Birgersdotter (Finsta-ätten) 42

Medeltida personnamn är på vedertaget sätt uppställda både under förnamn 
och beträffande frälse under respektive ätt. Titlar på frälsepersoner anges som 
regel ej.

- Gustavsdotter (Sture) 41 f., 46 ff.
- Nilsdotter (Oxenstierna) 47 f.
- Stensdotter (Bielke) 41 ff., 46 ff. 
Blom, Mats, timmerman, rust-

mästare 130 ff., 138 ff., 142 ff., 
145, I47 ff-, 163, 173 

Bogesundsmurmästaren 97, 104 
Boll, Johan Henrik 143 
Boman, Olof, murgesäll 147 
Bolzheim, Michael, hauptman på 

Sesswegen 83
Boman, Olof Erik, murgesäll 147 
Bonde se Karl Knutsson 
Borgman, kamrer 130
- Henrik, trädgårdsmästare 98

- Isak, inspektor 131 
Boumgart, Frans Anton, murmästare

146
Boy, Willem, byggmästare 82 
Brahe, Joakim 42, 49
- Magnus, greve till Visingsborg 

88
- Magnus, excellencen 

20, 170, 172, 181, 184
- Per d.y. 83, 87 ff., 92
- Tycho (danska ätten) 77 
Brankhorst, Hans van 105 
Bremer, Fredrik, målare 99, 105 
Brita Eriksdotter (Leijonhufvud) 52 
Broberg, Brita, deja 163



Broberg, Maria, kakelugnsmakar- 
änka 146, 156

Brosten, Johan, klensmed 147 
Bucht, P., handelsman 144 
Båll, Johan, snickare 101, 105 
Bäckström, Johan, slottsmurmästare 

131

Carlberg, Johan Eberhard, arkitekt
135

Cecilia Magnusdotter (Eka-ätten) 41 
Christman, målare 129 
Creutz, Gustaf Philip 169

Dahlbergh, Erik, arkitekt 16, 22 f. 
Destain, Joseph Gabriel, arkitekt 

134, 148
Dimberg, Johan, trädgårdsmästare

137
Dreyer, Herman, urmakare 130

Edman, Anders, murmästare 
101, 104

Eka-ätten se Cecilia Magnusdotter 
Ekeberg, Johan, handelsman 144 f. 
Ekebom, Nils, bleckslagare 147 
Ekström, Johan, handelsman 160 
Eneqvist, Joseph, kassör 137 
Engstedt, Erik, inspektor 118 
Engström, Anders, Björknäs glas

bruk 145 
Erik XIV 78
Erik Johansson (Vasa) 41 ff.
Ernst, Fredrik, snickare 140 f., 149

Fahlander, Per, Björknäs glasbruk 
160

Finsta-ätten se Birger Petersson, Bir
gitta Birgersdotter, Israel Birgers-

son, Israel Erlandsson, Katarina 
Birgersdotter, Peter Birgersson, 
Peter Israelsson, Ramborg 
Israelsdotter

Filip Nilsson (Sparre av Tofta) 42 
Folkungaättens lagmansgren 

se Ingeborg Bengtsdotter 
Forsberg, Daniel, murmästare 

140, 149
Frank(e), Michael, murmästare 

129 ff., 133, 149 
Fredman, urmakare 130 
Fricke, Gottfried, murhantlangare 

140, 142
Friese, J.W., murmästare 162 
Fristedt J(acob), stenhuggare 

139, 148
- Olof, stenhuggare 

127 ff., 132, 148
Fuhrman, J.D., smed, plåtslagare 

140 ff.
Fyrwall, Magnus, inspektor 150,

160 ff.
Färla-ätten se Bengta Karlsdotter

Gahm kryddkrämare 130 f.
Gardie De la, Beata 88, 92
- Pontus 97
Gerdes, Petter, byggmästare 129 
Gezelius, Georg, informator, kyrko

herde 163
Gjörwell, Carl Christoffer, skrift

ställare 172 
Grip se Birger Nilsson 
Grizelius, Anders Andreas, 

informator 109 f., 118 
Grönholm, Erik Andersson, glas

mästare, klockare 131 f., 137 ff., 
142, 145, 147, iéo, 162 f., 165

Gumsehuvud se Gustav Karlsson, 
Katarina Karlsdotter 

Gustav II Adolf 18, 87 
Gustav Eriksson (Vasa) - Gustav I - 

ii, 41 f., 50, 52, 75, 173 
Gustav III 166, 169 f.
Gustav Karlsson (Gumsehuvud)

