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6. Historik 

 
Vasaborgen 
 

 
Svartsjös borggård, Kopparstick i Svecia Antiqua et 
Hodierna. Gravör: Herman Padtbrugge. Tryckt 1686. 
Foto: KB. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Svartsjö slott. Kopparstick i Svecia Antiqua et 

Hodierna utfört av Jean Le Pautre och tryckt 

1669. Foto: KB. 
 

 
 
På många äldre orter och bosättningar har landhöjning-
en lett till att strategiska placeringar med åren blivit 
isolerade. Det i dag något ensligt belägna Svartsjö hade 
under vikingatiden och tidig medeltid direktkontakt med 
en av segellederna mellan Birka och Uppsala. Såväl ett 
litet järnåldersgravfält strax norr om kungsgården, som 
en runsten öster om slottet, visar att Svartsjö varit be-
bott sedan vikingatiden. 

Svartsjö var under medeltiden ett folkungagods (Bjäl-
boätten) och ingick i det så kallade Uppsala öd, som var 
den jordegendom som stod till de medeltida kungarnas 
förfogande och i princip inte fick avyttras. 

Under mitten av 1300-talet bytte kung Magnus Eriks-
son till sig Svartsjö och uppförde ett befäst hus; eventu-
ellt som en tillbyggnad av det gamla folkungaslottet.1 
Anläggningen kom att kallas Konungsnäs. 

Under senmedeltiden var Svartsjö förlänat till några 
av rikets stormän; bland andra Karl Knutsson Bonde och 
Ivar Axelsson Tott.2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                   
1 Ulrika Theutenberg: En kronologisk översikt över Svartsjö slott, manu-
skript, SFV:s områdeskontor, Drottningholm. 
2 Sigurd Rahmqvist, Kungsgårdar-om kronans jordinnehav under medel-
tid och vasatid, I: Kulturmiljövård 2/1997, sid. 11. 
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På 1500-talet inrättade Gustav Vasa ett myntverk på 
platsen, där den så kallade Svartsjödalern slogs; Sveri-
ges första egentliga stormynt i silver.3 Samtidigt påbör-
jades arbetet med att bygga upp en borg vid Svartsjö. 
Sannolikt skedde det genom att utveckla den befintliga 
byggnaden. Huset fick nu en rektangulär planform till 
vilken ett rundtorn fogades mot väster.  

I räkenskaperna för 1551 meddelas att stenhuset på 
Svartsjö täcktes, vilket bör innebära att byggnadsar-
betena, åtminstone till det yttre, var klara.4 

Arbetet med slottet fortgick under Erik XIV:s tid efter 
en ritning som upprättats av Anders målare. Under 
denna tid utvidgades borgrektangeln, ett nytt kvadra-
tiskt torn påbörjades i söder och det västra tornet kom-
pletterades med ett nytt i öster. Den 4 juli 1568 gifte sig 
Erik XIV och Karin Månsdotter på Svartsjö. 
 

 
Eric Dahlbergs tecknade förlaga till Sveciasticket. Lägg 
märke till hur väl teckningen stämmer överens med det 
slutgiltiga sticket. Foto: Jessica Lund/KB. 

 

 
På Johan III:s uppdrag byggdes slottet, på 1560-talet, 
om till den borg, som avbildas i Sveciasticken. Centrum i 
byggnadskomplexet var ett stort rundtorn, som inrymde 
slottskyrkan, krönt av en kupol. Tornet hade fått ersätta 
det som Erik XIV hade påbörjat. Denna utformning, med 
en kyrksal som centrum, var omtyckt av Johan III och 
användes vid till exempel Vadstena slott och det gamla 
Drottningholm. Till den gamla borgen fogades två armar 
av arkader som tillsammans omslöt en borggård, en för 
tiden ovanligt sammansatt komposition, som förvand-
lade det oregelbundna befästa medeltidshuset till ett 
symmetriskt och praktfullt renässansslott utan att man 
behövde genomföra några större rivningsarbeten. Slot-
tet verkar ha haft en tydlig koppling till trädgården och 
byggherren ville riva vissa av de hus som omgav gården 
framför slottet, kanske för att förbättra kontakten mel-

                                                   
3 Hans Landberg: Ett fängslande slott, I: Kulturvärden 3/1996. 
4 August Hahr: Studier i Johan III:s renässans II: Willem Boy. Bildhug-
garen och byggmästaren, Uppsala 1910. 

lan trädgård och slott. 5 Johan III hade skapat en an-
läggning värdig en renässansfurste. 
 

 
Entrén till slottets borggård. Gravyr av Jean Le Pautre ur 
Svecia Antiqua et Hodierna. Foto: KB. 
 
 
Genom slottsbyggnaden förde tunnvälvda portgångar till 
den yttre och inre borggården. Den yttre portgången 
markerades på ut- och insidorna av klassiserande por-
tiker med kolonner, entablement och överst en vapen-
sköld eller kartusch.6  

För utformningen av slottet svarade Willem Boy och 
Dominicus Pahr och den italienska karaktären hos slot-
tets borggård har förklarats med Pahrs italienska ur-
sprung. 7 Enligt August Hahr, som var professor i konst-
historia, bör förebilden sökas i den bara något decen-
nium äldre Villa Farnese i Caprarola, där gården, liksom 
vid Svartsjö, omsluts av rundbågiga arkader i två vå-
ningar. Det kan tänkas att gården, vid Svartsjö, skulle 
användas för ringränning. Detta och andra riddarspel 
förekom vid Johan III:s hov.  
 

                                                   
5 Sten Karling: Trädgårdskonstens historia i Sverige intill Le Nôtrestilens 
genombrott, Stockholm 1931, sid. 102. 
6 August Hahr: Studier i Johan III:s renässans I: Arkitektfamiljen Pahr, 
Uppsala 1907, sid. 22. 
7 Sten Karling: Svartsjö slott: ett bidrag till dess historia, I: Axel L. 
Romdahl 18 mars 1930. Göteborg 1930, sid. 69f. Se även Inga Lena 
Ångström: Altartavlor i Sverige under renässans och barock. Studier i 
deras ikonografi och stil 1527-1686, Stockholm 1992 och August Hahr: 
Vasatidens borgar. Studier i nordisk konsthistoria, Stockholm 1917, sid. 
42. 
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Gravyr som visar en axonometrisk sektion av Villa Far-
nese i Caprarola. Lägg märke till borggårdens arkader, 
som har likheter med Svartsjös. Okänd. 

 

 
När Johan III 1591 för sista gången besökte Svartsjö 
återstod stora arbeten; framförallt i fråga om inredning-
arna. Men rummen var vid denna tid tillräckligt möble-
rade för att kunna härbärgera kungafamiljen, när behov 
fanns.  

Även Gustav II Adolf investerade stora summor i 
Svartsjö slott och park. Som det enda lustslottet i 
Stockholms närhet hade anläggningen en central plats i 
kungens byggnadsbestånd. Han försåg anläggningen 
med en stor trädgård för såväl nytta som nöje.8 Lusthus 
och båggångar uppfördes och Johannes Loccenius be-
skrev, omkring 1660, Svartsjö som ”ett jordiskt paradis 
om icke luften på denna ort var osund genom sin fuk-
tighet”. Denna fuktighet ställde, som vi skall se, senare 
till med problem. 

Under början av 1620-talet knöts den holländske 
byggmästaren Caspar Panten till kronans byggnads-
verksamhet och 1623 fick han i uppdrag att göra för-
bättringar på Svartsjö. Vad gäller slottet så rörde det sig 
framförallt om rena underhållsåtgärder. Däremot upp-
förde Panten ett lusthus i parken och ett stenhus vid 
Svartsjö ladugård. Lusthuset hade måtten 85,5 x 35 fot 
och bildhuggaren Johan Tyssen skar ett vapen över 
porten. 

