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ABSTRACT: 

Uppsatsen syftar till att undersöka en vid sin tillkomst i början av 1700-talet mycket speciell 
byggnad till sitt innehåll. I denna byggnad samlar Nils Bielke några av sina mest värdefulla 
ägodelar. Uppsatsen söker svar på frågor kring samspelet mellan de högre ståndens faktiska 
liv och samtidens moralfilosofiska idéströmningar. Vidare vilket Nils Bielkes syfte kan ha 
varit med att uppföra byggnaden. Uppsatsen utgår från ett genusperspektiv med mannen i 
fokus. Genom att studera fotografier och uppmätningar av Gamla stallet kan en jämförelse 
göras med Nils Bielkes egna skisser. Byggnadens idéhistoriska kontext analyseras med fokus 
på den neostoiska filosofiska inriktningen som att döma av inredningen i Gamla stallet var 
betydelsefull för Nils Bielke. Uppsatsen består av två huvuddelar: en historisk bakgrund och 
en beskrivande del som redogör för Gamla stallets exteriör, interiör och inventarier. I den 
avslutande diskussionen resonerar jag kring Nils Bielke som en typisk produkt av 
stormaktstiden i Sverige och Gamla stallet som ett uttryck för en tid som går mot sitt slut.  

Nyckelord: 
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Inledning 

 

Salsta slott ligger i Uppland, ca 2,5 mil norr om Uppsala. Jag har inte haft möjlighet att 

besöka anläggningen i arbetet med denna uppsats. Gamla stallet på Salsta är en i 

Sverige unik byggnad, inte i sin arkitektur eller byggnadsteknik, men som idé. Nils 

Bielke låter uppföra Gamla stallet, eller biblioteksbyggnaden som han själv kallar den 

på en skiss, när han är i 60-årsåldern. Några år tidigare har han dömts och sedan 

benådats i en mångårig högförräderiprocess. I byggnaden samlade Nils Bielke sina mest 

värdefulla ägodelar: tolv ädla ridhästar, boksamlingen, vapensamlingen, exklusiva 

sadlar och konst. Här fanns även ett rökrum och en svarvkammare (snickarverkstad). 

Det som inspirerar till vidare undersökning är den eklektiska blandningen. Idag 

uppfattas kombinationen stall och bibliotek som säregen, men hur såg det ut på 1600-

talet? 

 

Nils Bielke var en produkt av 1600-talets adelsmannaideal. En duktig fältherre med en 

bred och grundlig utbildning i luthersk teologi, filosofi, statskunskap, historia, språk, 

fortifikationslära, ryttarkonst, dans m.m. Karin Wahlberg Liljeström har i sin avhandling 

visat att Bielke tog mycket aktiv del i byggandet av Salsta slott och senare i byggandet 

av stallet/biblioteket. Flera skisser av Bielkes hand visar rumsdispositioner och de 

många memorial Bielke skrev under hela byggnadsperioden från 1670-talet till dess 

stallet/biblioteket var klart vittnar om detta. Efter Nils Bielkes död flyttades 

inventarierna i olika omgångar dels till huvudbyggnaden, dels till Skokloster. På 1750-

talet rivs halva byggnaden och resterande delar tycks därefter långsamt ha förfallit. 

 

Stallbyggnaden och dess innehåll kan tolkas som en typisk manlig bastion och i tydlig 

dialog med det som vi idag uppfattar som ett av barockens maktuttryck: att ta kontroll 

över landskapet genom långa siktaxlar, symmetriskt och hierarkiskt placerade 

byggnader och en hårt tuktad trädgård. Nils Bielke faller från en hög social position när 

Karl XI dör. Han förlorar alla sina titlar och närapå sitt liv. På Salsta slott var han dock 

fortfarande herre, i stallet/biblioteket samlade han minnen från sitt liv. Här kunde han 

leva ett vita contemplativa, reflektera över sitt livs med- och motgångar och förbereda 

sig för livets slut.
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Syfte 

 

Uppsatsens syfte är att med utgångspunkt från Nils Bielke och hans stall på Salsta slott 

undersöka ett manligt rum under den svenska stormaktstiden. Ur ett genusperspektiv 

studeras hur byggherrens sociala och kulturella position i kombination med tidens 

moralfilosofiska strömningar uttrycks i en byggnad. Syftet är också att söka förstå 

Gamla stallets ursprungliga funktion sett i en stormaktstida kontext. 

 

 

Frågeställningar 

 

Stormaktstiden i Sverige präglas av ständigt pågående krig samtidigt som de högre 

stånden i Sverige och Europa ägnade sig åt ett liv i lyx och överflöd. Adelsmännen 

förväntades ha en bred utbildning i allt från krigskonst till dans. Hur uttrycks i 

byggnaden samlivet mellan ett liv i lyx och en moralfilosofisk uppfattning där 

ärelystnad och girighet sågs som naturvidriga begär? Vilket kan Bielkes syfte varit med 

uppförandet av stallet/biblioteket? Är Gamla stallet en produkt av en tidsanda som var 

på väg att förändras till något annat? 

 

 

Material 

 

Salsta slott har undersökts och dokumenterats vid olika tillfällen. I samband med dessa 

undersökningar har även Gamla stallet dokumenterats. Foton av stallets exteriör finns 

från en inventering som Upplandsmuseet genomförde 1978.1 I Nordiska museets 

Herrgårdsundersökningar finns fotografier av Salsta slott, i huvudsak huvudbyggnaden, 

men även exteriöra bilder på stallet.2 Fotografierna av stallet är från Arkitekturminnes-

föreningens inventering 1913 och några av fotografierna från denna inventering finns 

även i Sigurd Curmans arkiv i ATA/Riksantikvarieämbetets arkiv. Stallet har även mätts 

upp av Gunnar Redelius i samband med dokumentation och uppmätning av Salsta slott 
                                                 
1 Upplandsmuseets samlingar. 
2 Nordiska museets arkiv. 
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1994-19953 och Gamla stallet 1999.4 Med hjälp av fotografier och uppmätningar kan 

skisserna av Gamla stallet av Nils Bielkes hand verifieras.5 Den byggnad vi ser på 

skisserna stämmer väl överens med den del som finns kvar idag. 

 

Stallets inredning och innehåll finns beskrivet i Karin Wahlberg Liljeströms avhandling 

Att följa decorum 6 och i Simon McKeowns Emblematic Paintings from Sweden’s Age 

of Greatness.7 Karin Wahlberg Liljeström beskriver allmänt konsten i Gamla stallet och 

Simon McKeown redogör för det neo-stoiska galleriet på Skokloster som tidigare fanns 

i Gamla stallet.  

 

Bilder på Salsta finns i Suecia Antiqua et Hodierna.8 Sticken visar vad Nils Bielke 

tänkte med sitt slott men allt blev inte genomfört. På ett av sticken kan man se det 

planerade stallet sticka upp bland träden. På Kungliga biblioteket finns även en skiss av 

Erik Dahlbergh som visar ett tänkt stall på Salsta. Bilden stämmer väl överens med Nils 

Bielkes skisser och det man ser sticka upp bland träden på Sueciasticket. 

 

 

Teori 

 

Studier av arkitektur ur ett genusperspektiv härrör från det sena 1970-talet, och 

genomfördes från början av kvinnor och ur en tydlig feministisk synvinkel.9 I antologin 

Sexuality and Space från 1992, sammanställd av Beatriz Colomina, presenterades för 

första gången en sammanställning av hur en rad discipliner, som konsthistoria, 
                                                 
3 Gunnar Redelius, Salsta slott, Lena socken, Uppland. En dokumentation gjord 1994-1995, 

Riksantikvarieämbetet, Uppsala 1997. 
4 Gunnar Redelius, Gamla stallet vid Salsta slott, Statens fastighetsverk, Uppsala 1999. 
5 Av Nils Bielkes hand, Ritningar och utkast till byggnad, ca 1700, Skoklosters samlingar. 
6 Karin Wahlberg Liljeström, Att följa decorum. Rumsdisposition i den stormaktstida 

högreståndsbostaden på landet, diss., Stockholms universitet, Eidos nr 20, Stockholm 2007. 
7 Simon McKeown, Emblematic Paintings from Sweden's Age of Greatness. Nils Bielke and the Neo-

Stoic Gallery at Skokloster, Imago Figurata studies vol 6, Brepols Publishers n.v. Turhout, Belgien 
2006. 

8 Erik Dahlbergh/Willem Swidde, Saalstad, 1694, Kungliga biblioteket. 
9 Jane Rendell, Barbara Penner, Iain Borden, ”Editors General Introduction”, Gender Space 

Architecture. An interdiciplinary introduction, Jane Rendell, Barbara Penner, Iain Borden (red) m.fl. 
Routledge, London 2000, s. 6. 
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antropologi, geografi, psykoanalys, kulturvetenskap och filosofi använder 

genusperspektivet och hur det kan bidra med verktyg som kan användas även i studier 

av arkitektur.10 Den interdisciplinära kontexten vidgar diskursen.  

 

Studier ur ett genusperspektiv har sedan slutet av 1990-talet breddats från att tidigare ha 

haft ett tydligt feministiskt fokus till att omfatta genus som något större än ett bipolärt 

system av att vara eller inte vara. Harry Brod har formulerat behovet av att inkludera 

studier av mannen som man, inte utifrån mannen som mall för människan, i akademin.11 

Brod menar att mansstudier inte handlar om att återberätta den traditionella berättelsen 

färgad av mannen som norm. Generaliseringen av mannen som lika med människan 

förvränger inte bara synen på vad som är generiskt för människan utan utesluter även 

den specifikt manliga erfarenheten.12 Min undersökning studerar ett manligt rum 

gestaltat utifrån en specifikt manlig upplevelse. Nils Bielkes erfarenheter från resor och 

deltagande i krig nere på kontinenten uttrycks i stallbyggnadens olika rum och deras 

innehåll. 

 

Helen Hills lyfter i Architecture and the Politics of Gender in Early Modern Europe 

fram att forskningen som rör gränssnittet mellan genus och rumslig organisation i det 

tidigmoderna Europa har fokuserat på genus skilt från andra viktiga faktorer som social 

klass.13 Hills menar att social klass är en avgörande aspekt i diskussionen om 

genusperspektiv. Hills resonemang utgår från ett kvinnligt perspektiv. De kvinnor som 

hade möjlighet att göra avtryck i arkitekturen under tidig modern tid tillhörde ofta en 

hög social klass. Diskussionen är ändå intressant även när det gäller Gamla stallet. Det 

speglar hur det manliga perspektivet kan uttryckas genom arkitektur och rumslig 

disposition och då avser jag dispositionen av byggnaderna på Salsta kopplat till 

närheten till huvudbyggnaden. I en större skala uttrycks detta i Tessins generalplan över 

området kring slottet från 1713 där maktens byggnader placeras i slottets olika axlar. I 

                                                 
10 Rendell, Penner, Borden 2000, s. 6. 
11 Harry Brod, utdrag ur ”The Case for Men's Studies”, Gender Space Architecture. An interdiciplinary 

introduction, Jane Rendell, Barbara Penner, Iain Borden (red) m.fl., Routledge, London 2000, s. 88. 
12 Brod 2000 s. 89. 
13 Helen Hills, ”Theorizing the Relationship between Architecture and Gender in Early Modern Europe”, 

Architecture and the Politics of Gender in Early Modern Europe, Helen Hills (red) m.fl., Ashgate, 
Aldershot 2003, s. 4. 



 

 

5 

detta sammanhang kan man även fundera över sociala strukturer. Både i fallet Salsta och 

Stockholms slottsområde är det en särskild sorts hästar som får finnas nära huvudbygg-

naden. Det är de väldresserade ridhästarna som får stå i Gamla stallet, arbetshästarna 

finns betydligt längre från huvudbyggnaden i ladugården. Relationen slottsherre och 

underlydande avspeglas även bland hästarna. 