42., 47 f-
Gustav Olovsson (Stenbock) 52, 75 
Gustav Sture 41 ff., 47 
Gyldenstolpe, Edvard 169 
Gyllenstierna, Göran 160
- Nils 121, 127, 132 134
- Ulrika Juliana f. Brahe 118, 121, 

127 f., 132, 134, 137

Hans tegelslagare 8 8 
Havrincour, de, Louis de Cardevac, 

markis, fransk ambassadör 
161, 165, 168

Hellman, Erik, inspektor 129 
Henrik van Cöllen, byggmästare 78 
Herlijn, Hans, kassör 

96, 98, 100, 109, 118 
Herrman, Fredrich, snickarmästare 

146 f., 149
Heysig, Andreas, bildhuggare 

103, 105, 118
Hindrich målare se Möller, Henrik 
Holm, Johan, snickare 147, 149 
Holm, Petter, kakelugnsmästare 

Rörstrand 140, 151, 156 
Holmberg, Johan, trädgårdsmästare 

137, 144, 160, 163 
Horatius, romersk skald 136 
Horleman, Christian, slottsträd- 

gårdsmästare 98 f., 103 
Horn, Eva 108, 121, 129, 132, 134 
Hoya, Johan af, tysk greve 49

- grevarna af Hoya 52 
Hultman, klädesdräng 140 f. 
Hårleman, Carl, arkitekt

I32-, 134, 149, 168

Hassling, Abraham, stenhuggare
144, 145 f-, 148

Hörlingh, Mårten, kassör 96, 98

Ingeborg Bengtsdotter (Folkunga
ättens lagmansgren) 42 

Israel Birgersson (Finsta-ätten)
42, 44

Israel Erlandsson (Finsta-ätten) 45

Jacquemart et Bénard, tapetfirma 
i Paris 178

Jerling, Hans, bildhuggare 99 
Johan III 78 f.
Johan Kristiernsson (Vasa)

41 f. 46 ff.
Johannes Iwan, målare 4 6 ff.
Julin, Johan Fredrik, konstnär 173 
Jöns Bengtsson (Oxenstierna)

41, 43f-

Karl IX 79
Karl XIV Johan 172, 184 
Karl Elinesson (Sparre av Aspnäs)

44 f-
Karl Knutsson (Bonde) 48 
Katarina Birgersdotter (Finsta-ätten)

42
- Eriksdotter (Leijonhufvud) 52
- Gustavsdotter (Stenbock) 52
- Karlsdotter (Gumsehuvud) 48 
Kettil Karlsson (Vasa) 47 
Kiällberg, Petter, stenhuggargesäll

146
Kristian I 47



Kristian Bengtsson (Oxenstierna) 48 
Kristiern Johansson (Vasa) 4if.
- Nilsson (Vasa) 47 
Kristina Anundsdotter (Lejon

ansikte) 42., 44, 47
Kristoffer av Bayern, svensk kung 43 
Krokstedt, Lars, handelsman 144 
Krummedige se Agneta Eriksdotter, 

Margareta Eriksdotter 
Krus, Fredrik, snickare 147, 149 
König, Rudolph, stenhuggare 

129, 132
Königsmarck, Elisabet Beata 121 f.