En plan från 1620-talet, och som återger slottets hu-
vudvåning, meddelar rummens olika funktioner. De två 
torn som flankerar portvalvet benämns nya kungs-
trappan (öster) och fångtornet (väster). Den rektan-
gulära byggnadskropp med avfasade hörn som följer 
efter inre borggården rymmer drabantsalen. Det stora 
rundtornet i söder benämns festsalen med högsäte och 

                                                   
8 Sten Karling: Svartsjö slott: ett bidrag till dess historia, I: Axel L. 
Romdahl 18 mars 1930. Göteborg 1930, sid. 70. 

har en trappa i muren upp till slottskapellet. Slottets 
östra torn rymmer kungens rum, det västra prinses-
sornas. I rektangelns västra del återfinns drottningens 
rum och i dess mitt en öppen gård kallad köksgården. 

 

 
August Hahr menar att väggen norr om den inre borg-
gården härrör från det gamla folkungaslottet och att 
mittornet på grund av detta fått sin sneda placering. 

Renritning av plan från 1620-talet. Ur: A. Hahr 1917. 
Original i Eichhornska samlingen i NM.  
 
 

 
Detalj av karta från 1637. A: Stora rundeln, B: Lilla 
borggården, C: Stora borggården, D: Kyrkan, G: Mellan-
byggningen, I: Portbyggnad, L: Källarbygningen.L.M.V. 
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En karta från 1637 visar en stor borggård belägen norr 
om slottet och omgärdad av en gärdesgård. I nordöstra 
hörnet ligger portbyggnaden och den kyrka i korsvirkes-
teknik, som Johan III lät uppföra för Katarina Jagelloni-
cas katolska gudstjänster. I väster låg bl. a. köket och 
fogdestugan. En planerad, men sannolikt aldrig utförd, 
väg leder direkt mot slottet och kantas av ruddammar. 

Under Kristinas tid förföll slottet då drottningen hellre 
tillbragte sin tid på det nyförvärvade Jakobsdal och i ett 
inventarium från 1660 beskrivs flera rum som tomma 
och fönster och tak är trasiga i flera rum.9 Men när  

 
 
 

                                                   
9 Inventarium på Swartsiö den 20 junii 1660, SlA. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hedvig Eleonora blev drottning räddade hon den gamla 
borgen från förfall. 1680 fick hon slottet i förläning, men 
sju år senare brann det. Johan den III:s gamla stolta 
renässansborg lämnades därefter att förfalla och slutar  
som ruin. 10 144 800 tegel hämtades från Svartsjöbor-
gen för att användas vid uppförandet av det nya Stock-
holms slott. 1741 beskrevs slottet som ”så illa medfarit, 
at bara Källarhwalfwen stå qvar” och under 1760-talets 
mitt revs resterna för att lämna plats för slottets nya 
flyglar.11  

                                                   
10 Sten Karling: Svartsjö slott: ett bidrag till dess historia, I: Axel L. 
Romdahl 18 mars 1930. Göteborg 1930, sid. 73. 
11 Åke Stavenow: Carl Hårleman. En studie i frihetstidens arkitekturhisto-
ria. Uppsala: 1927, sid. 150. Se även Roy Dahl: Svartsjö slott 1720-1820 
- en byggnadshistorisk beskrivning, I: Färingsöboken, Stenhamra 1996, 
sid. 42f.  

 
Detalj av karta över Svartsjö upprättad av lantmätaren Swaneholm 1709. Här är såväl ruinerna efter den gamla 
vasaborgen (A och B) som, den efter branden uppförda, Kungsbygningen/Hennes Maj:ts träbygning synliga (C). 
LMV, A 100-13:3 del 2. 
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Detalj av epitafium över Bengt Tynesson, präst i Sånga 
kyrka. Det är tillverkat i samband med Tynessons död 
och hänger ännu i kyrkan. Detta är den äldsta kända 
avbildningen av Svartsjö slott. Tynesson och hans sex 
barn lär ha drunknat i viken mellan slottet och kyrkan. 

 

 
Det faktum att borgen brann så tidigt som 1687 gör att 
relativt få avbildningar av slottet finns. Gravyrerna i 
Svecia Antiqua et Hodierna beskylls ofta för att återge 
ett ideal, inte verkligheten. Vad gäller det gamla Svart-
sjö talar dock en del för att återgivningen är relativt 
sanningsenlig. Jämförs sticken med de ursprungliga 
teckningarna består den främsta skillnaden i att staf-
fagefigurerna avbildas något mindre i sticken. Illustrat-
ionerna visar också en något vanskött anläggning med 
putsskador. Frågan är dock om skadorna fanns i verk-
ligheten, eller om man valt att lägga till dem för att 
förstärka borgens åldriga karaktär. Är de verkliga kan vi 
också anta att avbildningen är relativt sanningsenlig. 

På Carl Gripenhielms karta över mälaren från 1689 
finns en avbildning av Svartsjö och som nära ansluter 
sig till Svecia-gravyren. August Hahr menar att detta 
skulle kunna ses som att sticket ansågs trovärdigt av 
samtiden, men det kan också bero på att slottet, vid 
denna tid redan hade brunnit och att Svecian därför fick 
fungera som förlaga. 

Den äldsta kända avbildningen av Svartsjö slott finns 
på Bengt Tynessons epitafium från 1584 i Sånga kyrka. 
Denna målning är den äldsta kända svenska landskaps-
återgivningen, om vi bortser från Vädersolstavlan i 
Stockholms storkyrka som är en 1700-talskopia av en 
försvunnen målning från 1530-talet.12 

                                                   
12 Birgitta Sandström: 1520-1728, I: Svensk konsthistoria (Mereth 
Lindgren m.fl.), Lund 1993, sid. 158. 

 
Slottsruinens entréparti sett från den inre borggården. 
Teckning av Jean Eric Rehn. I Göteborgs konstmuseum. 
Foto: Jessica Lund, KB. 
 
 
Särskilt intressant i sammanhanget är en teckning av 
slottsruinen, som Jean Eric Rehn utförde 1750. Flera 
förslag har getts till vilken del av slottet som avbildas. 
Axel Romdahl menar att gravyren visar porten till själva 
slottsbyggnaden från den inre borggården, medan Au-
gust Hahr menar att vi istället ser porten från den inre 
borggården till den yttre. Om vi jämför med Sveciagra-
vyren så talar den volutsmyckade gaveln för det senare. 
Romdahl menar dock att den fronton som syns i Svecian 
är alltför präglad av svensk barock arkitektur och skulle 
därmed visa gravörens eller tecknarens önskan och inte 
verkligheten.13 Antalet arkadbågar och tornets placering 
i förhållande till porten stämmer dock väl överens med 
Svecians utformning. På det kartmaterial som finns 
bevarat från 1700-talets första hälft markeras också 
slottets norra delar som de bäst bevarade. 

Vi vet inte särskilt mycket om inredningen i den gamla 
vasaborgen och de inventarieförteckningar som finns 
bevarade är relativt odetaljerade. Vi får dock uppgift om 
att slottets invändiga trappa var av sten och försedd 
”medh swarfwadt pelarwärcke”, vilket bör innebära 
någon typ av balusterdockor. I vissa rum bars taket upp 
av pelare av svensk marmor, i andra av trä.14 Den enda 
möbel som med säkerhet stått i ett av rummen på 
Svartsjö är det konstskåp som Gustav II Adolf fick i 
gåva av staden Augsburg. Skåpet återfinns numera i 
Gustavianum i Uppsala. 