 

Hills menar att förhållandet mellan genus och arkitektur är ett forskningsområde av ökat 

intresse inom akademin. Genus tillsammans med rumslig organisation kan över tid 

ändra betydelse beroende på kulturellt sammanhang och metaforer, och kan därför bara 

förstås i relation till dessa. Förändringen av betydelsen får djupgående konsekvenser för 

arkitektur och den byggda miljön som är produkter av strategier som riktar sig mot ett 

tillfredsställande av materiella och symboliska intressen och åtagna i relation till givna 

ekonomiska och sociala förutsättningar.14 Hills citerar Henrietta Moore som menar att 

rumslig organisation hjälper till att skapa och återskapa de särdrag som de kulturella 

genuskonstruktionerna baseras på.15 Rumslig organisation stödjer alltså 

genusideologier, ideologier som enligt Moore inte visar på genusrelationernas sanna 

natur. Moore menar vidare att den rumsliga organisationen hjälper till att konstruera en 

genusrepresentation som presenterar manlig auktoritet som naturlig och förutbestämd.16 

Hills menar att andra forskare och filosofer som Michel Foucault och Pierre Bourdieu 

visar på att relationerna genus och rumslighet är mer komplexa, motsägelsefulla och 

fragmenterade. Relationen mellan ekonomisk makt och rumslig representation är inte 

nödvändigtvis enkel. Det är viktigt att förstå vad som utgör kulturellt kapital vid olika 

tider och på olika platser för att förstå social makt.17 Min undersökning rör sig kring en 

man som i kraft av en social position och ekonomisk styrka hade möjlighet att också 

uttrycka detta fysiskt genom byggande av bland annat Salsta slott. Gamla stallet 

placeras nära, men inte alltför nära huvudbyggnaden. Detta var inte unikt för Salsta. 

Flera exempel finns, både i Sverige och i Europa på slottsanläggningar från 1600-talet 

där stallet för ridhästarna har en prominent placering. Detta kan visa både på hästens 

                                                 
14 Hills 2003, s. 5-6. 
15 Henrietta Moore, Space, Text and Gender: an anthropological study of the Marakwet of Kenya, 

Guilford Press, New York 1996, s. 8.  
16 Moore 1996, s. 199. 
17 Hills 2003, s. 6. 



 

6 

status och mannens, som ju var den som använde ridhästarna.  

 

Hills pekar även på vikten av att fundera över hur arkitektur fungerar på sätt som skiljer 

sig från annan form av representation.18 Hills citerar Henri Lefebvre som i sin bok The 

Production of Space menar att ett rumsligt verk, som ett monument eller arkitektur, har 

en komplexitet som skiljer sig från den som en text har, vare sig det handlar om prosa 

eller poesi.19 Detta kan utsträckas även till andra konstuttryck. 

 

Arkitektur är ett påtagligt klassificerande system som hela tiden inpräntar och förstärker 

de systematiska principer som ligger under alla godtyckliga villkor i en kultur.20 Hills 

menar att detta är tydligt i tidig modern arkitektur som starkt trycker på att social 

hierarki kan visas genom etikett, ritual och fysisk form för att betona avståndet till 

makten. Michel Foucault lyfter i flera av sina verk, men särskilt i Övervakning och 

straff, fram hur arkitektur förkroppsligar maktrelationer och utövar dem på och genom 

kroppen.21 Denna tanke kopplar tydligt till barockens slottsanläggningar som är strikt 

hierarkiska i sin disposition. Makten över naturen och människorna avspeglas i siktaxlar 

och tuktade buskar och träd. Gamla stallet på Salsta är mer än en stallbyggnad. Här 

samlar Nils Bielke även andra värdefulla ägodelar till skillnad från stallen på 

exempelvis Sjöö, Versailles och Vaux-le-Vicômte. Gamla stallet må vara anspråkslöst på 

utsidan, men innehållet är exklusivt och visar på en man som inte tvekar att visa upp sin 

tro på sig själv och sitt värde. 

 

Arkitektur är en del av en social dynamik som involverar alla i dess produktion och 

användning. Den är del av en social och politisk historia som oåterkalleligt förändras i 

och med den arkitektur som skapas.22 Det betyder att den arkitekturhistoriska 

forskningen måste bli mer uppmärksam på vilka specifika historiska förutsättningar som 

gjorde olika rumsliga arrangemang önskvärda, inklusive arkitektens och beställarens 
                                                 
18 Hills 2003, s. 8. 
19 Henri Lefebvre, The Production of Space, Blackwell Publishing, Oxford 1991, s. 222.  
20 Hills 2003, s. 8. Hills hänvisar här till Pierre Bourdieu som i Outline of a Theory of Practice, s. 117-

136, utvecklar detta mer fullödigt.  
21 Michel Foucault, Övervakning och straff, Arkiv förlag, Lund 1987, Fjärde översedda upplagan 2003, 

s. 201-205.  
22 Hills 2003, s. 11. 
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roll, och den sociala aspekt som dessa rum skapade.23 Nils Bielke var mycket delaktig i 

skapandet av Gamla stallet. Han hade förlorat sin höga social position, men bygger ett 

hus för sina mest värdefulla ägodelar. Samtidigt byggs även slottskapellet på Salsta. 

Båda är platser för kontemplation, men av olika slag. De båda byggnaderna uttrycker 

fysiskt två poler i stormaktstidens idévärld: religionen, människans relation till Gud och 

filosofin, människan som samhällsvarelse. Båda byggnaderna kan tolkas som 

förberedelse för döden på olika plan, ett själsligt och ett intellektuellt. 

 

Även Dana Arnold lyfter fram arkitekturhistoria som något mer än studier av bygg-

nader. Arkitektur är ett grundläggande uttryck för ett distinkt socialt system och en 

uppsättning kulturella värderingar och har därför studerats av olika discipliner.24 

Arkitektur skiljer sig från annan konst i det att en byggnad kan förändras över tid, både 

fysiskt och funktionellt för att tillgodose olika behov.25 Ibland förändras byggnaden 

fysiskt men funktionen finns kvar, ibland ändras funktionen i en i övrigt i stort sett 

oförändrad byggnad. Byggnadens betydelse kan också förändras med kontexten. Detta 

visar på några problem att i nutid tolka och förstå en historisk byggnad. Arnold menar 

att en byggnad inte kan förstås isolerat som en egen historia med fokus på dess form 

och uttryck. Det är att beröva den mycket av dess mening. Detta resonemang avspeglas 

tydligt i Gamla stallet. Under Nils Bielkes tid var det en omtalad byggnad, men snart 

efter hans död började förfallet. Under modern tid har det som är kvar av Gamla stallet 

använts både som fårhus och garage. Positionen som statusbyggnad är sedan länge 

försvunnen. 

 

Historia handlar lika mycket om nutiden som dåtiden. Arnold lyfter i kapitlet Reading 

architectural herstories fram problematiken med att genusläsa någon annans liv.26 Det 

kan leda till ett obekvämt val där författaren antingen framhåller den egna tolkningen av 

någon annans liv eller äventyrar sin plikt att utmana det förtryck som det historiska 

                                                 
23 Hills 2003, s. 11. 
24 Dana Arnold,”Reading the past”, Reading architectural history, Dana Arnold (red) m.fl., Routledge, 

London 2002, s. 2. 
25 Arnold 2002, s. 7. 
26 Arnold 2002, s. 200. 



 

8 

subjektet kanske inte själv identifierat. I denna uppsats gör jag en tolkning av vad 

Gamla stallet kan ha betytt för Nils Bielke genom att följa de spår han avsatt i historien. 

Det är oundvikligt att tolkningen färgas av min egen tid och hur vi ser på värdet av olika 

ägodelar och mäns och kvinnors olika roller. Det är svårt att göra sig fri från värderingar 

från vår egen tid, vi är inte alltid fullt ut medvetna om vilka kulturella uttryck och 

värderingar som präglar oss. 

 

 

Metod 

 

Genom att studera fotografier och uppmätningar av Gamla stallet får jag en uppfattning 

om byggnadens fysiska form i modern tid. Detta material jämförs med de skisser över 

stallet av Nils Bielkes hand som finns i Skoklosters samlingar. Äldre beskrivningar av 

Gamla stallet, från en tid nära dess storhetstid, samt nyare undersökningar av stallets 

inventarier vid olika tidpunkter ger tillsammans en uppfattning om vad detta var för 

slags byggnad.  

 

För att förstå kontexten vid Gamla stallets tillkomst söker jag förstå den svenska 

stormaktstidens kulturella sammanhang utifrån Nils Bielkes liv och gärning. Under 

1600-talet finns flera olika, ofta motsägelsefulla, idériktningar. Mellan olika filosofiska 

riktningar och kyrka pågick en maktkamp. Men det var inte bara filosofin som 

utmanade kyrkans makt. I hela Europa pågick under 1600-talet en koncentration av den 

politiska makten till enväldiga härskare. Delar av inredningen i Gamla stallet tyder på 

att Nils Bielke hade ett intresse för den neostoiska filosofiska riktningen, ett intresse han 

delade men flera andra män i de högre stånden som exempelvis Magnus Gabriel De la 

Gardie. Neostoicismen beskrivs i ett eget avsnitt. De undersökta aspekterna och hur de 

uttrycks i Gamla stallet gör det möjligt att göra en tolkning av vad stallet kan ha betytt 

för Nils Bielke och vilka motiv han kan ha haft för att skapa en sådan byggnad.  
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Forskningsöversikt  

 

Salsta slott har beforskats ur olika synvinklar. Karin Wahlberg Liljeström beskriver i sin 

avhandling Att följa decorum. Rumsdisposition i högreståndsbostaden på landet i 

huvudsak rumsdispositionen i huvudbyggnaden men i ett kort avsnitt konsten som fanns 

i Gamla stallet, i huvudsak baserad på den inventering som gjordes 1725.27 I Simon 

McKeowns bok Emblematic Paintings from Sweden's Age of Greatness finns en 

genomgång av stallbyggnadens rum och innehållet i det neostoiska galleriet som idag 

finns på Skokloster.28 Salsta slotts arkitektur har beskrivits av bland annat Fredric 

Bedoire i Guldålder. Slott och politik i 1600-talets Sverige. 29 Bedoire ansluter sig till 

Erik Andréns teori att Salsta är ett Tessinslott, vilket Andrén diskuterar i en artikel i 

Fataburen 1952.30 Utgångspunkten är den osignerade planritning över Salsta som finns i 

Skoklosters samlingar. Karin Wahlberg Liljeström nämner dock i sin avhandling att 

forskning i Bielkes räkenskaper visar att Tessin aldrig omnämns i samband med Salsta, 

men däremot Mathias Spihler.31 Även om planritningen i Skoklosters samlingar är av 

Tessin d.ä. hand är det sannolikt Mathias Spihler som tillsammans med en engagerad 

byggherre ansvarat för Salsta slotts arkitektur. 