Lars Siggesson (Sparre) 75
- Turesson (Tre Rosor) 75 
Larsson, Anders, humlegårdsmästare

109
Lauremberg, Peter, skriftställare 97 
Lejonansikte (Hemming Ödgislesons 

ätt) se Anund Jonsson, Kristina 
Anundsdotter

Leijonhufvud se Brita Eriksdotter, 
Katarina Eriksdotter, Margareta 
Eriksdotter, Sten Eriksson 

Linek, Bertil, byggmästare 82 
Lindberg, Johan, trädgårdsmästare 

118 f., 127
Lindcreutz, Albrecht, kammarråd 

118, 121, 127, 130, 134, 137 
Lindgren, Nils, kakelugnsmakare

147, 156

Lorentz, Anders, målare 98 
Lovisa Ulrika, svensk drottning 

121 f., 157 ff.
Lundberg, Anders, inspektor 163 
Lönn, Anders, trädgårdsmästare 109 
Lönnrot, Martin, gårdssmed 

162 f., 165

Magalotti, Lorenzo, italiensk 
diplomat 113

Malmberg, Hans, kassör 127 
Martin, Petter Aron, kyrkoherde 

161, 163
Margareta Eriksdotter 

(Krummedige) 47
- Eriksdotter (Leijonhufvud) 52
- Eriksdotter (Vasa) 41 f., 49, 52 
Masreliez, Louis, konstnär

18, 176, 178
- Jean Baptiste, bildhuggare 176 
Mats kyrkoherre - Mathias Erici

46,48
Meardus Gesus in Riga, klockgjutare 

136
Mijtens, Martin d.ä., porträttmålare 

98, 108
Milgendorf på Näsby 162 
Mock, Johan, kakelugnsmakare 

140 f.
Molin, Johan, handelsman,

kryddkrämare 138 f., 141, 144 
Möller, Henrik - mäster Hindrich 

målare 98, 100, 105
- Isak, glasmästare 100, 105

Napoleon, fransk kejsare 170
Neyber, snickare 129
Nils Jönsson (Oxenstierna) 47
- Kristiernsson (Vasa) 47 f. 
Norberg, Eric, inspektor 127, 129 
Norman Hans, murare 138 
Norman, Fredrik, klockare, murare

165
Nyberg, Johan, urmakare 162 
Nyström, Jöns, kakelugnsmakare 

146

Olsson, Hans, timmerman 101, 105 
Olufsson, Per, timmerman 101, 105 
Österman, Iwan Andrejevitj, rysk 

minister 161, 163 ff., 168 
Oxenstierna se Bengt Jönsson, Bir

gitta Nilsdotter, Jöns Bengtsson, 
Kristian Bengtsson, Nils Jönsson

- Johan Gabriel 166

Paske, förvaltare 42 
Pahr, Dominicus, arkitekt 81 
Palladio, Andrea, italiensk arkitekt 

65, 89
Pehrsdotter, Anna, fatburshustru 

109
Perelle Adam och Nicholas, gravörer 

Paris 23
Peringskiöld, Johan, fornforskare 

46, 48
Persson, Anders, rättare 137 
Peter Birgersson (Finsta-ätten) 44
- Israelsson (Finsta-ätten) 44 
Piper, Carl Fredrik 122, 157, 167 f.
- Carl Gustaf 166
- Christina, f. Törnflyckt 167 
Plaan, Edvard, assessor 118

Ramberg, Anders, målare 162 
Ramborg Israelsdotter (Finsta-ätten) 

42, 44
Rath, Johan Erik, kamrer 

160, 16$, 167 f.
Rehn, Jean Erik, arkitekt 

159, 16Ć ff.
Réveillon, tapettillverkare i Paris 

178
Roos, Erik, murmästare

140, 142 {., 146 f., 149 f., 160

Rosir, Johan, statssekreterare 
159, 166 ff.