I juli 1937 påbörjade Nils G. Wollin en utgrävning av 
den gamla borgruinen. Vid arbetets början var de enda 
delar av borgen som låg i dagen några tegelstenar i 
                                                   
13 Axel L. Romdahl: Svartsjö slottsruin år 1750. En teckning av Jean Eric 
Rehn, I: Fataburen 1916, Stockholm 1916, sid. 241-246. 
14 Inventarium på Swartsiö den 20 junii 1660, SlA. 
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förband från det södra tornet. Då anstaltsbyggnaderna 
vid denna tid ännu stod kvar kunde inte hela borgruinen 
grävas ut och huvudentrén till slottet hade förstörts på 
grund av tidigare utförda byggnadsarbeten. 
 

 
Utgrävningen av borgruinen 1937. Foto: Nils G. Wollin, 
ATA. 

 

 

 
Utgrävningen av borgruinen 1937. Foto: Nils G. Wollin, 
ATA. 

 
De jordlager som togs upp vid utgrävningen sållades 
inte på grund av att Wollin inte kunde finna några 
orörda kulturlager. Bland de större fynd som gjordes bör 
uppmärksammas en stenrelief föreställande ett fantasi-

djur, samt ett marmorhuvud; bägge från vasatiden.15 
Men även under senare år har fragment från borgen 
hittats. Exempelvis vad som sannolikt är en del av en 
pilaster. 
 

 
Arkitekturfragment funnet vid grävningsarbeten i när-
heten av Direktörsvillan. Sannolikt härrör det från den 
gamla Vasaborgen. Foto: Thomas Billig 1997. 

 
 
Rokokoslottet 
Efter att vasaborgen brunnit flyttades ett timmerhus 
från Väntholmen till Svartsjö för att användas som pro-
visoriskt jaktslott. Huset, benämnt kungsbyggningen 
eller Hennes Maj:ts träbygning, var fjorton stockvarv 
högt, 39 alnar långt, tretton alnar brett och uppfördes 
på de gamla källarvalven från den så kallade ”källarbyg-
ningen” intill slottet. Byggnaden rymde åtta kamrar, en 
sal och hade flyglar mot borggården. På 1750-talet togs 
huset ned. På en karta från 1709 kallas huset för Hen-
nes Maj:ts träbygning.16 

Ett inventarium från 1719 berättar att flera av tim-
merbyggnadens rum hade väggarna klädda med gyllen-
läder vars bottenfärger anges; grå i kungens förmak, 

                                                   
15 Nils G. Wollin, Preliminär berättelse angående arbeten på Svartsjö, 
12:e december 1938, ATA, Up, Sånga s:n, Svartsjö slott. 
16 Hans Landberg: Ett fängslande slott, I: Kulturvärden 3/1996. Se också 
Roy Dahl: Svartsjö slott 1700-1820, I: Färingsöboken, Stenhamra 1996, 
sid. 43. 
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grön i en av kamrarna. Även i flyglarna var väggarna 
klädda med gyllenläder.17  

År 1734 fick Carl Hårleman i uppdrag att rita ett nytt 
slott på Svartsjö. Nyss hemkommen från sin andra stu-
dieresa till Paris var han fylld av nya idéer präglade av 
den franska rokokon och resultatet blev ett franskt 
lustslott inbäddat i grönskan kring Svartsjöviken. Något 
år tidigare hade Hårleman, på uppdrag av Fredrik I, ritat 
Fredrikshovs slott. Redan här är rokokoarkitekturen 
påtaglig. I Fredrikshov fanns redan mansardtaket, mitt- 
och sidorisaliterna och den strama fasadutformningen. 
Men Svartsjö slott brukar ändå benämnas Sveriges 
första rokokobyggnad. Ritningar över samtliga fasader 
och våningar samt parken finns bevarade. 

1735 påbörjades byggnadsarbetena och två år se-
nare, 1737, kunde man börja med inredningsarbetena. 
1739 stod slottet färdigt till det yttre, men det är osä-
kert om inredningarna slutfördes efter Hårlemans för-
slag; vid Ulrika Eleonoras död 1741 var arbetet långt 
ifrån klart.18 
 

 
Fasad mot väster. C. Hårleman. SlA, Svartsjö slott, rit-
ningar. 

 
 

Symmetri och ordning är ledord i Hårlemans slottsbygg-
nad avseende såväl exteriör som interiör. Ritningar och 
planer skulle mycket väl kunna delas på hälften och 
huset ändå byggas. Slottet har sju fönsteraxlar mot 
gården och nio mot trädgården och fasaderna delas, 
med hjälp av lisener i bandrustik, upp i tre risaliter. 
Gårdsfasadens entréparti är utformat som en risalit med 
sockelvåning i bandrustik och en korgbågig portik. Den 
övre våningen smyckas av fyra släta lisener, som bär 

                                                   
17 Inventarium upprättat 1719 efter Hennes Kongl. Maij:ts nådigste 
befallning, SlA, inventarieförteckningar vol. 1 samt Inventarium upprät-
tat 1744, Svartsjös slott, Stora Kongs Träbygningen, SlA, inventarieför-
teckningar vol. 1. 
18 Gösta Selling: Svenska herrgårdshem under 1700-talet. Arkitektur och 
inredning 1700-1780, Stockholm 1937, sid 86. 

upp en fronton. Frontonen fylls av en kartusch med ett 
cirkelformat fönster i mitten. 

Trädgårdsfasadens blickfång utgörs av det utskju-
tande salspartiet med sina höga fönster; det mellersta 
krönt av Fredrik I:s spegelmonogram flankerat av ving-
ar, som i verkligheten ersattes av riksvapnet omgivet av 
två lejon. Mot trädgården löper sidorisaliternas lisener 
genom taklisten och övergår i strama attikor, som bär 
upp ett antal urnor. 

Gavelfasaderna gavs samma utformning som gårdsfa-
sadens mittparti, med rusticerad bottenvåning och pil-
asterindelad övervåning samt försågs med fritrappor. 
Till fasadens dynamik bidrar spelet mellan stickbågiga 
och rakt avslutade fönster. Vissa fönster kröns också av 
kartuscher och stuckutsmyckningar. Byggnaden täcks av 
ett valmat mansardtak med ett antal oxögon. 

 

 
Ritning till ny slottsanläggning vid Svartsjö med plane-
rade, men aldrig uppförda flygelbyggnader. Lägg märke 
till att vallgraven har getts en rät vinkel som inte stäm-
mer med verkligheten. Enligt Roy Dahl har Hårleman 
använt sig av en karta, förvarad i slottsarkivet, som 
visar denna felaktiga rätvinklighet. Hur mycket av Hår-
lemans trädgårdsförslag som verkligen utfördes är osä-
kert. C. Hårleman. SlA, Svartsjö, ritningar. 

 
 
Planlösningen utformades, efter franskt mönster, som 
två symmetriska bostadssviter på var sida om ett utdra-
get åttkantigt rum; den italienska salongen. Närmast 
denna sal lades kungens och drottningens sängkam-
mare och mot gavlarna lades kabinetten.  
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Ett starkt brott mot barocken är trapphusens underord-
nade betydelse. Istället för att, som på exempelvis 
Drottningholm, göra trapphuset till ett av slottets prakt-
fullaste rum beläget i byggnadens hjärta förlade Hårle-
man ett litet trapphus vid slottets vardera gavel. Cent-
rum i anläggningen blev istället den ovala förstugan och 
den italienska salongen. Salongens utformning och läge 
i byggnaden hade föregångare redan i 1600-
talsarkitekturen, t.ex. i Steninge slott. I 1600-
talsanläggningarna följer salongerna rumsfilen, medan 
den på Svartsjö har lagts på tvären och, tillsammans 
med förstugan, bildar en egen fil som löper från gårds-
planen genom slottet och ut i parken. 