 

Stallbyggnaders placering på gården undersöks av Ulrich Lange i boken Ekonomi-

byggnader på skånska herrgårdar. Idéhistoriska speglingar i lantbrukets arkitektur.32 

Lange redogör för skillnaden mellan de skånska godsens bebyggelsestruktur och de 

uppsvenska. Stallets placering i förhållande till huvudbyggnaden, dess arkitektoniska 

uttryck och vad detta säger om hästens status har beskrivits av Martin Olin i förhållande 

till Nicodemus Tessin d.y:s förslag till utformning av området norr om Stockholms 

                                                 
27 Wahlberg Liljeström 2007, s. 224-226. 
28 McKeown 2006, s. 45-53. 
29 Fredric Bedoire, Guldålder. Slott och politik i 1600-talets Sverige, Albert Bonniers förlag, Stockholm 

2001. 
30 Erik Andrén, ”Salsta slotts arkitekt”, Fataburen 1952, Nordiska museet och Skansens årsbok, 

Nordiska museet, Stockholm 1952. 
31 Wahlberg Liljeström 2007, s. 207. 
32 Ulrich Lange, Ekonomibyggnader på skånska herrgårdar. Idéhistoriska speglingar i lantbrukens 

arkitektur, Nordiska museets förlag, Huskvarna 2008. 
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slott.33 Tessins generalplan diskuteras även av Mårten Snickare i Nationalmusei årsbok 

48 som ägnas helt åt Tessin d.y.34 Göran Ulväng diskuterar också placering av 

byggnader med högt symbolvärde inom gårdskomplexet i sin avhandling Hus och gård i 

förändring. Uppländska herrgårdar, boställen och bondgårdar under 1700- och 1800-

talens agrara revolution.35Även i Johan Eriksson och Peter Liljenstolpes rapport om 

bygget av Sjöö slott behandlas stallbyggnadens plats i bebyggelsehierarkin.36  

 

Hästens status under stormaktstiden i Sverige beskrivs utförligt av Anna Larsdotter i 

boken Hästens tid. Rid- och stridskonst under stormaktstiden.37 Larsdotter beskriver 

hästens förändrade militära status i och med krigskonstens utveckling. Larsdotter 

nämner även Gamla stallet på Salsta. Även Janken Myrdal diskuterar hästens 

statusförändring. Under medeltiden var de stora starka stridshästarna viktiga 

statussymboler. När stridskonsten förändrades och de tunga rustningarna försvann fanns 

inte längre behov av dessa stora hästar. Symbolvärdet försvann dock inte utan flyttades 

över på välskolade ädla ridhästar.38 

 

Kurt Johannesson har i sin avhandling I Polstjärnans tecken. Studier i svensk barock 

belyst olika aspekter på den svenska barockens idévärld.39 Jag har särskilt inspirerats av 

diskussionen kring hur relationen mellan staten och individen formuleras i 1600-talets 

sociala och moralfilosofiska ideologier. Neostoicismens kombination av stoicismens 

och kristendomens uppfattningar beskrivs av John Sellars i boken Stoicism.40 En 

                                                 
33 Martin Olin, ”Tessin's Project for Royal Stables on Helgeandsholmen. A Study of Charles XII as a 

Patron of Architecture”, Symposium – Nicodemus Tessin the Younger. Stockholm 19-22 September 
2002 i Konsthistorisk tidskrift, Volym 72, häfte 1-2, 2003, s. 159-170. 

34 Mårten Snickare, ”Tre kungliga slott”, Tessin. Nicodemus Tessin d.y. Kunglig arkitekt och visionär, 
Nationalmusei årsbok 48, Nationalmuseum, Värnamo 2002. 

35 Göran Ulväng, Hus och gård i förändring. Uppländska herrgårdar, boställen och bondgårdar under 
1700- och 1800-talets agrara revolution, diss., Uppsala universitet, Gidlunds förlag, Hedemora 2004. 

36 Johan Eriksson & Peter Liljenstolpe, Sjöö slott. Nicodemus Tessin d.ä. och Johan Gabriel Stenbock 
som aktörer vid ett stormaktstida slottsbygge, Rapport från konstvetenskapliga institutionen Uppsala 
universitet volym I, Uppsala 2001.  

37 Anna Larsdotter, Hästens tid. Rid- och stridskonst under stormaktstiden, Historiska media, Lund 
2008. 

38 Janken Myrdal, ”Hästen som maktmedel och statussymbol”, Husdjuren och vi, Fataburen 1986, 
Nordiska museet, Uddevalla 1986. 

39 Kurt Johannesson, I Polstjärnans tecken. Studier i svensk barock, diss., Uppsala universitet, 
Almqvist & Wiksell, Stockholm 1968. 

40 John Sellars, Stoicism, Acumen, Durham 2006. Nytryck 2010. 
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övergripande inblick i 1600-talets tankevärld finns i Kurt Johannessons bidrag i 

Signums svenska konsthistoria.41 Tore Frängsmyr och Sten Lindroth ger i sina 

respektive böcker en bred inblick i den svenska lärdomshistorien. 1600-talet var en tid 

när ansvaret för den högre utbildningen kom att flyttas från kyrkans domän till statens. 

Under Gustav II Adolfs regering bröt den svenska humanismen fram och intresset för 

antiken växte.42,43 Frängsmyr och Lindroth tecknar den breda bilden av stormaktstidens 

idéhistoria medan Johannesson dyker djupare ner i den svenska barocken. 

 

 

Disposition 

 

Uppsatsen är indelad i två huvuddelar. I den första delen, Historisk bakgrund, beskrivs 

stormaktstiden ur olika perspektiv. Nils Bielkes levnadsteckning representerar en 

adelsmans perspektiv från den senare delen av svensk stormaktstid. Hästens status, eller 

snarare ridhästens status, under denna tid och hur den uttrycks i stallbyggnaderna 

beskrivs i ett eget avsnitt. Hästen representerar i uppsatsen en av de statussymboler som 

en adelsman på 1600-talet omgav sig med. En annan status- och maktsymbol är, då som 

nu, fastighetsägande. Nils Bielkes ombyggnad av Salsta slott är ett exempel. I den andra 

delen, Gamla stallet – en manlig tillflykt, görs en djupare beskrivning av Gamla stallet, 

exteriört och interiört, samt dess innehåll. I den avslutande delen sammanförs första 

delens historiska bakgrund med andra delens beskrivning av Gamla stallet i en 

diskussion kring hur stormaktstidens ideal uttrycks i Gamla stallet. I uppsatsens 

inledning redogörs för uppsatsens syfte och frågeställningar samt den teoretiska 

utgångspunkten och undersökningens metod. En genomgång av forskningsläget 

redovisas. 

                                                 
41 Kurt Johannesson, ”En gudomlig ordning”, Barockens konst, Signums svenska konsthistoria, Signum, 

Lund 1997. 
42 Tore Frängsmyr, Svensk idéhistoria. Bildning och vetenskap under 1000 år. Del 1 1000-1809, Natur & 

Kultur, Stockholm 2004.  
43 Sten Lindroth, Svensk lärdomshistoria II, Stormaktstiden, Norstedts Förlag AB, Stockholm 1975. 

Nytryck 1997. 
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Historisk bakgrund 

 

Nils Bielke 

 

Nils Bielke (bild 1) föddes den 7 februari 1644 i Stockholm. Han var son till Ture 

Bielke och Kristina Anna Banér och föds in i en av Sveriges äldsta ätter. Ture Bielke dör 

redan 1648. År 1649 förlänas Nils Bielke 131 hemman i Korpo, Åbo skärgård och blir 

friherre.44 År 1654 skrivs Bielke in som student vid Uppsala universitet. Redan år 1661 

följer han med sin kusin Clas Tott till Frankrike där Tott var ambassadör. Nils Bielke 

och Clas Tott är här med på den stora fest markis Nicolas Fouquet håller på sitt 

nybyggda slott Vaux-le-Vicômte. Festen var enormt påkostad, en mer påkostad fest hade 

kungen, Ludvig den XIV, aldrig åstadkommit.45 Tre veckor senare arresteras Fouquet 

och sätts i fängelse på livstid. Under sin tid i Paris skrivs Bielke in i Coulombs berömda 

akademi, en elithögskola med tvåårig utbildning som skolar eleverna till fullfjädrade 

aristokrater. Viktiga delar av utbildningen var fäktning och ridkonst. Nils Bielke tog 

även lektioner i dans och gitarrspel. Livet i Frankrike är kostbart och Bielke blir svårt 

skuldsatt, men räddas av en köpman, Honoré Boneau. År 1663 är Bielke tillbaka i 

Sverige. Han introduceras 1664 vid Hedvig Eleonoras hov och blir snabbt populär och 

utnämns till kammarherre hos den då nioåriga blivande Karl XI.46 Samma år förlovar 

han sig med Eva Horn som då är elva år. Eva Horn och Nils Bielke gifter sig 1669 och 

Eva Horn får Salsta i morgongåva. Tillsammans får de tio barn varav sex når vuxen 

ålder. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
44 Eriksson 2000, s. 13. 
45 Eriksson 2000, s. 37. 
46 Eriksson 2000, s. 4. 
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Bild 1. Attr. François de Troy, Nils Bielke, okänt 
datum. Nationalmuseum/Gripsholms slott. 

 

 

 

Eva Horn är mycket förmögen och kanske är det hennes förmögenhet som gör det 

möjligt att påbörja bygget av Salsta 1670. De första åren var det en enorm byggarbets-

plats. Bielke kom under bygget i nära kontakt med sina underlydande bönder och 

torpare och lär ha känt alla vid namn.47 Under 1670-talet lät han bygga ett hospital för 

de åldriga och allra fattigaste vid Tensta kyrka. Eriksson skriver att Bielke även skänkte 

pengar till fattiga och lät intill hospitalet bygga en skola. Parallellt med byggandet av 

Salsta utvecklade han järnindustrin som fanns vid Vattholma bruk intill Salsta.  

 

Nils Bielke var intresserad av en militär karriär och 1673 utnämns han till överste för 

Livregementet till häst. Kriget mot Danmark pågick för fullt, år 1676 stod det blodiga 

slaget vid Lund där Nils Bielke utmärkte sig. Karl XI lär ha yttrat att det var Bielke som 

räddade segern åt svenskarna. 

 

Bielke hade ett väldokumenterat stort intresse för Frankrike och fransk kultur. Mellan 

åren 1679 och 1682 är han ambassadör i Paris. Hans viktigaste uppgift var att i 

pågående fredsförhandlingar se till att Danmark tvingades acceptera 1660-års fredsavtal 
                                                 
47 Eriksson 2000, s. 71. 
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(freden i Köpenhamn).48 Under resor och vistelser i Frankrike gavs tillfälle till inköp av 

olika lyxvaror. Nils Bielke handlade både åt sig själv men även åt hovet. 

 

När Bielke återkommer till Sverige 1682 pågår reduktionen för fullt. Bielke trivdes inte 

med de pågående förändringarna där adeln successivt tappade sin maktställning och 

sökte sig 1684 ned till kontinenten för att kriga i den tysk-romerska kejsarens armé mot 

det Osmanska riket.49 Bielke vistades på kontinenten till och från ända till 1687. Åter i 

Sverige utnämndes han till kungens råd, erhåller grevetitel och blir generalguvernör i 

Pommern. Nils Bielke och Eva Horn flyttar till slottet i Stettin där de blir kvar till 1697 

när Karl XI dör. Under sin långa karriär och som Karl XI:s förtrogne hade Bielke skaffat 

sig fiender. År 1698 arresteras han för högförräderi, myntförfalskning och allvarligt 

tjänstefel.50 Processen mot Bielke pågick ända till 1705 då han dömdes till döden. Han 

sökte nåd hos hovet, benådas och frisläpps. Han fick dock inte vistas i Stockholm eller 

där kungen vistades. Eriksson skriver att Nils Bielke flyttar till Salsta där han tillbringar 

sina sista år. Kring 1710 byggs stallet/biblioteket på Salsta och ett kapell i 

huvudbyggnaden. Nils Bielke dör 26 november 1716. Han hade då fått tillbaka sina 

titlar av Karl XII. Efter hans död efterskänkte även kungen de ekonomiska krav han haft 

på Bielke. 