Rosen, Conrad von 184 
Rudenschöld, Carl 168
- Magdalena 168 
Rålamb, Claes Gustaf 160 
Röör, bleckslagare 130

Sack, Johan Gabriel 121, 148 
Salvius, Lars, förläggare, skrift

ställare 133
Scheffer, Carl Fredrik 168
- Ulrik 168, 170, 172 
Schmitt glasmästare 129 
Schultz, Niclas, målare

99, 103, 105, 118
- Petter, bildhuggare 99
Serlio, italiensk arkitekt, författare

83
Sigismund kung 79 
Siht, Märta, fatburshustru 109 
Silfverling, Johan, stenhuggare 105 
Sjöholm, Gustaf, snickare 162 f. 
Sjöström, Petter, klensmed 147 
Skjöldebrand, Anders Fredrik, 

konstnär 183
Smålandsmurmästarna 98, 104 
Sontag, Christian, timmerman 132
- Hans, timmerman 129 ff.
Sophia Dorothea, tysk drottning 159 
Sparff, Salomon, kassör 118 
Sparre se Filip Nilsson, Karl Elines-

son, Lars Siggesson,
- Ulla, g. Tessin n5, 141 
Spieler, Matthias, arkitekt 97, 103 
Spång, Anders, murhantlangare 140 
Stenbock se Gustav Olovsson,
- Katarina Gustavsdotter
- Kristina Katarina 87
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- Magnus io8
Sten Eriksson (Leijonhufvud) 75 
Sten Sture d.ä. 41 f.
- Turesson (Bielke) 46 
Stiernmark, Nils, statsmajor,

guvernör 121, 137 
Sture se Anund Sture, Birgitta 

Gustavsdotter, Gustav Sture,
Sten Sture d.ä., Sture Algotsson, 
Svante Sture 

Sture Algotsson 42 ff.
Ström, Catarina Andersdotter, 

fa tburshustru/deja 137
- Magnus Djupedius, kyrkoherde

137
Svante Sture 75 
Sääf se Zaef

Tessin, Carl Gustaf, statsman, 
hovintendent 141, 161

- Nicodemus d.ä., arkitekt 103
- Nicodemus d.y., arkitekt 104 
Thersner, Ulrik, tecknare 173 
Tilas, Daniel, direktör 166 
Torsell, Jacob, kakelugnsmakare

142, 144
- Zackarias, kakelugnsmakare

147. i$i, 154, 160

Tott, Åke 87
Tre Rosor se Lars Turesson 
Trägård, Peter Lorentz, magister, 

informator 166 f.
Tornblad, Daniel, handelsman, 

järnkrämare 138 f.
- Margareta järnkrämaränka 

160, 165
Udde, Anders, målare, porträttkopist 

109

Valleé, Jean de la, arkitekt 103 f. 
Way, Johan Wilhelm, akademi- 

ritmästare 173
Vasa se Erik Johansson, Gustav 

Eriksson, Johan Kristiernsson, 
Kettil Karlsson, Kristiern Johans
son, Kristiern Nilsson, Margare
ta Eriksdotter, Nils Kristiernsson 

Werner, Anders, målargesäll 99 
West berg, commisarie 160 
Westerman, Anders, järnkrämare 

128, 137, 160
- Helena, järnkrämarhustru 131 
Wettersten, Bengt, inspektor 

98, 100, 109, 118
Wetterquist, Olof, adjutant 163, 169 
Widfors, Anders, inspektor

137, 143 f-, 160 
Wijnblad, Carl, arkitekt 132 
Vitruvius, romersk arkitekt, 

författare 89
Wrangel, Carl Gustaf 90, 92, 96 f. 
Wrede Sparre, Augusta, f. Törnflyckt 

141
Wredhe, Samuel, kakelugnsmakare

r°5
Vries, Adrien, skulptör ror, 117 
Wullf, J., kronobefallningsman 

163, 165
Vult von Steijern, Johan Julius, 

kommercieråd 160, 163, 166 f.