Hårleman anpassade i viss mån det franska lustslottet 
till det kärvare svenska klimatet. Fönstren gjordes 
mindre och antalet dörrar reducerades. Men han bibe-
höll bottenvåningen som huvudvåning, ett synnerligen 
olämpligt tillvägagångssätt i de fuktiga områdena kring 
Svartsjöviken, som ledde till att byggnaden snabbt fick 
allvarliga fuktproblem. Bottenvåningens träinredning 
skadades och redan under 1740-talet tvingades man att 
utföra reparationsåtgärder samt byta ut paneler och 
golv. C. J. Cronstedt skrev 1747 att ”kan svampen ej  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

förhindras är att under alla rum göras små tunnvalv”. 
Till detta finns också ett ritningsförslag.19 

Som alltid, vad gäller byggnadsarbeten blev slutresul-
tatet inte helt överensstämmande med det ursprungliga 
förslaget. Den kontrakterade murmästarens ritningar 
finns bevarade och visar att han genomförde vissa mo-
difieringar av Hårlemans förslag. Det övre takfallet har 
gjorts något högre, Fredrik I:s spegelmonogram omgi-
vet av vingar har ersatts med lilla riksvapnet flankerat 
av lejon.20 
 

 
Förslag till flygelbyggnad vid Svartsjö slott. Ur Å. 

Stavenow 1927. 

                                                   
19 Skrivelse från C. J. Cronstedt till riksmarskalken, avskrift i NoMA, 
Herrgårdsarkivet vol. 73. Se även Reparation till gålfven på Svartsjö 
slått, RA, ÖIÄ:s ritningsarkiv. 
20 Dahl, Roy, Svartsjö slott 1720-1820 - en byggnadshistorisk beskriv-
ning, I: Färingsöboken, Stenhamra 1996, sid. 50. 

 

Svartsjö slott. Fasad mot trädgården. Carl Hårleman. SlA, Svartsjö slott, ritningar. 
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Champs-sur-Marne, trädgårdsfasad. Foto: Jacques 
Mossot 2004. 

 
 

Slottets ursprungliga färgsättning är inte helt utredd. Att 
taket målades rött är belagt. Däremot är den ursprung-
liga fasadkulören inte helt utredd. I rum 316 fann man 
vid den senaste restaureringen rester av den tidigare 
yttergavelns puts. Denna var avfärgad i gult. 

Gösta Selling menar att Hårleman var mycket miss-
nöjd med hur slottsbygget sköttes. I en skrivelse date-
rad 1738 kritiseras byggnadsskrivaren hårt för slarv och 
vårdslöshet. Selling menar vidare att fuktproblemen i 
slottet eventuellt skulle kunna förklaras med detta slarv. 

Trots reparationsarbeten bestod fuktproblemen och 
1774 skrev grevinnan Brita Ekeblad att änkedrottningen 
”ej kunde bebo annat än övre våningen, ty i rez-de-
chaussén växte svamp, det möglade och fuktade i rum-
men och luften var vedervärdig som i en kosackka-
sern”.21 
 

 
Blondels mönsterritningar blev betydelsefulla för den 
franska rokokoarkitekturens internationella spridning. 
Tydlliga paralleller finns mellan planen ovan och Hårle-
mans slott. Ur: E. Lundberg, 1935. 

 

                                                   
21 Gösta Selling: Svenska herrgårdshem under 1700-talet. Arkitektur och  
inredning 1700-1780, Stockholm 1937, sid 86. 

Som nämnts var symmetrin mycket viktig för Hårle-
man och på Svartsjö flankerades salen av proportionellt 
identiska rumssviter, där dörrarna så långt möjligt pla-
cerats i fil. Har planlösning eller rumsfunktioner inte 
medgivit en dörr i ett önskat läge har en blinddörr satts 
in för att inte störa ordningen. 

Enligt en plan, som förvaras i Slottsarkivet, var slottet 
tänkt att mot gårdssidan flankeras av två snedställda 
flyglar. De aldrig förverkligade flyglarna planerades som  
relativt enkla envåningsbyggnader med valmade sadel-
tak och där utsmyckningen inskränkte sig till putsad 
bandrustik samt över entréerna en rakt avslutad attika 
krönt av fyra urnor och i taket ett oxöga.22 Ena flygeln 
var avsedd för fruntimren och den andra, enligt Gösta 
Selling, sannolikt för kavaljererna. Den ena flygeln skulle 
ha en souterrängvåning, där kök och andra ekonomiut-
rymmen skulle finnas.23 

I boken ”Beskrifning öfver Sveriget, första tomen 
om Upland” beskriver Lars Salvius Svartsjö endast 
något år efter att det nya slottet uppförts. Han skri-
ver att ”et nyt Kongshus åter nyligen [är] upbygt, 
hvar jemte der också finnes åtskillige andra vackra 
Bygningar”24 

Efter sin studieresa var Carl Hårleman alltså starkt in-
fluerad av franska lustslott. Som exempel brukar näm-
nas slottet Champs-sur-Marne beläget några mil öster 
om Paris och byggt 1703-07 för Poisson de Bourvallais.  

För ritningarna stod Pierre Bullet (1639-1716) och 
hans son Jean-Baptiste de Chamblain (1665-1726).25 
Här definieras gårdsfasaden, som vid Svartsjö, av tre 
risaliter. Den mellersta delas upp av fyra pilastrar. Mot 
trädgården markeras salen av en framskjutande avant-
corps över bägge våningarna. 

 

 
Det närbelägna Kaggeholm, med tydliga referenser till 
Svartsjö slott. Foto: Alf Nordström 1973, SLM AN-01165. 
                                                   
22 Åke Stavenow: Carl Hårleman. En studie i frihetstidens arkitekturhisto-
ria. Uppsala: 1927 sid. 155. 
23 Gösta Selling: Svenska herrgårdshem under 1700-talet. Arkitektur och 
inredning 1700-1780, Stockholm 1937, sid 86. 
24 Lars Salvius: Beskrifning öfver Sveriget, första tomen om Upland, 
Stockholm 1741, sid. 201. 
25 Jämför även C. E. Briseux, L’art de bâtir, Paris 1743. Göran Alm: Carl 
Hårlemans arkitektur, I: Carl Hårleman. Människan och verket (Göran 
Alm m. fl.); Stockholm 2000, sid 152. Se också 
www.monum.fr/visitez/decouvrir/fiche.dml?lang=fr&id=42 och 
www.ville-champssurmarne.fr/decouverte/chateau.htm och 
http://fr.structurae.de/persons/data/index.cfm?ID=d001680.   
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Helgerums slott, fasad mot sjösidan. Foto: Manne 
Hofrén 1947. 

 

 

 
Helgerum, sektionsritning som visar salongen som löper 
över två plan. Till skillnad från Svartsjö är salen här helt 
cirkelformad och har en läktare i höjd med plan tre. Ur: 
Hofrén 1949. 

 
 

Hårlemans lustslott blev skolbildande för svenskt 
herrgårdsbyggande under lång tid. De franskinfluerade  
idéerna förmedlades genom att arkitekter och byggher-
rar studerade Hårlemans byggnader, men kanske främst 
genom typritningar utförda av honom själv och andra; 
som Carl Wiinblad.26 Här kan nämnas det nätta Svinder-
svik i Södermanland, ritat av Hårleman själv för Claes 
Grill. Redan C. G Tessin menar att gården är byggd med 
Svartsjö som förebild.27 Sturehov i Södermanland, ritat 
av C. F. Adelcrantz, Sköldnora i Uppland uppfört av 
Johan Klinckowström och Helgerum i Småland som 
uppfördes under 1750-talet av bergsrådet Peter 
Christopher Cederbaum. Kaggeholm på Helgö, i närhet-
en av Svartsjö, är ett annat slott som har tydliga influ-
enser från Svartsjö. Det är dock till viss del ombyggt 
under 1800-talet. 