 

 

Stormaktstiden 

 

Stormaktstiden i Sverige inleds med Gustav II Adolfs trontillträde 1611 och slutar med 

Karl XII:s död 1718. Stormaktstiden var en expansiv tid i Sverige. Ständigt pågående 

krig ledde till territoriell expansion. Under stormaktstiden blev Skåne, Halland, 

Blekinge, Bohuslän, Gotland, Härjedalen och Jämtland svenskt, men även områden 

söder om Östersjön som större delen av nuvarande Estland och Lettland. Sveriges 

ekonomi växer också även om de många krigen var kostsamma. Pengarna i samhället 

var dock ojämnt fördelade. Merparten fanns hos adel och kungafamilj som kunde ägna 

                                                 
48 Eriksson 2000, s. 153. 
49 Eriksson 2000, s. 185. 
50 Eriksson 2000, s. 333. 
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sig åt konsumtion av exklusiva varor. Sverige som nation hade under denna tid ett 

behov av att visa upp sig som ett land att räkna med, i samma utbildningsmässiga och 

intellektuella klass som övriga stormakter i Europa. Liksom i stora delar av övriga 

Europa sker en maktkoncentration i Sverige. Karl XI inför kungligt envälde som varar 

till Karl XII:s död, då enväldet upphör och övergår i den så kallade frihetstiden, 1719-

1772, då Sverige i hög grad styrs av riksdagen. 

 

 

Hästen 

 

Hästen har länge varit i människans tjänst. Dess status ser olika ut i olika kulturer och 

under olika tidsperioder. I Europa fick hästen, eller snarare vissa hästar, ett uppsving 

som högstatusmarkör under 1600-talet. Detta kan man avläsa i målningar av kungar och 

adelsmän på sina stridshästar, men också i stallbyggnadernas gestaltning och placering i 

slotts- eller godsmiljön.  

 

Anna Larsdotter skriver i boken Hästens tid. Rid- och stridskonst under stormaktstiden 

om hästens stora betydelse under de många krigen under 1600-talet, men krigsmaskinen 

såg annorlunda ut jämfört med medeltiden. Andelen fotsoldater var större och de 

kompletterades av ett lättrörligt rytteri. Hästen förlorade således till stor del sin militära 

betydelse, behovet av stora stridshästar var borta. Därmed inte sagt att hästen förlorade i 

status, ästen hade fortsatt en särställning bland furstarnas ägodelar.51 Ädla och skolade 

ridhästar helst med spanskt och/eller arabiskt blod i ådrorna värderades som 

konstföremål. Kungar och furstar låter sig avbildas till häst, gärna i levade, där hästen 

balanserar på sina bakben. Larsdotter skriver också om de regler som fanns för hur 

hästar skulle avmålas. Ett exempel på regelverk är Samuel Bottschildts Kurtzer 

Uterricht, Observationes und Reguleren von der Mahlerey om bl.a. hästens färgsättning 

och teckning. Vackrast ansågs bruna eller blåaktigt apelkastade djur vara. Hästens färger 

kopplades till läran om de fyra temperamenten. En brun häst kopplades till det 

                                                 
51 Anna Larsdotter, Hästens tid. Rid- och stridskonst under stormaktstiden, Historiska media, Lund 

2008, s. 87-90. 
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sangviniska temperamentet och var därför en bra krigshäst.52 De här dyrbara hästarna är 

också kända under egna namn.  

 

Janken Myrdal skriver i På höga hästar. Hästen som maktmedel och statussymbol i 

Fataburen 1986 om den medeltida stridshästen som hade hög status. Den skulle klara av 

att bära en riddare i full rustning i strid. En stridshäst kostade ofantliga summor. Att äga 

en stridshäst visade på en social position i högre grad än en bil kan göra i vår tid menar 

Myrdal. När hästen förlorade en del av sin militära betydelse behöll den sin status som 

riddjur och hade fortsatt betydelse för ridkonsten som kom att utvecklas till ett nöje för 

samhällets högre skikt. Adelns fixering vid hästen under 1600-talet kan sägas gå tillbaka 

till den tid då stridshästen hade stor betydelse för upprättandet av adelsväldet.53  

 

Hästens betydelse som statussymbol avspeglar sig i stallbyggnadens placering på slottet 

eller godset. Under 1600-talet är det inte ovanligt att stallet för ridhästar ligger nära 

huvudbyggnaden. Vid slottet Versailles är det första besökaren möter det stora och det 

lilla stallet. På slottet Vaux-le-Vicômte ligger stallet på andra sidan vallgraven från 

huvudbyggnaden sett, men intill uppfartsvägen till slottet. Placeringen på Salsta liknar 

lösningen på Vaux-le-Vicômte. På Sjöö slott i Uppland, som byggs samtidigt som 

Salsta, ligger stallet för ridhästarna i en flygel till huvudbyggnaden, men inte vid den 

långa allén mot slottets huvudentré. I Stockholm ritade Nicodemus Tessin d.y. ett 

storslaget förslag till omdaning av området norr om slottet (bild 2). En kunglig 

begravningskyrka placerades vid Gustav Adolfs torg. Mittemellan slottet och kyrkan, på 

Helgeandsholmen ritade Tessin ett nytt stort hovstall.54  

 

                                                 
52 Larsdotter 2008, s. 87-90. 
53 Janken Myrdal, ”På höga hästar. Hästen som maktmedel och statussymbol”, Husdjuren och vi, 

Fataburen 1986, Nordiska museet, Uddevalla 1986, s. 102-104. 
54 Olin 2003, s. 159-170. 
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Bild 2. Nicodemus Tessin d.y., Generalplan över området kring slottet, 1712-1713. 
Byggnadsstyrelsen/Wikimedia Commons. 

 

Göran Dahlbäck m.fl berättar att idén med hovstall på Helgeandsholmen inte var ny. 

Redan på Gustav Vasas tid låg hovstallet här men kom att flyttas till en plats nära Jakobs 

kyrka. Drottning Kristina önskade att hovstallet skulle flyttas tillbaka till 

Helgeandsholmen redan 1653, men det kom att dröja ända till 1673 innan beslut 

fattades om nytt kungligt stall på Helgeandsholmen.55 Det nya stallet ritades av 

Nicodemus Tessin d.ä. Stallbyggnaden, med plats för 60 ridhästar, stod klar 1675 och 

ridhuset 1682. I samband med byggande av stallet lät Karl XI uppföra en gång från sin 

våning på slottet via en täkt bro och gång som mynnade på stallplanen.56 Tessin d.ä:s 

hovstall brann ned 1696. Återuppbyggnaden började omgående, nu efter ritningar av 

Nicodemus Tessin d.y. Tessin återanvände till stor del grundläggningen från den tidigare 

stallbyggnaden (bild 3).57  

                                                 
55 Göran Dahlbäck (red), Helgeandsholmen – 1000 år i Stockholms ström, LiberFörlag, Borås 1983, 

s. 420. 
56 Dahlbäck 1983, s. 421. 
57 Olin 2003, s. 161. 
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Bild 3. Nicodemus Tessin d.ä. 
och Nicodemus Tessin d.y., 
Plan över Finska kyrkan och 
stallanläggning på 
Helgeandsholmen, 
Stockholm. Däröver plan till 
ny stallanläggning av Tessin 
d.y., okänt datum. 
Nationalmuseets samlingar. 
Tessin d.y:s skiss är i blyerts 
ovanpå faderns plan i färg. 

 

 

I Nationalmusei samlingar finns ritningar av Tessin d.y. som visar ett exklusivt stall, rikt 

utsmycket (bild 4 och 5). År 1697 brann även slottet och Tessin fick möjlighet att inte 

bara förnya det gamla slottet utan bygga ett helt nytt.58  

 

 

                                                 
58 Mårten Snickare, ”Tre kungliga slott”, Tessin. Nicodemus Tessin d.y. Kunglig arkitekt och visionär, 

Nationalmusei årsbok 48, Nationalmuseum, Värnamo 2002, s. 111-112. 
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Bild 4. Nicodemus Tessin d.y., Projekt till stallanläggning på Helgeandsholmen, Stockholm, 
Perspektiv av gårdsfasad, okänt datum. Nationalmuseets samlingar.  

 

 

 

 

 

 

Bild 5. Nicodemus 
Tessin d.y., Projekt till 
stallanläggning på 
Helgeandsholmen, 
Stockholm. 
Väggelevation med en 
rad spiltor, ca 1696-
1699. Nationalmuseets 
samlingar. 
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På sin stora plan för området mellan slottet och nuvarande Gustav Adolfs torg 

balanserar Tessin slottet med en imponerande kyrka vilket gav fysisk form till 

kungamakten av Guds nåde (bild 2 och bild 6).59 På var sida om torget var två palats 

placerade och som avslut på Kungsträdgården mot vattnet, en stor arsenal. Det kungliga 

stallet på Helgeandsholmen blev härmed en del av ett komplex med den kungliga 

centralmaktens viktigaste symbolbyggnader. Tessins plan visar en betydligt större 

stallanläggning än den som fanns på platsen. Hela Helgeandsholmen är i planen 

bebyggd med stallbyggnader och ridhus, men själva stallen ligger längre västerut på ön 

än de gamla stallarna.  

 

 

Bild 6. Rekonstruktion av Tessin d.y:s förslag till ordnandet av Stockholms slotts omgivningar 
ur Ragnar Josephsons bok Tessin. Första delen, Stockholm 1930. 

 

Martin Olin redogör i sin artikel i Konsthistorisk tidskrift för brevväxlingen mellan 

Tessin och Karl XII kring planen och de nya stallarna. Kungen önskade kunna röra sig 

osedd mellan slottet och stallbyggnaderna.60 Olin menar att denna önskan kan vara en 

reaktion på ett ändrat förhållningssätt mellan stallar och huvudbyggnad. Tidigare hade 

stallbyggnader varit en del av slottskomplex, men slottet Vaux-le-Vicômte visade vägen 

till en ny syn på byggnadernas disposition där huvudbyggnaden hade ett tydligt avstånd 

                                                 
59 Snickare 2002, s. 118. 
60 Olin 2003, s. 163-164. 
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till stallen. I Stockholm hade dock det kungliga stallet legat på Helgeandsholmen sedan 

1670-talet. Olin menar att frågan för Tessin snarare var om stallbyggnaderna skulle vara 

viktiga arkitektoniska element i byggnadskomplexet kring slottet som på Versailles eller 

om de skulle ha en mer sekundär placering. Karl XII vände sig mot att ha en gata genom 

stallanläggningen och Tessins förslag blev då, som planen visar, att flytta gamla Norrbro 

och koppla den till Drottninggatan så att hela stallkomplexet kunde ligga mellan gamla 

Norrbro och nya (nuvarande) Norrbro (bild 2 och bild 6). 

 

Ulrik Lange visar att det finns en skillnad mellan skånska gårdsstrukturer och 

uppsvenska.61 På uppsvenska gårdar ligger ekonomibyggnader ofta långt från 

huvudbyggnaden medan de på skånska gårdar ligger mer samlat nära huvudbyggnaden. 

Lange menar att denna skillnad ser man dock inte bland högreståndsbyggnader som är 

mer homogena sett över landet. Göran Ulväng som studerat ett antal herrgårdar, 

boställen och bondgårdar i Uppland visar med exemplet Sjöö slott hur byggnader med 

högt symbolvärde, som stallet för rid- och vagnshästar, placerades nära 

huvudbyggnaden och med en mer påkostad exteriör än andra ekonomibyggnader.62 

 

 

Idévärld under stormaktstiden 

 

Lindroth menar att den antika världen, Grekland och Rom, under stormaktstiden var 

mer närvarande och levande än någonsin varken förr eller senare. Motsättningen mellan 

den humanistiska synen med rötter i den klassiska antiken, där människan tar aktiv del i 

samhällslivet och sin egen utveckling, och luthersk kristendom där människan ses som 

en syndare som inte förmår något av egen kraft, kunde samverka genom en kompromiss 

där teologin ansvarade för människans förhållande till Gud och filosofin tog hand om 

människan som samhällsvarelse.63  

 

                                                 
61 Lange 2008, s. 16. 
62 Ulväng 2004, s. 102. 
63 Lindroth 1997, s. 192. 
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Redan i slutet av 1500-talet hade den nederländske humanisten Justus Lipsius arbetat 

med att kombinera stoicismens och kristendomens uppfattningar.64  Sellars visar att 

neostoicismen under 1600-talet hade en stor utbredning bland aristokratin i hela Europa. 