Zaef (Sääf), Anders, målare
kyrkvaktare 129, 132, 137 f.,
141, 143. 146 ff-, 151

Åkerberg, Anders, gårdssmed
137, 139, 143, 160

Åkerman, Johan, gårdssmed 
128, 130, 132 

- Lars, kassör 118

Öberg, Karl, murhantlangare 140 
Öhman, Maria, fatburshustru 127 
Öhrman, Olof, trädgårdsmästare 

100
Öhrss, Johan, trädgårdsmästare 96 
Österdam, Anders, förgyllare 141

ORTREGISTER

Beträffande mindre orter och går
dar anges nutida sockennamn inom 
parentes. Då förväxling kan ske 
mellan likalydande namn på gårdar 
eller slott anges landskap. Siffror i 
fetstil anger avbildning.

Alvastra kloster 76 
Andrarums alunbruk 167 
Askrike 43

Baldringe, Skåne 167 
Berga, Uppland 167 
Bergshammar 121 f., 132, 148 
Björkby (Östra Ryd ) 46 
Björknäs glasbruk 145, 160 
Björksund 121, 132, 134 
Bogesund 43, 79, 87, 107, 184 
Bogsättra (Östra Ryd) 43 
Borreby, Själland 76 
Brahehus 87 
Brahelund 162, 168 
Brahestad, Finland 87 
Braheska huset vid Fredsgatan

96 f., 103 ff., 109 f., 118 f. 
Braheska Malmgården 97 
Brahälla 87
Broknäs (Östra Ryd) 43, 45 
Bromsten (Spånga) 42

Carlberg 23 se även Karlberg 
Cesvaine, Lettland se Sesswegen 
Christinehov (Kristinehov) 167 
Crusenberg (Krusenberg) 23 
Grönbergs hus i Stockholm 98

Drakenhielms hus i Stockholm 97 
Dresden, slottet 77 
Drottningholm 103

Engarn (Östra Ryd) 45 
Eriksö (Östra Ryd) 45

Finnerånger (Västland) 42 
Finsta (Skederid) 41 
Flottsund 92 
Frösvik (Östra Ryd)

43 f., 47 f., xoo, 160 
Frösundagårdarna (Solna) 134, 167 
Fågelnäs (Östra Ryd) 43

Gammelgården (Rydboholm)
43,4é, 105

Gerstorp, - Östergötland 122, 167 f. 
Gjörslev, Själland 76 
Glimmingehus 67
Gripsholm 50, 52, 74, 77 f., 82, 86 
Gräfsnäs 75 
Gränna 87, 167 
Grönskog Småland 43 f.
Gudhems kloster 50 
Gåra, Östergötland 167
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Haga slott 176 
Halgø (Östra Ryd) 45 
Hesselagergaard, Fyn 76 f.
Hoya, tyskt furstehov 49, 77 
Hägernäs (Täby) 43 
Högestad 167 
Hörningsholm 75

Kajana, Finland 87, 90 
Kajaneborg, Finland 87 
Kalmar slott 43, 75, 77 f., 81 
- stad 42 
Karlberg slott 104 
Karlhäll (Östra Ryd) 44 ff., 73 
Koberg 75
Krageholm 122, 167 f. 
Kristineholm 178 
Kulla (Östra Ryd) 46, 137 
Kullön (Östra Ryd) 43

Lena kyrka 48, 134 
Libby (Lidby) (Östra Ryd) 43, 46 
Lindholmen (Orkesta) 50, 75 
Lyckås, Småland 107,121 
Lützen 87

Mainz 89
Mastunga Västergötland 75 
Matthems kronorusthåll, Finland 

167
Medevi brunn 109 
Mälby (Östra Ryd) 46

Naumburg 87 
Nibble (Östra Ryd) 43 
Noor 119 
Norrköping 170 
Nyborg slott, Fyn 77

Nyköpings slott 82 
Näsby (Roslags-Näsby)

145, 162 {., 165

Oskesta se Øskesta

Paris 169 f.
Penningby 75, 122, 168 
Pommern 96 
Pompeij 176 
Pugerup 167

Reval (Tallinn) 49 f.
Riddarhuset 104 
Runby (Ed) 45 
Rävsnäs 43
Rörstrand 140, 151, 156