Helgerum har, i exteriören, kvar barockarkitekturens 
resning och det branta taket, men dekoren är tydligt 
rokokoinfluerad. Ser man till planlösningen präglas även 
denna av Hårlemans rokoko, vilket framförallt märks i 
trapphusets underordnade betydelse. Byggnaden har 
även ett avant-corps åt sjösidan. Där inryms en motsva-
righet till den italienska salongen på Svartsjö. Även här 
löper salen över två våningar, men den är helt cirkel-
formad och i höjd med andra våningens bjälklag löper 
en balustradförsedd läktare. Även Fogelvik utanför Val-
demarsvik, och sannolikt ritat av Hårleman, var tänkt att 
ha en oval, centralt placerad sal, inrymd i en avant-
corps, som löper över två våningar. Annars fick inte den 
tvåvåniga salongen alls samma genomslag i svensk 
arkitektur som Hårlemans arkitekturideal i övrigt.28  
 

 
Vid Fogelvik hade Hårleman tänkt sig en oval salong i 
två våningar som, liksom på Svartsjö, skulle bilda en 
egen rumsfil tillsammans med förstugan. Förslaget ge-
nomfördes aldrig. Ur: Stavenow 1927. 

                                                   
26 1755 gav Carl Wijnblad ut mönsterboken Ritningar på fyratio vånings-
hus af sten, och trettio af träd, där typritningarna är tydligt influerade av 
Hårlemans arkitektur. 
27 Gösta Selling: Svenska herrgårdshem under 1700-talet, Stockholm 
1937, s. 86f.  
28 Helgerums slott behandlas utförligt av Manne Hofrén i boken Helge-
rum i Tjust. Personkrönika och byggnadshistoria, Stockholm 1949. Se 
även Åke Stavenow: Carl Hårleman. En studie i frihetstidens arkitektur-
historia. Uppsala: 1927 sid. 168f. 
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Svartsjö under Lovisa Ulrikas och Adolf Fredriks 
tid 
Svartsjö slott var ett populärt besöksmål för kungaparet 
Adolf Fredrik och Lovisa Ulrika, men de ansåg sig alltför 
trångbodda. Slottsarkitekten Carl Fredrik Adelcrantz 
skrev att ”den kungliga familjen uti största trängsel 
saknar de nödvändigaste bekvämligheter för sig och sin 
betjäning”.  

För att komma till rätta med utrymmesbristen försågs 
slottet med fyra flygelbyggnader, sannolikt efter ritning-
ar av Adolf Fredrik, men eventuellt med hjälp av Adel-
crantz. Tre av dem uppfördes i korsvirke, som revetera-
des, och en i sten.29 Ser man till deras arkitektur så 
underordnade sig byggnaderna Hårlemans rokokoslott 
och var mycket sparsamt dekorerade. Den nordvästra 
flygeln benämnd Kavaljersflygeln uppfördes 1768. Öster 
om denna uppfördes samma år också Rådsflygeln. I 
sydväst låg Stenflygeln uppförd 1770-1774, och intill låg 
Frökenflygeln från 1769. Vinkelrätt mot Rådsflygeln 
uppfördes en paviljong.30 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                   
29 Fredrik Linnarson: Adolf Fredrik och arkitekturen, D-uppsats, Konstve-
tenskapliga institutionen, Stockholm 1996, sid. 19. 
30 Thomas Billig: Rapport efter renovering av Svartsjö slott etapp 1, SFV 
lokalkontor Drottningholm. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1769 fick Adelcrantz i uppdrag av Adolf Fredrik att 

upprätta ett förslag till utvidgning av Svartsjö slott.31 
Enligt detta förslag, som till stora delar också förverkli-
gades, skulle slottet på kortsidorna förlängas med flyg-
lar om fem fönsteraxlar vardera. Hårlemans corps-de- 
logis försågs med en tornbyggnad på taket, men i övrigt 
bevarades exteriören. På ritningen pryds lanterninen av 
en obelisk, som bär upp en kunglig krona. Denna krona 
är inte synlig i någon avbildning och utfördes troligen 
aldrig. Lanterninen har ännu kvar sin ursprungliga ut-
formning med ett relativt flackt tak. Den är klädd med 
svart plåt och är behängd med gyllene festonger fästa 
med konsoler. Kring tornbyggnaden löper ett enkelt 
räcke och på var sida sitter en urtavla.32 

Enligt ett kontrakt mellan Adelcrantz och slottsmur-
mästare Johan Christian Körner, daterat 1770, skulle 
man börja med den norra flygeln, för att sedan fortsätta 
med Drottningflygeln.33 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                   
31 Åke Stavenow: Carl Hårleman. En studie i frihetstidens arkitekturhisto-
ria. Uppsala: 1927 sid. 156 och Merit Laine: ”En minerva för vår nord. 
Lovisa Ulrika som samlare, uppdragsgivare och byggherre, Stockolm 
1998, sid. 155. 
32 Merit Laine: ”En minerva för vår nord”. Lovisa Ulrika som samlare, 
uppdragsgivare och byggherre, Stockolm 1998, sid. 155f. 
33 Kontrakt med slottsbyggmästare Körner daterat den 6 april 1770, 
avskrift i NoMA, Herrgårdsarkivet, vol. 73. 

Förslag till tillbyggnad av Svartsjö slott. Sannolikt utförd 
av Adolf Fredrik. V 253. 

 
 

 

De nya flyglar som Adolf Fredrik lät uppföra vid Svartsjö sedda från norr. Smidesgrinden kröns av Adolf Fredriks 
namnschiffer. Akvarellerad tuschteckning tillskriven Adolf Fredrik. V 258. 
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Genom att förse flyglarnas hörnpaviljonger med 
mansardtak knöts tillbyggnaderna, på ett visuellt tydli-
gare sätt, samman med Hårlemans byggnad. De mellan-
liggande partierna gavs, med sina flacka tak, en moder-
nare utformning som i viss mån förebådar den gusta-
vian-ska tiden. På ritningarna kröns flyglarna av, aldrig 
förverkligade, attikor smyckade med trofégrupper illu-
strerande byggnadens användning som jakt- och lant-
slott; på drottningens flygel med blomstergirlander och 
trädgårdsredskap och på kungens med jaktredskap och 
fällt villebråd. 

 

 
Attika med jaktattribut som var tänkt att pryda kungens 
flygel. Detalj av ritningen ovan. 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Lanterninen med den sannolikt aldrig utförda kungliga 
kronan. Detalj av ritning i SlA. Svartsjö II:5. 
 
 
 
 
 
 
 

 

Carl Fredrik Adelcrantz förslag till tillbyggnad av Svartsjöslott från 1760-talets slut. SlA, Svartsjö, ritningar: 5. 
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Vad gäller slottets exteriör verkar Adelcrantz och kunga-
paret tidigt ha varit på det klara med utformningen. De 
båda våningarnas planlösning har däremot varit föremål 
för flera olika förslag och idéer. Ingen av de bevarade 
ritningarna stämmer helt överens med det slutgiltiga 
resultatet och den norra delen av hårlemanslottet har 
kvar den gamla planlösningen, vilket brukar förklaras 
med att kung Adolf Fredrik avled innan byggnadsar-
betena avslutats. Studeras dock bevarat ritningsmaterial 
visar det sig emellertid att en plan i ÖIÄ:s arkiv har den 
hårlemanska planlösningen bevarad i såväl bottenvå-
ningen som övre plan i den norra delen. Denna planlös-
ning föreslås också bevaras i den södra rumsfilen mot 
trädgården. I själva verket har man under hela plane-
ringsskedet arbetat med olika förslag, där Hårlemans 
planlösning i olika grad var avsedd att bevaras. 

Arbetet med ombyggnadsförslag för slottet fortsatte 
åtminstone tre år efter Adolf Fredriks död. Detta kan 
beläggas medhjälp av rumsbenämningarna i två planer i 
Slottsarkivet. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

Tre rum i slottets övervåning är här avsedda för hertig 
Karl och hans hustru, som vigdes 1774. Ritningen kan 
således inte vara utförd före detta år.  