I en bok i dialogform, De Constantia (Om ståndaktighet) från 1583, resonerar Lipsius 

kring olika aspekter av samtida politiska tillstånd, som inbördeskrig orsakade av 

religiösa kontroverser, genom att referera till klassisk stoicism. Ett annat viktigt verk för 

den neostoiska rörelsen var Traité de la Constance (Traktat om ståndaktigheten) av 

Guillaume du Vair från 1594. Du Vair baserar sin tolkning av den stoiska filosofin på 

Epictetus som levde ca år 55 – 135 e.Kr. Epictetus menade att filosofi var ett sätt att 

leva, inte bara en teoretisk disciplin.65 Epictetus skiljde mellan vad vi kan kontrollera 

och vad vi inte kan kontrollera. Alla yttre händelser är bortom vår kontroll, vi ska lugn 

och stilla acceptera vad som än händer. Vi är dock som individer ansvariga för våra 

handlingar vilka vi kan undersöka och kontrollera genom självdisciplin. Sellars menar 

sammanfattningsvis att en neostoiker är en kristen person som praktiserar stoisk etik 

men avvisar de delar av stoicismens materialism och determinism som strider mot den 

kristna läran.66  

 

Kurt Johannesson menar att de två polerna i 1600-talets moralfilosofi vad gäller 

lyckobegreppen stod mellan den aristoteliska tanken att människan når sin högsta lycka 

och moraliska fulländning genom att utöva dygder som grundas på förnuftet och den 

stoiska tanken som menar att det högsta goda är sinnets fullständiga ro som uppstår när 

alla begär och passioner utplånats. De två polerna avspeglas också i synen på individens 

förhållande till samhället. Enligt aristotelikerna hade människan en medfödd social 

instinkt som drev henne att leva och verka inom samhället till dess bästa medan 

stoikerna menade att människan fann den sanna lyckan inom sig själv oberoende av 

världen. Som en underliggande strömning fanns dock den lutherska pliktmoralen.67 För 

kungamakten var det viktigt att neutralisera en allt för självständigt agerande adel 

samtidigt som kungamakten behövde försäkra sig om adelns deltagande i ett växande 

                                                 
64 John Sellars, Stoicism, Acumen, Durham 2006, nytryck 2010, s. 143-144. 
65 Sellars 2006, s. 113. 
66 Sellars 2006, s. 144. 
67 Johannesson 1968, s. 216. 
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regerings- och förvaltningssystem.68 

 

Johannesson beskriver i En gudomlig ordning i Barocken i Signums svenska 

konsthistoria några centrala begrepp i barockens läroböcker nämligen att all poesi, konst 

och vältalighet har ett bestämt syfte: att undervisa, behaga och röra människor. Konst 

och diktning ska väcka admiratio, dvs. förundran eller beundran. Sökandet efter 

admiratio uttrycks i barocken med storslagna, dyrbara och konstfulla verk men också 

genom det överraskande, exotiska, groteska och bisarra. Människor skulle sporras att 

söka efter en inre filosofisk sanning, därför blev metaforen, gåtan och emblemet viktiga 

under denna tid.69 I sin avhandling I Polstjärnans tecken. Studier i svensk barock skriver 

Johannesson om adelsmannens ambitio som måste få sitt utlopp vilket kan stå konflikt 

med neostoicismens moralfilosofiska tankar om att människan inte ska ge efter för sina 

passioner utan förlita sig på Gud för att uppnå ett gott liv.70  

 

Det kan idag tyckas märkligt att neostoicismen fick sådant genomslag i Europa under 

barocken, en tid där högreståndslivet präglades av lyx och överflöd. Men de romerska 

etiska och politiska koder som Lipsius sammansmälter med kristendomen passade väl in 

i ett politiskt system som strävade mot stärkt centralmakt. Simon McKeown beskriver i 

sin bok Emblematic Paintings from Sweden's Age of Greatness, hur i synnerhet Sverige 

hade politiska och psykologiska behov som passade väl med stoicismen: kärleken till 

fosterlandet (patria), behov av självdisciplin och stöd för en centraliserad politisk makt i 

sin utveckling mot en stormakt i Europa.71  

 

I stormaktstidens lärda liv fanns ingen plats för kvinnan.72 Tore Frängsmyr skriver att 

kvinnor inte tilläts högre utbildning, men några undantag finns. Wendela Skytte var 

dotter till den inflytelserika universitetskanslern Johan Skytte. Hon och hennes syster 

Anna undervisades i språk, politik, historia och teologi. Wendela Skytte talade flera 

                                                 
68 Johannesson 1968, s. 218. 
69 Johannesson 1997, s. 11. 
70 Johannesson 1968, s. 227. 
71 McKeown 2006, s. 59. 
72 Frängsmyr 2004, s. 166. 
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språk och var omtalad för sin lärdom. En annan lärd kvinna var Beata Rosenhane, dotter 

till Schering Rosenhane. Även hon talade flera språk och läste latin, vilket var något 

som bara var tillåtet för män. 

 

 

Salsta 

 

I Uppland, ungefär 2,5 mil norr om Uppsala längs Fyrisån, ligger Salsta slott. Slottet 

ligger på en udde ut i vad som en gång var en sjö, men som genom utdikningar nu är 

borta. Från udden hade man kontroll över omgivningarna och det är lätt att förstå 

platsens attraktivitet som boplats. Redan på medeltiden fanns en befäst gård på platsen. 

Gården kom i släkten Bielkes ägo på 1500-talet. Nils Bielkes farfar lät bygga ett 

renässansslott i tre våningar. Byggnaden finns avritad av Erik Dahlbergh (bild 7).  

Bild 7. Erik Dahlbergh, Skiss av Salsta gamla slott, 1666 eller 1667. 

 

På en plan över Salsta från 1650-talet visas en samlad gårdsanläggning (bild 8). 

Anläggningen uttrycker en praktisk lösning av olika funktioner mer än ett tydligt 

arkitektoniskt grepp. 
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Bild 8. Plan över Salsta från 
1650-talet. Huvudbyggnaden (1) 
ligger mitt i planen och 
stallanläggningen (2) ligger längst 
upp mot stranden. Stallet ligger 
inom bebyggelsekomplexet men 
avsides och inte vid entrévägen 
(3) till slottet. 

 

 

Nils Bielke hade dock mer storslagna planer för Salsta. På 1670-talet påbörjades en 

ombyggnad av slottet. Nicodemus Tessin d.ä. har tillskrivits som arkitekt med 

hänvisning till en skiss i Skoklosters arkiv och för att Tessins medhjälpare Mathias 

Spihler varit verksam under slottets byggnation. Karin Wahlberg Liljeström har dock 

påpekat att Tessin d.ä. inte nämns i de Bielkeska räkenskaperna men däremot Mathias 

Spihler.73 Det är därför möjligt att tolka Mathias Spihler som Salsta slotts arkitekt.  

 

 
                                                 
73 Wahlberg Liljeström 2007, s. 207. 
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Versailles och Vaux-le-Vicômte var stilbildande vid den här tiden. Härskarens envälde 

uttrycktes genom att dominera landskapet. Naturen skulle tyglas och de barocka 

trädgårdarna excellerar i klippta häckar och hårt tuktade parterrer. Även Salsta är en 

typisk barockanläggning om än inte jämförbar i storlek med de franska förebilderna. 

Vid tiden för uppförandet leder från huvudbyggnaden en ca 900 meter lång allé till den 

symmetriskt utformade ladugården (bild 9 och bild 10). På andra sidan huvudbygg-

naden låg trädgården. Byggnaderna är symmetriskt placerade enligt en strikt hierarki, ju 

närmare huvudbyggnaden desto mer betydelsefull byggnad. Göran Ulväng beskriver i 

sin avhandling Hus och gård i förändring. Uppländska herrgårdar, boställen och 

bondgårdar under 1700- och 1800-talens agrara revolution, de svenska godsägarnas 

svårighet att förverkliga de franska idealen som helt enkelt kostade för mycket att bygga 

och underhålla. Istället var det den italienska villan som blev förebild.74 Salsta är dock 

tydligt franskinspirerat.  

 

Ulrich Lange skriver i boken Ekonomibyggnader på skånska herrgårdar att det tycks 

som det var först vid trettioåriga kriget, när den svenska adeln kom att ta klivet ned på 

kontinenten, som ett socialt behov av ett i stor skala arkitektoniskt byggande hos den 

uppsvenska adeln uppstod. Först då tycks också de ekonomiska förutsättningarna ha 

funnits för att ta landskapet i anspråk på ett sätt som den skånska adeln redan gjort 

under ett halvsekel.75 Fredric Bedoire menar i boken Guldålder. Slott och politik i 1600-

talets Sverige att arkitekturen var en pjäs i maktspelet mellan kungen och högadeln.76  

 

                                                 
74 Ulväng 2004, s. 47. 
75 Lange 2008, s. 104. 
76 Bedoire 2001, s. 8. 
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Bild 9. Erik Dahlbergh/Willem Swidde, Saalstad, 1694, vy mot norr. Längst bort i bild ligger 
ladugården. Stallet syns sticka upp bland träden strax till höger om högra paviljongen. 

 

Nils Bielke var mycket engagerad i byggandet, hans anteckningar till bokhållare och 

kamrer rörande projektet är mycket detaljerade.77 Samtidigt som Salsta uppfördes 

arbetade Spihler, efter ritningar av Tessin d.ä. på Sjöö slott vid Mälaren. Sjöö uppfördes 

av Johan Gabriel Stenbock som var nära vän till Nils Bielke. Sjöö har en liknande 

disposition som Salsta men är mer sammanhållet.78  

 

Gamla stallet på Salsta är en del av ett större sammanhang. Stallet har en placering i 

relation till huvudbyggnaden som ger det en särställning bland nyttobyggnaderna (bild 

10). Stallets funktion har förändrats över tid och så även dess betydelse i 

bebyggelsekomplexet. Även om det fysiskt ligger kvar på samma plats har den tidigare 

huvudrollen bland nyttobyggnaderna successivt försvunnit i takt med förändring av 

samhället och synen på vad som är betydelsefullt. I senare tid har byggnaden använts 

som förråd och garage. 

                                                 
77 Wahlberg Liljeström 2007, s. 206-207. 
78 Eriksson & Liljenstolpe 2001, s. 67. 
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Bild 10. Ägomätning av Salsta, 1711. Bilden är beskuren och visar slottsanläggningen med den 
långa allén till ladugården och Gamla stallet strax utanför vallgraven. Historisk karta från 
Lantmäteriet. 
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Gamla stallet – en manlig tillflykt  

 

Exteriör 

 

Gunnar Redelius gjorde 1994-1995 en uppmätning av bland annat Gamla stallet. Gamla 

stallet är en träbyggnad med timmerstomme i en våning (bild 11). Den är 27,5 meter 

lång och 12 meter bred och står på en låg grund av gråsten, partiellt ersatt av cement. 

Byggnaden har ett valmat tegeltak med markerad takfot. Höjden från mark till takfot är 

ca 3,8 meter och nockhöjden ca 9,6 meter.79 Taket är alltså påtagligt stort vilket är 

typiskt för den karolinska stilen. Fasaden är försedd med panel med locklister. Med 

ojämna mellanrum, men symmetriskt finns pilastrar. Byggnadens gavlar har stora dörrar 

som tillkommit i sen tid när stallet byggts om till garage och maskinförråd (bild 12). 