Salsta 48, 122, 134, 158,
166 ff., 176, 183 

Schwerin slottet 77 
Sesswegen i Livland (Cesvaine)

83, 90, 92
Skarhult 121 (., 167 f., 172 
Skokloster 11, 79, 89, 90 97, 102, 

105, 107, 109 f., 116 ff., 126, 
132, 136 158, 166 ff., 182, 184 

Skåvsjö (Östra Ryd) 43 
Slädene, Västergötland 168 
Sophia Albertinas palats (Utrikes

departementet) 176 
Sorunda kyrka 48
Spiker, Rügen 90, 92, 121, 168, 172 
Stegeborg 77,
Stenbockska palatset på Riddar- 

holmen 122, 167 f.
Steninge 104 
Stettin slottet 108

Sticklinge (Lidingö) 43 
Stockholms slott 50, 75, 77, 82, 

108, 155, 176, 184
- Storkyrka 105 
Stora Ek 168, 172 
Stora Sundby 75 
Stångebro 79 
Sundby (Östra Ryd) 45 
Sundholmen 50, 75 
Säby (Östra Ryd) 46 
Söderby (Östra Ryd) 43, 45

Thureholm (Tureholm) 131-13 5 
Torpa 75, 77, 167 
Torup 167
Trausitz, Niederbayern 77 
Trollbo, Uppland 122 
Trollenäs 76 
Tullgarn 132, 176 
Tuna (Biskopstuna) 122, 167 f. 
Tärna 14

Ubby (Östra Ryd) 46 
Ulvsunda 132 
Upp-Eke (Östra Ryd) 46 
Uppsala slott 75, 78
- stad 50
- universitet 169, 172

Vadstena slott 75, 77, 82
- stad 50
Wattholma bruk 122, 161 
Vaxholm 73, 78, 165 
Vaxön 43 ff.
Vendels kyrka 46 ff.
Viborg 49 
Vinäs 75
Visingsborg 11, 50, 76, 87 ff.

Visingsö 76, 87, 167 
Wrangelska palatset på Riddar- 

holmen 102 
Västanå 87, 107

Åbo slott 75, 77
Årnäs (Aranäs) Västergötland 168 

Älvsborg 43
Ängsö slott 114, 122, 167 f.

Örby 41, 46, 48, 73, 78 
Øskesta/Økista (Östra Ryd) 43 ff. 
Östanå 107 
Österby (Film) 41 
Östra Ryds kyrka 13 f., 15, 17, 24, 

44, 46 ff., 73, 78, 98 ff., 103, 
105, 109 f., 112, 118, 126, 129, 
t33> t37) 166, 171, 172, 173, 
182, 184

Øxnebjerg, Fyn 49
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Omslag
Rydboholm, färglitografi av A. Ney (efter Uplands herregårdar, 1881). 
Foto Gabriel Hildebrand, RAÄ.



Rydboholm
”Gustavus Primus hauer här planterat tvenne Ekar” lät Per Brahe d.y. hugga in på en 
minnessten i Rydboholms trädgård vid mitten av 1600-talet. Så rotfästes med all rätt 
den ännu levande Vasatraditionen till platsen. Ty här på Sturarnas och Vasarnas gamla 
gård föddes Gustav Vasa 1496.

Det nuvarande slottet och det s.k. Vasatornet tillkom dock först vid 1500-talets mitt. 
Byggnaderna ingick i den befästa sätesgård som Gustav Vasas systerson Per Brahe d.ä. 
då lät uppföra. Rydboholm blev ätten Brahes stamgods i 400 år. Generation efter gene
ration har satt sina spår i byggnaderna. Deras räkenskaper och inventarieförteckningar 
fyller arkiven.

Antikvarie Karin Andersson skildrar, på grundval av byggnadsarkeologiska undersök
ningar och studier av de skrivna källorna, Rydboholms byggnadshistoria från 1500-tal 
till nutid, mot bakgrund av ägarnas inte sällan dramatiska personhistoria.
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