I Vasasamlingen förvaras en ritning utförd av Adolf 
Fredrik, som är en variant av Adelcrantz ritning.34 Rit-
ningen visar tillbyggnader med enbart en våning, men 
med ytterligare en fönsteraxel per flygel. Lanterninen 
och flyglarnas risaliter saknas, vilket ger slottet en ka-
sernartad karaktär. Enligt förslaget skulle förstugan 
även utrustas med en trappa till övervåningen. 

I samband med tillbyggnaden rustades slottet även 
upp och enklare förbättringar av inredningen genomför-
des. Tyvärr har endast en mycket begränsad del av 
räkenskaperna från byggnadstiden bevarats. Men vi vet 
att man bland annat utförde målningsarbeten och 
klädde väggarna med papperstapeter. I Sofia Albertinas 
sovrum mönstrades tapeterna av små blommor och 
musslor på gul botten och i det intilliggande rummet av 
blå blomvaser. Tre av Lovisa Ulrikas rum var däremot, 

                                                   
34 Fredrik Linnarson: Adolf Fredrik och arkitekturen, D-uppsats, Konstve-
tenskapliga institutionen, Stockholm 1996, sid 20. 

Situationsplan över Svartsjö slott med byggnadsår för flyglar och övrig bebyggelse uppförd mellan 1767 och 1770. 
Upprättad i samband med Adolf Fredriks död, troligen av Carl Fredrik Adelcrantz. Något beskuren. V259. 
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enligt ett inventarium från 1760-talets mitt, mer kost-
samt inredda och klädda med sits (chintz), som är ett 
slags fint, vanligtvis mönstrat bomullstyg. Adolf Fredrik 
beställde också fem marmorspisar från De Lorme i Pa-
ris.35 Även bouppteckningarna efter kungen och drott-
ningen berättar en del om rummens fasta och lösa in-
ventarier. Se inledningen till rumsbeskrivningen. 
 

 
Edward Stevens, förslag till slottsbyggnad vid Svartsjö. 
NM. Ur J. Harris 1970. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   
35 Merit Laine: ”En minerva för vår nord”. Lovisa Ulrika som samlare, 
uppdragsgivare och byggherre, Stockolm 1998, sid 246. Se även Stig 
Fogelmarck: Carl Fredrik Adelcrantz. Arkitekt, Stockholm 1957. 

 
William Chambers, förslag till slottsbyggnad vid Svartsjö. 
V & A, London. Ur: Harris 1970. 

 
 
Något år innan Adelcrantz utarbetade sitt förslag till 
tillbyggnad av Svartsjö slott erhöll Lovisa Ulrika också 
två förslag till lustslott vid Svartsjö från William Cham-
bers, och hans elev Edward Stevens. Båda förslagen är 
starkt klassicistiska i engelsk palladiansk tradition. Ingen 
korrespondens finns bevarad beträffande dessa förslag 
och enligt Merit Laine kan det röra sig om en fin gest  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Det finns knappast några bilder som illustrerar det dagliga livet på Svartsjö. Det gör inte heller denna målning av 
Pehr Hilleström från omkring 1780. Det är sannolikt ett skådespel som skall föreställa ett skånskt slåtteröl. NoMu. 
Se även Albert Eskeröd: Ett slåtteröl på Svartsjö, I: Fataburen 1962, Stockholm 1962, sid 33-49. 
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från Chambers till Lovisa Ulrika. Drottningen hade tidi-
gare skickat en gyllene dosa med målningar av de kung-
liga slotten och några år senare belönades han också 
med Nordstjärneorden. 1774 utarbetade Chambers 
också ett förslag till Engelsk park vid Svartsjö. Det är 
okänt hur mycket, om något, av detta som genomför-
des.36 

Under 1770-talet fick änkedrottningen allt sämre eko-
nomi. Mot att Lovisa Ulrika överlät Drottningholm till 
kronan betalade Gustav III alla hennes skulder och som 
änkesäte fick hon Svartsjö. ”Förgrämd och bitter och 
under allt annat än vänliga känslor mot sin son fram-
levde hon sin [sic!] sista år på Svartsjö.”37   

Vid änkedrottningens död 1782 tog Gustav III över 
slottet och Adelcrantz planer var vid denna tid till stora 
delar förverkligade. I samband med övertagandet fick 
Adelcrantz i uppdrag att ta fram kostnadsförslag för 
vissa renoveringar och ombyggnader. Flera rum inred-
des och möbler och inredningar hämtades från Fredriks-
hov. Efter Gustav III:s död lämnades slottet att för-
falla.38 Föremål som inte längre behövdes såldes på 
auktioner 1813 och 1819. Helt bortglömt var dock inte 
slottet under 1800-talet. Huset putsades, taket lades om 
och invändigt lagades paneler.39 
 

 
Anstalten från sjösidan. Inramat fotografi på slottets 
vind. Okänd fotograf och okänt år. 
 
 
Anstaltstiden 
Omkring 1820 förbereddes en krigsinvalidinrättning, 
efter franskt mönster, på Svartsjö. I Krigsarkivet förva-
ras en arbetsbeskrivning från detta år, kompletterad 
med en planritning med rumsnummer. Enligt denna 
fanns mycket av de fasta inredningarna kvar i slottet. 

                                                   
36 John Harris: Sir William Chambers. Knight of the Polar Star, London 
1970 sid 248, se även Merit Laine: ”En minerva för vår nord. Lovisa 
Ulrika som samlare, uppdragsgivare och byggherre, Stockolm 1998, sid. 
155f. 
37 Beth Hennings: Det gustavianska enväldet I: Svenska folket genom 
tiderna Band 7 (red. Ewert Wrangel), Malmö 1938. 
38 Thomas Billig: Rapport efter renovering av Svartsjö slott etapp 1, SFV 
lokalkontor Drottningholm. 
39 Hans Landberg: Ett fängslande slott, I: Kulturvärden 3/1996. 

Rum för rum anger dokumentet att paneler och olika 
typer av väggbeklädnader samt spisar skall rivas ut.40 
Vid denna tid revs också slottets fristående flyglar. Men 
invalidinrättningen fick istället sin placering på Ulriksdals 
slott och Svartsjö lämnades att förfalla.  

På 1880-talet instiftades den så kallade Lösdrivarla-
gen, som kriminaliserade arbetsovilja och avsaknad av 
ekonomiska tillgångar. Syftet var att ”injaga fruktan för 
tvångsarbete” så att den intagne skulle anstränga sig 
för att inte hamna på anstalten igen. 

Till följd av den nya lagen slöts en överenskommelse 
mellan svenska staten och hovet 1888, där Fångstyrel-
sen fick överta dispositions- och besittningsrätten för 
Svartsjö. I gengäld skulle förvaltningen för Drottning-
holm få hela det underhållsapanage som tidigare förde-
lats på bägge slotten. Vid Svartsjö hade man också 
funnit ett område med lättbruten granit, där de interne-
rade skulle kunna användas som arbetare. Fångstyrel-
sen tog även på sig skötseln av slottsparken. 

För att acceptera överenskommelsen krävde Oscar II 
att den ursprungliga planlösningen skulle bevaras, och 
att riksvapnet på trädgårdsfasaden skulle huggas bort. 
Det ansågs opassande att ha kvar riksvapnet när slottet 
fått sin nya verksamhet. 