Västra gaveln har tre och östra gaveln två stora dubbeldörrar. På inmätningsritningar 

gjorda av Arkitekturminnesföreningen 1913 finns inte dessa dörrar (bild 14).80 

Höintagen till höloftet finns också kvar vid uppmätningen 1913.  

 

Den södra fasaden har sex stora fönster indelade i 24 mindre rutor (6 x 4 st) (bild 13). 

Den norra fasaden har två stora fönster, ett i vardera ytterkant, och fyra mindre fönster. 

De mindre fönstren är hälften så stora som de stora och har alltså 12 mindre rutor (3 x 4 

st). Kring alla fönster sitter en omfattning. Den markerade takfoten, fasadpanelens 

locklister tillsammans med pilastrarna skapar ett fint skuggspel i fasaden. Hela 

byggnaden ger ett sparsmakat och solitt intryck.  

 

                                                 
79 Redelius 1999, s. 5. 
80 Sigurd Curmans arkiv F4a volym 269 Salsta, ATA/Riksantikvarieämbetet. 
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Bild 11. Gamla stallet från söder, ca 1950. Nordiska museets arkiv. 

 

Bild 12. Gamla stallet från väster, 1978. Upplandsmuseet. 

 



 

 

31 

Bild 13. Gamla stallet, södra fasaden, 1978. Upplandsmuseet. 

 

 

 
Bild 14. Uppmätning av Gamla stallet, 1913. Från Arkitekturminnesföreningens uppmätning, 
ATA/Riksantikvarieämbetet. 
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Interiör och rumsdisposition 

 

Redelius beskrivning av interiören skiljer sig något mellan rapporten från 1997 och den 

från 1999, där rapporten från 1997 är mer detaljerad. Redelius skriver att byggnaden är 

delad längs med av en hjärtvägg stagad av vertikala pilastrar av hyvlat trä. I den norra 

delen, stalldelen, med pilastrarna, har väggarna varit putsade vilket framgår av 

behandlingen av träets yta (bild 15). Pilastrarna bär svaga spår av marmorering i rött 

och grått. Tio av pilastrarnas kapitäl är enkla, medan det elfte är mer bearbetat. Taklisten 

mot hjärtväggen var vid inventeringen 1994-1995 delvis bevarad (bild 15 och bild 17). 

Den södra delen, som vetter mot slottet, har öppna timmerväggar som aldrig varit 

putsade men möjligen haft panel (bild 16). Här fanns vid inventeringen 1994-1995 en ca 

8 meter lång taklist med meanderbård i grå färg och med skuggad kontur bevarad. I 

rummet finns rester av ett tegelgolv med teglet ställt på kant.81 I Nordiska museets arkiv 

finns en färglagd avmålning av en list från ”vagnshuset vid Salsta slott” (bild 18). Den 

kan ge en idé om hur byggnaden interiört varit bemålad.  

 

Bild 15. Interiör Gamla stallet, norra delen, 1913. ATA/Riksantikvarieämbetet. 

                                                 
81 Redelius 1997, s. 96-97. 
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Bild 16. Interiör Gamla stallet, södra delen, ca 
1930 – 1940-tal. Upplandsmuseet. 

 

 

 

Bild 17. Interiör Gamla stallet, detalj meanderbård, 1913. ATA/Riksantikvarieämbetet. 
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Bild 18. Signerad J. C. m., Avmålning av list kring taket i vagnshuset vid Salsta slott, 1875. 
Nordiska museets arkiv. 

 

Enligt Redelius finns i Salsta gårdsarkiv en ritning av Nils Bielkes hand som visar ett 

stall med 12 spiltor, ett galleri och mindre rum mot gavlarna. Måtten på denna ritning 

motsvarar den byggnad som finns kvar.82 I Skoklosters arkiv finns skisser till olika 

byggnader av Nils Bielkes hand. En del är svåra att koppla till någon specifik byggnad, 

men flera har rum med spiltor och proportioner som ungefär stämmer med Gamla 

stallet. En ritning är betecknad ”Biblioteks Bÿggningen” och visar en skiss på Gamla 

stallet bestående av fasader mot norr och söder samt en plan och rumsdisposition över 

byggnaden (bild 19 och bild 20). Byggnadens fasad mot söder påminner en del om Erik 

Dahlberghs stallritning för Salsta som finns i Kungliga biblioteket.83 På Nils Bielkes 

planritning ligger två långa gallerier mot södra sidan som vetter mot slottet. Norra 

halvan av byggnaden visar ett stall för tolv hästar i den västra halvan och vad som ser ut 

att vara ett mindre stall i östra delen. I västra gaveln finns två mindre rum betecknade 

sadelkammare och rustkammare. Mitt på byggnaden fem mindre rum, tre är betecknade 

kammare, bibliotek och svarvkammare. Ett mindre rum på östra gaveln är betecknat 

vagnsförråd. Byggnaden stämmer med måtten på ägoinmätningen från 1711 och med 

                                                 
82 Redelius 1999, s. 9. 
83 Erik Dahlbergh, Salsta ritning till stall, Kungliga biblioteket. 
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den skiss på stallbyggnad som Erik Dahlbergh tog fram som underlag för Sueciasticken 

(bild 21).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 19. Nils Bielke, Skiss som 
visar plan och fasad på 
”Biblioteks Bÿggningen”, ca 
1700. Skoklosterers samlingar. 

 

 



 

36 

 

Bild 20. Nils Bielke, Skiss som visar plan och fasad på ”Biblioteks Bÿggningen”, ca 1700, 
detalj. Skoklosters samlingar. 

 

Per Gustaf Ekeberg ventilerade i Greifswald år 1786 en topografisk avhandling om 

Lena och Tensta socknar. Redelius citerar Ekeberg som beskriver en byggnad som varit 

100 alnar lång (ca 60 meter) och som bestått av fyra rum för förvaring av böcker, en 

rustkammare och ett präktigt galleri. Ekeberg skriver i uppsatsen att när allt flyttades till 

Skokloster 1755 blev hälften av byggnaden nedriven. Halva byggnaden var alltså riven 

när Ekeberg skrev sin avhandling, och uppgiften baseras på vad han hört om 

anläggningen.84  

 

                                                 
84 Redelius 1997, s. 102. 
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Bild 21. Erik Dahlbergh, Skiss stall Salsta. Kungliga biblioteket. 

 

 

År 1753 gjorde Christer Berch en resa genom Roslags bergslag. Delar av hans 

anteckningar från resan återges i en artikel av Pehr Johnsson i Industritidningen Norden 

1924. Johnsson citerar Berch som beskriver ett besök på Salsta där bland annat stallet 

förevisades. Berch berättar om hästporträtten ovanför varje spilta men även om 

sadelkammaren med vackra svenska, turkiska och polska sadlar. I rustkammaren var 

alla väggar behängda med brukliga gevär, både nya och gamla. Här fanns även enligt 

Berch svärdet som riksens råd, Nils Bielkes förfäder Thure och Hogenskild Bielke 
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tillsammans med Erik Sparre, Gustaf och Sten Banér, blivit halshuggna med under Karl 

IX:s tid. Vidare tittade man på värdefulla porträtt av bland annat Gustav Vasas mor och 

de fem avrättade riksens råd.85  

 

I ett handskrivet föreläsningsmanus citerar Sigurd Curman Daniel Tilas som 1762 

besöker Salsta och beskriver stallet.86 Tilas berättar att endast hälften av den av Nils 

Bielke uppförda byggnaden står kvar. Byggnaden har enligt Tilas innehållit grevens 

laboratorium, snickarverkstad, modellsvarvar, rum för tobaksrökning, bibliotek samt 

stall för tolv hästar, ”så magnifikt inrädtat att jag icke vet mig ha sett det präktigare”.87 

 

Daniel Tilas besöker även Salsta 1768 tillsammans med kronprins Gustav (senare 

Gustav III). I Salsta gårdsarkiv finns enligt Redelius en avskrift där Tilas beskriver 

byggnaderna. Redelius citerar: 

[…] han har på den yttra Borggården inrättat en lång byggnad, som varit indelt till 

Biblioteque, Stall för des vackraste hästar, Svarfcammar, werkstäder, Badstuga 

m.m. och der ymsom tillbragt sin tid. Det berömda Salestad Bibliotequet som af 

Gref Carl Gustaf Bielcke ansenligen blifvit förökt, är sedemera bortflyttat til 

Skokloster. Stallet har varit med en egen besynnerligen snygghet inrättat, ända til 

att golfvet i spiltorna varit i rutor inlagt med på tvären afsågade Trädkubbar; och 

öfver hvar Spilta har den hästen varit afmålad, som der stådt uppställd. Altsammans 

har nu undergådt så sin förvandling, at allenast tomma Biblioteques rummet och 

det derangerade stallet är quar.88 

 

Karin Wahlberg Liljeström redovisar i sin avhandling Att följa decorum, fynd från 

Mandelgrenska samlingen i Folklivsarkivet vid Lunds universitet. Här finns 

dokumentation av Salsta från 1860- och 1870-talen. Bland de färglagda teckningarna 

finns en som visar en dörr som enligt beteckningen suttit i ”Biblioteket eller Vagnshuset 

å Salstad”. En annan teckning visar taklister och plafond och är betecknad ”Wagnshuset 

                                                 
85 Pehr Johnsson, ”Christer Berchs resa genom Roslags bergslager 1753”, Industritidningen Norden, 

Femtioandra årgången, 1924, s. 24-25. 
86 Sigurd Curmans arkiv, F4a volym 269 Salsta, Riksantikvarieämbetets arkiv. 
87 Sigurd Curmans arkiv, F4a volym 269 Salsta, Riksantikvarieämbetets arkiv. 
88 Redelius 1997, s. 95. 
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vid Salstad”.89 Möjligen är avmålningen av en taklist i vagnshuset på Salsta i Nordiska 

museets arkiv från denna dokumentation (bild 18). Det stämmer tidsmässigt då bilden i 

Nordiska museets arkiv är daterad 1875. Att åtminstone några av rummen varit 

dekorerade stämmer överens med de spår av färg Redelius noterade vid sin uppmätning 

1994-1995.90 

 

 

Inventarier 

 

Böcker var ett av Nils Bielkes stora intressen. Otto Walde har studerat Bielkesamlingen 

på Skokloster. Då Salsta kom i Thure Pederssons ägo på 1550-talet påbörjades ett 

boksamlande på Salsta. Flera av ägarna införskaffade böcker av olika slag under 

vistelser utomlands.91 Nils Bielke och hans son Carl Gustaf är de som genom olika 

inköp och genom arv utvecklade biblioteket till en av Sveriges största privata 

boksamlingar.92 I samband med att stall- och biblioteksbyggnaden blev färdig tog Nils 

Bielke kontakt med Erik Benzelius d.y. som var bibliotekarie vid Uppsala universitet.93 

Erik Benzelius d.y. är en av stormaktstidens mest framstående klassiska filologer och 

stod genom sitt uppdrag som bibliotekarie i kontakt med vetenskapsmän nere på 

kontinenten.94 Genom Benzelius fick Bielke hjälp att skaffa böcker från hela Europa till 

sitt bibliotek. Nils Bielkes son Carl Gustaf ärvde boksamlingen, som han fortsatte att 

utöka. Delar av samlingen flyttades redan tre år efter Nils Bielkes död från 

stallbyggnaden till huvudbyggnaden. Carl Gustaf testamenterade samlingen till sin 

dotter Evas måg, Erik Brahe på Skokloster och biblioteket och rustkammaren flyttades 

dit någon gång på 1750-talet. På baksidan av skissen som visar byggnadens plan och 

fasad (bild 19) finns detaljskisser som visar biblioteksrummet och sadelkammaren (bild 

22 och bild 23). 