Året efter att överenskommelsen slutits påbörjades 
ombyggnaden av slottet. Kvarvarande inredningsdetal-
jer, som spisöverstycken, paneler och boaseringar, revs 
i flera fall ut, men golv och vissa paneler sparades.41 
Kakelugnarna togs ned och nya kaminer installerades i 
nymurade eldstadsnischer. 337 celler byggdes i slottet, 
två våningar i bottenvåningen och en i övervåningen, 
och man började uppföra nya anstalts- och ekonomi-
byggnader i en sluten rektangel kring slottet. Anlägg-
ningen omgärdades av ett träplank, som senare ersattes 
av en stenmur. Tidigt på morgonen den 29 maj 1891 
avgick den första båten med interner till Svartsjö. 

Stor vikt lades vid disciplin, arbetsfostran och utbild-
ning i etik och religionskunskap och de som saknade 
formell folkskoleutbildning skulle delta i anstaltens skol-
verksamhet. Varje söndag skulle samtliga intagna delta i 
gudstjänsten och på slottets vind hade man inrättat en 
gudstjänstlokal.  

Till en början fick internerna ägna sig åt röjningsar-
beten i parken samt vägarbeten, men många av de 
yngre flyttades snart över till stenbrottet. För att ge de 
intagna ett mera varierande arbete och därmed öka 
motivationen började man bedriva jordbruksarbete efter 
förebild från utländsk fångvård.42  

                                                   
40 Omkostnadsförslag till nödige reparationer å Svartsjö slott i afseende 
å invalidinrättning därstädes, KrA. 
41 Stendetaljer från spisarna användes för att smycka parken, men 
förvaras nu i källaren i väntan på en framtida rekonstruktion. 
42 Fredrik Linnarson, Anstaltstiden på Svartsjö slott (på uppdrag av 
Statens fastighetsverk), utan år och tryckort. Se även Arvid Ulrich: En 
rundvandring på Svartsjö tvångsarbetsanstalt, Stockholm 1912  
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Stenbrottet vid Svartsjö slott. Ur: Arvid Ulrich: En rund-
vandring på Svartsjö tvångsarbetsanstalt, Stockholm 
1912. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Svartsjöanstaltens celler före ombyggnaden 1949. Foto: 
Pressens bild. 

 

Svartsjö under anstaltstiden. Innanför anstaltsmuren ligger kanslihuset i norr, mittemot huvudentrén till slottet ligger 
verkstadshuset och husen längst söderut är ekonomibyggnader. Längs med slottet mot trädgården ligger sjukhus-
byggnaden. I parken skymtar direktörsvillan. Flygfoto från 1935, Ahrenbergsflyg, SLM nr. FB-0025 
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Den mängd av trånga celler som inrymdes i anstalten 
medförde naturligtvis stora risker vid en eventuell 
brand. Om detta skriver Arvid Ulrich: ”Något som genast 
slår en besökare, är den stora risk för vilken fångarna å 
Svartsjö äro utsatta, nämligen att vid eldsvåda bli 
kvävda och sedan stekta /…/ Den fångvaktare, som 
slutligen våga sig på att, då elden utbrutit i några salar, 
trotsa elden och söka öppna den ena fångburen efter 
den andra, vore säkerligen en person, som för pliktens 
och människokärlekens skull komme att offra sitt liv i 
lågorna.” 

 

 
Insida av fängelsecell 1945. Foto: Pressens bild. 
 
 
Ulrich skriver också att ”Då fångarna komma till Svart-
sjö, skola de klippas, vägas, och badas. Fången lägges 
på en bänk och såpas in från huvud till fot av två kam-
rater” I varje cell fanns en säng med tillbehör, en rund 

trästol utan ryggstöd, en bordsskiva som lades på 
sängen när skivan skulle användas, 2 hyllor, kam, 
borste, ett nattkärl, en vattenskål, bibel och psalmbok.43 

Under 1910-talet började man att placera även straff-
fångar på Svartsjö och klimatet hårdnade därmed suc-
cessivt. År 1920 skildes rikets fyra tvångsarbetsanstal-
ter, Svartsjö, Landskrona, Västervik och Karlskrona, från 
Fångvården och tillhörde därefter Socialdepartementet. 
I samband med detta fick Svartsjö benämningen Sta-
tens tvångsarbetsanstalt å Svartsjö och Statens vårdan-
stalt för alkoholister å Svartsjö och man började därmed 
att ta emot även svårartade alkoholister. 1920 drogs el 
in i slottet och 1923 även vatten och avlopp. 

1926 påbörjades uppförandet av en sluten avdelning 
och arbetet färdigställdes två år senare. Syftet med den 
slutna avdelningen var att skilja internerna åt utifrån 
svårighetsgrad. Svartsjöanstalten hade under lång tid 
stegrande problem med oroligheter och den brokiga 
samlingen av interner skapade konflikter. Problemen 
kulminerade i ett upplopp på kvällen den tolfte maj 
1948. Ett hundratal fångar gick då bärsärkargång i slot-
tet och vandaliserade inredningen. Fem hundra fönster 
krossades och flera av de över 100 kilo tunga kaminerna 
kastades ut på gården. Först på natten tre timmar se-
nare, då förstärkning anlänt från Stockholm, lyckades 
man avbryta upploppet.44 

Efter upploppet byggdes anstaltens celler om. De 
trånga cellerna med spjälväggar ersattes av dubbelt så 
stora celler med helt slutna väggar. 
 

 
Fängelseceller efter ombyggnaden 1949. I bottenvå-
ningen byggdes de i två plan, i övervåningen i ett. Foto 
G. Krendel 1972. KA-enheten, SFV. 

 
 
 
 

                                                   
43 Arvid Ulrich: En rundvandring på Svartsjö tvångsarbetsanstalt, Stock-
holm 1912. 
44 Fredrik Linnarson, Anstaltstiden på Svartsjö slott (på uppdrag av 
Statens fastighetsverk), utan år och tryckort.  
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Åke Stavenow, som skrev sin avhandling om Carl Hår-
leman när anstalten fortfarande var i bruk, skriver att 
”Det beklämmande intrycket, som griper besökaren vid 
en kringvandring i de brunt oljefärgade och gallerför-
sedda slottsgemaken, som fortfarande ligga efter den  
ursprungliga planen förflyktigas något, när man kommer 
ut och ser de väl bibehållna fasaderna. Planeringen 
kring gårdsplanen har förstörts genom ett flertal eko-
nomi- och sjukhus, höga fängelsemurar m. m., men åt  
trädgårdssidan vittnar ännu den underbara parken om 
Svartsjö forna skönhet.”45 

 

 
Svartsjö slotts trädgårdsfasad i september 1972. Okänd 
fotograf. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                   
45 Stavenow sid 156f. 

 
Ännu på 1970-talet fanns en hel del spår från anstaltsti-
den. Här syns ett galler i fönstret i rum 219. Foto: G: 
Krendel 1975. SFV, KA-enheten. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Svartsjö slott från sydväst. Efter att anstalten flyttats från slottet och cellerna rivits ut lämnades slottet att för-
falla. Fasaderna renoverades, men i övrigt lämnades byggnaden orörd. Denna bild är tagen 1975. Fotograf Gun-
nar Sillén. ATA, Uppland, Sånga s:n, Svartsjö slott, A 956:171. 
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1966 upphörde Svartsjö slott att fungera som fång-
vårdsanstalt och verksamheten flyttades till de nya 
byggnader som uppförts norr om parken. Under början 
av 1970-talet revs muren och ekonomibyggnaderna 
kring slottet. Även inne i slottet revs resterna från an-
staltstiden ut, såsom cellburar avbalkningar och golv-
skikt. Diskussioner fördes vid denna tid också om att 
riva slottet. Men 1976 genomförde istället Byggnadssty-
relsen, i samarbete med Riksantikvarieämbetet, en 
renovering av slottets exteriör. All originalputs knacka-
des ned och ersattes med cementbaserad puts och de 
flesta av slottets fönster byttes ut, men karmarna be-
hölls. För att minska risken för inbrott användes macro-
longlas. På slottets vind förvarades nedmonterade ka-
kelugnar och andra inredningsdetaljer, men eftersom 
slottet tidvis stod helt öppet stals en del av dessa. 