                                                 
89 Wahlberg Liljeström 2007, s. 226. 
90 Redelius 1997, s. 96. och Redelius 1999, s. 16-17. 
91 Otto Walde, ”Bielkesamlingen i Skoklosters bibliotek”, Uppländsk bygd: en samling studier 

tillägnade Wera von Essen på hennes femtioårsdag den 3 februari 1940, Nils Ålenius (red), 
Disastiftelsen, Uppsala, Stockholm 1940. 

92 Eriksson 2000, s. 386. 
93 Eriksson 2000, s. 382. 
94 Lindroth 1997, s. 218. 
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Bild 22. Nils Bielke, Skiss som 
visar biblioteksrum och 
sadelkammare, ca 1700. 
Skoklosters samlingar. 
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Bild 23. Nils Bielke, Skiss som visar biblioteksrum och sadelkammare, ca 1700, detalj. 
Skoklosters samlingar. 

 

Karin Wahlberg Liljeström har studerat inventeringen från 1725 där de tavlor som fanns 

i stallbyggnaden är uppräknade. Det är en blandning av olika typer av konst. I 

kammaren utanför biblioteket hängde bland annat porträtt av riksmarskalk Johan 

Stenbock, fröken Sigrid Bielke, general Johan Banér, tavlor med sex franska damer till 

häst, en gammal kvinna, barn och munkar, gudinnan Flora samt Bacchus med en kvinna 

av Murion. I förstugan fanns bland annat porträtt av romerska kejsare, vilket enligt 

Wahlberg Liljeström var vanligt i högreståndsbostäder under stormaktstiden.95 

 

Simon McKeown beskriver mer i detalj biblioteket där bokhyllorna pryddes med 

porträtt av svenska och utländska dignitärer som kardinal Mazarin, kardinal Richelieu, 

Clas Rålamb, Svante Banér och Bengt Oxenstierna (bild 24 och bild 25).96 Porträtten är 

målade på kontursågad furupannå. I byggnaden fanns också målningar av kända 

filosofer och diktare som Solon, Sokrates, Homeros och Thukydides målade för att 

efterlikna byster (bild 26).  

                                                 
95 Wahlberg Liljeström 2007, s. 224-225. 
96 McKeown 2006, s. 46. 
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Bild 24 och 25. Kristoffer Thomas och David Klöcker Ehrenstrahl, Clas Rålamb (till vänster) 
och Bengt Oxenstierna (till höger), ca 1700. Skoklosters samlingar. 

 

 

Bild 26. Joachim von Sandrart, Solon, ca 1650-1688. Skoklosters samlingar. 

 

Stallbyggnadens väggar pryddes även av axiom textade på brädpanel.97 Där stod till 

exempel ”Chi Ti Fa Piu Carezze Che Suole / T'Ingannato Ha ot Ingannàr Vuole” och 

”Ruris contentus potest dicere / Spes et Fortuna Valete”.98 Det fanns även mer stoiska 

texter som ”Beatus est qvi non cvpit qvae non habet” och ”Tota vita discendvm est 

mori”.99 McKeown menar att dessa axiom och texter med fler målningar som idag finns 

på Skokloster, togs fram för att sättas upp i gallerierna i den delen av byggnaden som 
                                                 
97 McKeown 2006, s. 47. 
98 ”Den som smeker dig mer än vanligt har bedragit dig eller tänker bedra dig” och ”Den som är nöjd 

med landsbygden kan säga farväl till hopp och lycka”. 
99 ”Salig är den som inte önskar något när han inte har något” och ”Genom hela livet måste vi lära oss att 

dö”. 
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var vänd mot slottet. Nils Bielkes skiss visar en byggnad som är dubbelt så lång som 

dagens, vilket stämmer med ägomätningen 1711 och uppgifterna från Daniel Tilas 

(1762) och Per-Gustaf Ekeberg (1786) om att halva byggnaden rivits i mitten av 1700-

talet. Om man lägger ihop Wahlberg Liljeströms uppräkning av konstverk som ska ha 

hängt i byggnaden och McKeowns uppräkning så skulle det kunna vara så att det ena 

galleriet innehöll mer blandad konst och det andra den mer filosofiskt inriktade konsten 

och texterna. 

 

Förutom konsten i gallerierna och biblioteket så hängde över de tolv hästarnas spiltor ett 

porträtt av varje häst (bild 27). Hästporträtten finns nu på Skokloster. 

 

 
Bild 27. Okänd konstnär, Hästporträtt ”Gyllenlöw”, ca 1650. Skoklosters samlingar. 



 

44 

Avslutande diskussion 
 

I denna uppsats har jag undersökt en mycket speciell byggnad och haft den som 

utgångspunkt för att söka förstå hur 1600-talets idévärld avspeglas i arkitekturen. 

Arkitektur definieras brett och omfattar även inredning och relationen mellan olika 

byggnader i ett större sammanhang. I centrum står byggherren Nils Bielke. De frågor 

jag ställde mig vid inledningen av arbetet var: Hur uttrycks i byggnaden samlivet mellan 

ett liv i lyx och en moralfilosofisk uppfattning där ärelystnad och girighet sågs som 

naturvidriga begär? Vilket kan Bielkes syfte varit med uppförandet av stallet/biblio-

teket? Är Gamla stallet en produkt av en tidsanda som var på väg att förändras till något 

annat? 

 

Under 1600-talet skedde en centralisering av kungamakten i Europa. I Sverige 

kulminerade maktkoncentrationen när Karl XI inrättar det karolinska enväldet. Detta 

skifte av makt från adeln till kungen avspeglas enligt Fredric Bedoire i arkitekturen. Det 

uppstod en slags tävlan i att visa upp sin förmögenhet och därmed sociala status. Ett 

mycket tydligt exempel på detta och hur det kan sluta är Ludvig XIV:s finansminister 

Nicolas Fouquet som bjöd till stor fest på sitt nya slott Vaux-le-Vicômte. Tre veckor 

senare arresterades han och dömdes till livstids fängelse. Fouquet hade överträffat 

kungen vilket stod honom dyrt. I Sverige använde sig kungamakten under 1600-talet av 

reduktion, dvs. indragning av egendomar från adeln till kronan som medel för att stärka 

både makt och ekonomi. För adeln gällde det att balansera mellan att värna sina egna 

privilegier och upprätthålla en god relation med kungamakten. Nils Bielke hade en nära 

och mestadels god relation till Karl XI. Bielke var i mångt och mycket det som kungen 

inte var, socialt kompetent, språkkunnig och bokligt bildad och kunde i relationerna 

med andra länder kompensera för kungens brister. Samtidigt var han en skicklig ryttare 

och krigsman vilket också kungen var. Nu var Nils Bielke inte den ende adelsmannen 

som uppfyllde dåtidens förväntningar på en man av hög börd, men han lyckades 

uppenbarligen hantera kungens, enligt Ingvar Eriksson, omvittnat häftiga humör. 

 

Den svenska kungamakten och adeln hade under stormaktstiden behov av att visa att 

man höll samma höga klass vad gäller bildning som på kontinenten. Genom storslagna 
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anläggningar inredda med de allra finaste textilier, konst och föremål uttrycktes denna 

ambition. Parallellt med denna strömning löper den neostoiska/lutherska moralfilosofin 

om plikt och självdisciplin. I Gamla stallet/biblioteket uttrycks detta genom att det var 

en plats för exklusiva och dyrbara ägodelar samtidigt som stoiska axiom påminner om 

den kommande döden. Människan är bra på att rättfärdiga sitt eget sätt att leva. Kurt 

Johannesson diskuterar i I Polstjärnans tecken konflikten mellan det liv adeln levde och 

tidens moralfilosofi. Enligt aristotelikerna var ett visst socialt anseende och ekonomiskt 

välstånd nödvändigt för att man skulle kunna leva ett lyckligt och dygdigt liv. Som 

adelsman var det enligt det stoiska synsättet möjligt att hänvisa till plikten att delta i det 

politiska livet vilket ställde krav på att kunna visa upp sin sociala status. Om plikten 

tillät drog sig adelsmannen gärna tillbaka från det påfrestande offentliga livet för att 

njuta sin ålderdom. Konflikten mellan lyxlivet och moralfilosofin kunde således 

överbryggas tack vare olika klassiska filosofer. 

 

Nils Bielke var en välutbildad och genom sina många år utomlands väl medveten om 

vilka modeströmningar som gällde nere på kontinenten. Idén om en byggnad som 

kombinerar stall med bibliotek och konstgalleri är unik i Sverige men på kontinenten 

finns flera exempel, bland annat Stallburg i Wien, Alte Müntze i München och i Kassel. 

Dessa är äldre anläggningar, från andra hälften av 1500-talet eller första hälften av 

1600-talet. Sannolikt har Nils Bielke sett någon eller flera liknande anläggningar under 

sina vistelser på kontinenten. Planerna på ett stall fanns redan när Bielke påbörjade 

ombyggnaden av Salsta på 1670-talet vilket framgår av Sueciasticket där byggnaden 

syns sticka upp bland träden. Gamla stallet uttrycker flera saker. Placeringen, nära 

huvudbyggnaden men inte i direkt anslutning, visar på inspiration från Frankrike där de 

värdefulla hästarna ska finnas nära till hands (jämför med Versailles), men inte för nära 

(jämför med Vaux-le-Vicômte). Placeringen är en del av den arkitektoniska helhet där 

besökare på ett närmast ceremoniellt sätt närmar sig huvudbyggnaden och successivt 

passerar mer och mer betydelsefulla byggnader i slottskomplexet. Detta sätt att använda 

arkitektur och byggnaders placering i en hierarki utgående från slottet/huvudbyggnaden 

är tydlig i Nicodemus Tessin d.y:s generalplan för Stockholms slotts omgivningar. Alla 

för kronan (makten) viktiga funktioner placeras där i olika axlar utgående från slottet. 



 

46 

Ridhästens höga status speglas i placeringen av stall och ridhus mitt i detta 

bebyggelsekomplex. Nils Bielke var i hög grad inblandad i byggandet av det nya Salsta. 

Planerna var storslagna, en del av marknadsföringen av både Nils Bielke som person 

och Sverige som stormakt. Sticken i Suecia Antiqua et Hodierna visar på en 

arkitektonisk helhet som aldrig helt kom att genomföras, men strukturen lades fast, 

vilket framgår av ägomätningen från 1711.  

 

Innehållet i Gamla stallet visar på ägodelar som värderades mycket högt av sin ägare. 

Från början var kanske motivet för byggandet av kombinationen stall/bibliotek en 

önskan om att visa upp sina mest värdefulla ägodelar på samma sätt som andra furstar 

gjort nere på kontinenten, att visa att han, Nils Bielke, var en man medveten om vad 

som förväntades av person i hans ställning. Hit skulle kungen och ambassadörer från 

Europa kunna komma och beundra hans goda smak och bildning. Kanske hade detta 

motiv förändrats när Gamla stallet väl byggdes. Nils Bielkes sociala liv var vid den 

tiden mycket decimerat. Kanske var byggnaden och dess innehåll mer en plats för 

minnen. 

 

Makten på 1600-talet låg hos mannen, det låg i Guds och naturens ordning att kvinnan 

var underordnad mannen. Trots det finns det under 1500- och 1600-talen flera kvinnliga 

regenter i Europa. Genom att knyta an till den kungliga börden och Guds vilja kunde 

argumenteras för att vissa undantag kunde göras från naturens ordning. Hur makten 

uttrycks i arkitekturen tycks dock inte skilja sig mellan regerande kungar och 

drottningar. Både Tessinplanen och Salsta (med flera slott och herrgårdar från denna tid) 

uttrycker i sin struktur den rådande kulturella och sociala situationen där makten utgår 

från en person, kungen i fallet Stockholms slott och Nils Bielke i fallet Salsta. 

 

Med dagens ögon är det lätt att betrakta Gamla stallet under Nils Bielkes tid som en 

mycket manlig domän. Men som Arnold lyfter fram i Reading architectural herstories 

finns ett problem med att genusläsa någon annans liv. Läsningen färgas av egna 

föreställningar och det är svårt att veta hur en person från en annan tid såg på sig själv 

och sin situation. Klart är dock att det är Nils Bielke som skissar på byggnaden och ger 

anvisningar under byggtiden. Klart är också att lösöret mycket snart efter Nils Bielkes 
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död flyttas antingen till huvudbyggnaden eller Skokloster. Det talar för att det var Nils 

Bielke själv som var mest intresserad av Gamla stallet, även om hans son Carl Gustaf 

Bielke som övertog Salsta, också var en stor boksamlare. Carl Gustaf Bielke var dock 

ingen militär till skillnad från sin bror Ture Gabriel Bielke som deltog i Karl XII:s 

fälttåg nere på kontinenten, och kanske inte alls intresserad av den militära delen av 

inventarierna i Gamla stallet. Både Nils Bielke själv och Gamla stallet som fenomen 

tillhörde en tid som var på väg att förändras. Efter Karl XII:s död upphör det kungliga 

enväldet och Sverige är inte längre den stormakt man en gång var. Under frihetstiden 

växer andra ideal fram. 

 

När Nils Bielke låter uppföra sitt kombinerade stall och bibliotek m.m. har han fallit 

från sin höga position som kunglig högerhand och bara tack vare sina goda kontakter 

med hovet klarat livhanken. Den byggnad som uppförs på Salsta tycks av det vi kan se 

idag, inte vara fullt lika storslagen som den skiss Erik Dahlbergh ritat som underlag för 

Suecia-sticken. Interiört tycks Bielke dock inte sparat på krutet. I byggnaden samlar 

Bielke minnen från fornstora dagar; i rustkammaren vapen och rustningar, i sadelkam-

maren vackra sadlar från bland annat Polen och Turkiet och i stallet de värdefulla 

ridhästarna. Andra rum finns för förströelse; i tobakskammaren kan han sitta och röka, i 

biblioteket läsa, i svarvkammaren idka hantverk.  

 

Vad Nils Bielke inte visste när han lät bygga stallet/biblioteket var att den svenska 

stormaktstiden och det kungliga enväldet var på väg mot sitt slut. När Karl XII dog 

1718 inleddes en tid av riksdagsstyre i Sverige, frihetstiden. Gamla stallet under Nils 

Bielkes tid var ett koncentrat av den svenska stormaktstidens ideal och tankevärld. Att 

byggnaden så snart efter Bielkes död tömdes på inventarier, delvis revs och sedan läts 

långsamt förfalla visar på att idealen var på väg att förändras. Nils Bielke och hans stall 

var ett av de sista uttrycken för en för kung och adel storslagen tid. Den svenska 

befolkningen i övrigt hade mindre skäl att betrakta stormaktstiden som en sådan. 

Ständiga krig och missväxtår hade satt sina spår. Den efterföljande frihetstiden såg 

istället för krig framsteg inom vetenskap, kultur och lagstiftning.  
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Bildförteckning 

 

Bild 1. Attribuerad till François de Troy, Nils Bielke, okänt datum. Olja på duk, 970 mm 

x 765 mm. NMGrh 961 Nationalmuseum/Gripsholms slott, Mariefred, Sverige. 

Bild 2. Nicodemus Tessin d.y. Förslag till generalplan över Stockholms centrala delar 

1712. 1712 kopia från 1774, Byggnadsstyrelsen. Hämtad från Wikimedia Commons. 

Bild kompletterad med text ”Stallanläggning, Begravningskyrka, Arsenal, Slottet”. 

Bild 3. Nicodemus Tessin d.ä. och Nicodemus Tessin d.y., Plan över Finska kyrkan och 

stallanläggning på Helgeandsholmen, Stockholm. Däröver plan till ny stallanläggning 

av Tessin d.y., okänt datum. Pennteckning i brunt och blyerts, laverad i rött, grönt och 

gult på papper, 360 mm x 320 mm. NMH THC 4876 Nationalmuseets samlingar. 

Fotograf: Cecilia Heisser/Nationalmuseum.  

Bild 4. Nicodemus Tessin d.y., Projekt till stallanläggning på Helgeandsholmen, 

Stockholm. Perspektivvy av gårdsfasad, okänt datum. Pennteckning och lavering i grått 

på papper, 260 mm x 410 mm. NMH THC 484 Nationalmuseets samlingar. Fotograf: 

Cecilia Heisser/Nationalmuseum. 

Bild 5. Nicodemus Tessin d.y., Projekt till stallanläggning på Helgeandsholmen, 

Stockholm. Väggelevation med en rad spiltor, ca 1696-1699. Pennteckning i brunt, 

laverad i grått på papper, 310 mm x 410 mm. NMH THC 4884 Nationalmuseets 

samlingar. Fotograf: Cecilia Heisser/Nationalmuseum. 

Bild 6. Rekonstruktion av Nicodemus Tessin d.y:s förslag till Stockholms slotts 

omgivningar 1713, ur Ragnar Josephson, Tessin. Första delen, Sveriges allmänna 

konstförenings publikation XXXVIII, Kungl. boktryckeriet, P.A. Norstedt & söner, 

Stockholm, 1930. Eget foto. Bild kompletterad med text ”Stallanläggning”. 

Bild 7. Erik Dahlbergh, Salsta, 1666 eller 1667. Pennteckning s/v, 130 mm x 340 mm. 

Kungliga biblioteket, elektronisk resurs.  

Bild 8. Plan över gårdsanläggning, Salsta, 1650. Noterat på baksidan: ”Dessein gjorder 

på Salstad uthaff min Salige Moders tijdh som hon tänkte låtha reparera huset och 
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gården 1650”. Noterat på ritningen: ”Stallungh, ”Stallhoff”, ”fischdeche”, 

”hoppengarten”, ”Fiehoff”. Tecknad med svartbrunt bläck, tunt färglagd med gul, röd, 

brun, grön och blå akvarellfärg. Blyerts har använts till markering av träd. Den gröna 

färgen slår igenom och brunfärgar pappret. Ritsade stödlinjer. Storlek: 300 mm x 

195 mm, SKO 15976 Skoklosters samlingar. Fotograf: Jens Mohr. Kompletterad med 

siffror 1, 2 och 3. 

Bild 9. Erik Dahlbergh, Willem Swidde, Saalstad, 1694. Tryckt ark: gravyr s/v, plåt, 

220 mm x 420 mm. Kungliga biblioteket, elektronisk resurs. Kompletterad med text 

”Gamla stallet”. 

Bild 10. Salsta, ägomätning 1711, Lantmäteriet Historiska kartor, Uppsala län Salsta 

nr 1 Lena socken (B40-20:2). Kompletterad med text ”Gamla stallet, Slottet, 

Ladugården”. 

Bild 11. Gamla stallet, ca 1950, Nordiska museets arkiv, Salsta-Vattholma-

undersökningen, kartor, uppteckningar, inventarielistor, byggnader, volym 62. Eget foto. 

Bild 12. Traktorgarage, Lena-Salsta 1:5, Salsta, Lena socken, Uppland, 1978. 

Plastnegativ, svartvitt, original. SM1103_05 Upplandsmuseets samlingar, 

Upplandsmuseet. Fotograf: Maria Malmlöf. 

Bild 13. Traktorgarage, Lena-Salsta 1:5, Salsta, Lena socken, Uppland, 1978. 

Plastnegativ, svartvitt, original. SM1103_06 Upplandsmuseets samlingar, 

Upplandsmuseet. Fotograf: Maria Malmlöf. 

Bild 14. Inmätning av stallet från 1913-1914. ATA/Riksantikvarieämbetet, Sigurd 

Curmans arkiv F4a volym 269 Salsta. Eget foto. 

Bild 15. Stallet interiört. ATA/Riksantikvarieämbetet, Sigurd Curmans arkiv, F7b volym 

309 Salsta. Eget foto. 

Bild 16. Troligen interiör i stall vid Salsta slott, Vattholma, Lena socken, Uppland, ca 

1930 – 1940-tal. Gelatin-negativ, s.k. torrplåt, svartvitt, original. PS01759 

Upplandsmuseets samlingar, Upplandsmuseet. Fotograf: Paul Sandberg. 

Bild 17. Detalj från stallets interiör. ATA/Riksantikvarieämbetet, Sigurd Curmans arkiv 

F4a volym 269 Salsta. Eget foto. 
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Bild 18. Signerad J. C. m., Avmålning av list kring taket i vagnshuset vid Salsta Slott, 

1875. Nordiska museets arkiv, Uppland-Salsta, Herrgårdar, boställen m.m., volym 60. 

Eget foto. 

Bild 19. Av Nils Bielkes hand, Ritningar och utkast till byggnad. Fasad och planritning 

betecknad ”Biblioteks Bÿggningen”, ca 1700. Skissartat tecknade med brunt bläck, 335 

mm x 205 mm, SKO 16033, 98148.tif, Skoklosters samlingar. Fotograf: Erik Lernestål. 

Bild 20. Av Nils Bielkes hand, Ritningar och utkast till byggnad. Fasad och planritning 

betecknad ”Biblioteks Bÿggningen”, ca 1700. Skissartat tecknade med brunt bläck, 335 

mm x 205 mm, SKO 16033, 98148.tif, Skoklosters samlingar. Fotograf: Erik Lernestål. 

Bilden är beskuren och kompletterad med text ”Bibliotek, Svarvkammare, Kammare, 

Sadelkammare”. 

Bild 21. Erik Dahlbergh, Salsta. Ritning till stall, teckning akvarell och penna, 320 mm 

x 200 mm, Kungliga biblioteket, elektronisk resurs. 

Bild 22. Av Nils Bielkes hand, Ritningar och utkast till byggnad. Plan över bibliotek, 

interiörskiss, ca 1700. Skissartat tecknade med brunt bläck, 335 mm x 205 mm, 

SKO 16033, 98147.tif, Skoklosters samlingar. Fotograf: Erik Lernestål. 

Bild 23. Av Nils Bielkes hand, Ritningar och utkast till byggnad. Plan över bibliotek, 

interiörskiss, ca 1700. Skissartat tecknade med brunt bläck, 335 mm x 205 mm, 

SKO 16033, 98147.tif, Skoklosters samlingar. Fotograf: Erik Lernestål. Bilden är 

beskuren. 

Bild 24. David Klöcker Ehrenstrahl, Clas Rålamb, ca 1700. Oljemålning på kontursågad 

furupannå, 275 mm x 217 mm. SKO 11611, 95183.tif, Skoklosters samlingar. Fotograf: 

Fredrik Andersson. 

Bild 25. Kristoffer Thomas, David Klöcker Ehrenstrahl, Bengt Oxenstierna af Korsholm 

och Wasa greve och riksråd, ca 1700. Oljemålning på kontursågad furupannå, 226 

(215) mm x 288 (276) mm. SKO 11640, 95181.tif, Skoklosters samlingar. Fotograf: 

Fredrik Andersson. 

Bild 26. Joachim von Sandrart, Solon, ca 1650-1688. Oljemålning på duk, 475 mm x 

380 mm. SKO 11784, 108816.tif, Skoklosters samlingar. Fotograf: Fredrik Andersson. 
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Bild 27. Okänd konstnär, Hästporträtt ”Gyllenlöw”, ca 1650. Stiftad spännram. 

Brunmarmorerad ram, bredd 135 mm, 1045 mm x 1230 mm. SKO 11803, 82335.tif, 

Skoklosters samlingar. Fotograf: Erik Lernestål. 
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