Konsthögskolans kurs i restaureringskonst ägnade 
1988-1989 de praktiska arbetena åt att upprätta ett 
förslag till restaurering och användning av Svartsjö slott, 
vilket resulterade i skriften Svartsjö slott. Dokumentat-
ion, analys och restaureringsförslag. Här beskrivs slottet 
på följande sätt: ”När man kliver in i byggnaden slås 
man av den beklämmande tristess som avspeglar fäng- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

elsetiden i de forna kungliga gemaken. Djupa sår i väg-
garna efter de 300 cellerna vittnar om hur man på 
1800-talets slut cyniskt planerade för fångarna. Men 
tack vare de relativt små ingrepp[en] i inredningen kan 
man fortfarande känna en fläkt av slottets korta blomst-
ringstid.”46 
 
Restaureringen 
1995 påbörjade Statens fastighetsverk en omfattande 
restaurering av Svartsjö slott. Vid denna tid återstod 
inte mycket från anstaltstiden; ”den tid då slottet an-
vänts mest och ett stort antal personer bodde eller hade 
sitt arbete i slottet”, som slottsarkitekt Helena Tallius 
Myhrman skriver. Vad som framförallt minde om an-
staltstiden var slitage och skador. 

Vid restaureringens början fanns spår efter rivnings-
arbeten i väggar, golv och snickerier. Många dörröpp-
ningar och ett litet oxöga som förbinder två rum var 
igenmurade och väggarna var klädda med cementputs. 

                                                   
46 Svartsjö slott. Dokumentation, analys och restaureringsförslag, 1989, 
Kungliga konsthögskolans kurs i restaureringskonst, sid. 2. 

 

Rum 209 efter att snickerierna färgskrapats och 1880-talsputsen knackats ned. Dörröppningen i bildens mitt har nytill-
verkade foder, medan den vänstra är en av de få som har kvar de ursprungliga fodren från Hårlemans tid. Foto: Per 
Magnus Persson 1996. 
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För att få bättre kunskap om hur slottets interiörer 
sett ut i äldre tid kontaktades Roy Dahl, vid Stockholms  
stadsarkiv, som genomfört omfattande arkivstudier 
kring Svartsjö. Man tillsatte också en referensgrupp 
bestående av Rolf Karlsson, Kerstin Westerlund, Birgitta 
von Haslingen och Anders Zander från SFV samt Lars 
Sjöberg, Ralf Edenheim, Göran Alm, Roy Dahl och He-
lena Tallius Myhrman. 

Restaureringen genomfördes i etapper; en flygel åt 
gången och sedan mittpartiet. Fasadens kalk-
cementputs lagades. Ytan ruggades upp och man lade 
på ett tunt lager kalkputs. Sedan avfärgades fasaderna 
med kalkfärg. 2002 genomfördes slutbesiktningen. 

De hårdaste kraven på bevarande ställdes i hårleman-
delen, medan man för Adelcrantz senare tillfogade flyg-
lar beslutade att acceptera något större ingrepp. I flyg-
larna accepterades våtutrymmen och i hårlemanslottet 
lades mer arbete ned på rekonstruktionsarbeten, så som 
tapeter.47 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

                                                   
47 Helena Tallius Myhrman, Att återskapa ett rokokoslott, I: Kulturvärden 
2000: 2, sid. 17. 

Då stora ingrepp gjorts i slottet under anstaltstiden 
och Svartsjö sedan lämnats åt sitt öde i flera decennier 
krävdes stora insatser. Cementgolv ersattes med sten- 
eller trägolv, dörrar nytillverkades där gamla saknades 
och flera försågs med nya beslag och kammarlås. In-
nerväggarnas cementputs avlägsnades och man frilade 
därigenom den underliggande kalkputsen. Fönstrens 
yttre bågar, som tillverkats på 1970-talet, sparades och 
försågs med nytt glas. Fönstren fick samtidigt lösa inn-
anfönster. 

Rummen har paneler från flera olika tider i slottets 
historia och avsikten har varit att bevara dem på befint-
liga platser. 

Lars Sjöberg, tidigare 1:e intendent vid Nationalmu-
seum, menar att det faktum att Svartsjö under långa 
tider stått obebott resulterat i att slottet, i större ut-
sträckning än andra samtida anläggningar, har bevarade 
originalsnickerier.48 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                   
48 Lars Sjöberg: Inredningar på slott och herrgårdar, I: Carl Hårleman. 
Människan och verket, Stockholm 2000, sid. 194. 

Arbete med tapeterna i rum 225. Foto: Michael Perlmutter. 
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Det illa tilltygade slottets tomma salar innebar också 
unika möjligheter. Ett helhetsgrepp kunde tas, vilket lett 
till att en ovanligt enhetlig slottsmiljö skapats. En stark 
kontrast till de flesta andra slottsanläggningar, där skikt 
från många olika tidsperioder samsas. 

Centralt i de restaureringsideologiska diskussionerna 
kring Svartsjö var hur väggarna skulle klädas. Någon 
form av väggbeklädnad behövdes för att skydda 
väggarnas ömtåliga originalputs. I inventarieförteck-
ningar från 1700-talet sägs att de flera av slottets väg-
gar var klädda med målade papperstapeter. Något som 
var helt nytt i Sverige vid denna tid.  

Endast ett tapetfragment av litet större storlek finns 
bevarat från Svartsjö. Med litet fantasi har man rekon-
struerat mönstret och tapeten är nu uppsatt i rum 325.  

Till en början diskuterade man att använda sig av ti-
digare gjorda kopior från exempelvis Strömsholm, men 
slottsarkitekten menar att skillnader sannolikt funnits 
mellan 1700-talstapeter i ett 1600-talsslott som Ströms-
holm och 1700-talstapeter i ett nybyggt slott som Svart-
sjö. Beslutet blev därför att rekonstruera och nygestalta 
rokokotapeter.  

Den främsta källan för rekonstruktionsarbetet har va-
rit Drottningholms slott och slottsteater, där flera olika 
tapeter från 1700-talet finns bevarade. Rekonstruktions-
arbetet och nyskapandet av tapetmönster gjordes av 
Helena Tallius Myhrman tillsammans med konstnären Pi 
Eriksson.  

En stor svårighet när gamla papperstapeter skall åter-
skapas är kulörerna. Ljus, fukt, smuts och annat har 
förändrat kulörerna. Vissa har bleknat, andra har mörk-
nat. 

Tapetmönstren ordnades hierarkiskt rum för rum, där 
de mest utvecklade och färgrika återfinns närmast mit-
taxeln.49 

Tapeterna består av handgjorda pappersark med måt-
ten 53 x 63 cm, som limmats ihop till våder och som 
sedan målats. Våderna syddes ihop och spikades fast på 
tidstypiskt sätt. För att skydda de fält av ursprunglig 
kalkputs som täcker väggarna fästes tapeterna i spiklis-
ter av trä. 

Restaureringsprojektet fick uppmärksamhet i flera 
olika media, t.ex. i tidskriften Arikitektur och boken 
Arkitektur i Sverige 2000-2005.50 I juni 2002 öppnades 
slottet för första gången för allmänheten. Det väckte 
stort intresse och bilköerna ringlade ända från Bromma 
till Svartsjö.51 

 

                                                   
49 Helena Tallius Myhrman: Nyskapade tapeter i statligt byggnadsminne, 
I: Kulturmiljövård 2/2003.  
50 Claes Caldenby: Arkitektur i Sverige 2000-2005, Stockholm 2005. 
51 Caspar Opitz: Folkstorm när slott slog upp portarna, DN 29/6 2002. 


