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 Innehåll: Denna uppsats gör med hjälp av Erwin Panofskys ikonologiska metod en analys av en serie på 
nitton porträtt av kända 1600-tals män. Dessa porträtt, vilka idag är placerade i biblioteket på Skoklosters 
slott utreds i sin ikonografi och sätts in i ett större ikonografiskt sammanhang. Porträtten har ett unikt 
utseende då de är målade på furupannå och sedan kontursågade kring den porträtterades huvud. Avsikten 
med uppsatsen är att förstå deras syfte och ursprung. Uppsatsen behandlar frågor som varför man har valt 
att göra dessa porträtt och om det finns en koppling mellan dessa och bibliotekskonst i stort. Likväl vilka 
som är avporträtterade, varför just dessa personer är det och vem som låtit göra porträtten undersöks. Det är 
en uppsats som till stora delar handlar om det adliga idealet på 1600-talet och hur det gav sitt uttryck i 
konsten.  

Nyckelord: 1600-tal, Porträtt, Barock, Stormaktstiden, Bibliotekskonst, Lärda män, Adligt ideal, Aristokrat  
Panofsky, Ikonologi, Ikonografi, Skokloster, Salsta, Bielke. 

Summary: This essay does, with the help of Erwin Panofsky’s iconological method, provide an analysis of 
a series of nineteen portraits of famous men of the 17th century. These portraits, which today are placed in 
the library of Skokloster castle, are analysed in their iconography, and placed in a larger iconographic 
context. The portraits all have unique appearances, since they are painted on pine panel and then sawed 
after the contour of the head of the portrayed. The aim with the essay is to understand purpose and origin of 
the portraits. The essay deals with questions such as why these portraits were chosen to be made, and if a 
connection exists between these works and library art in a bigger context. Who is being portrayed, why 
these people in particular, and who has taken the initiative of making the portraits are questions that are 
investigated as well. It is an essay that to a large extent treats the noble ideal of the 17th century, and how it 
gave its expression to art.
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1. Inledning
Beläget i Sko församling, på en halvö i Mälaren mellan Stockholm, Uppsala och Enköping ligger 

Skoklosters slott. Carl Gustav Wrangels barockslott  byggt under den svenska stormaktstiden. Det är 

en pampig syn som möter besökaren, de fyra tornhuvarna syns lång väg i det böljande landskapet 

och dagen då författaren besöker platsen visar sig lanskapet som det mest idylliska vintervykortet 

man kan tänka sig. Det gnistrar om träden och det vita Barockslottet reser sig ur snön som en stor 

elegant koloss, solen sprakar i de flera hundra fönstren, på Mälaren ligger isen tjock sedan länge. 

Under det valmade sadeltaket finns vinden och det är strax under denna som biblioteket ligger. I 

detta bibliotek hänger en serie mystiska porträtt av män. Nitton stycken kontursågade midje och 

bröstbilder målade på pannå.

 Intresset för dessa föddes hos författaren nästan ett år tidigare då hon under en föreläsning 

av Bengt Kylsberg fick höra om Skoklosters bibliotek och dess inredning. I förbifarten nämndes 

dessa porträtt samt att man inte så mycket visste om dem. Deras märkliga uppsyn skapade direkt 

intresse och massvis med frågor dök upp. Det författaren fick höra var att  de inte alltid hängt där de 

hänger idag. Att de härstammade från Salsta slott  och hade tillhört greve Nils Bielke. Vad var 

egentligen sant och hur mycket gick att belägga och varför ser de så märkliga ut? Frågorna var 

många, drygt ett år senare ämnas dessa besvaras.

1.1 Syfte och frågeställningar 
I denna uppsats analyseras en serie av nitton porträtt föreställande män. Serien har aldrig tidigare 

blivit undersökt och deras udda form och hängning väckte nyfikenheten från författarens sida och 

viljan att ta reda på mer uppstod. Frågor som var porträtten kommer ifrån och varför de är placerade 

som de är fanns tidigt. Är de skapta för ett bibliotek eller hade de bara hamnat där? Stora delar av 

konsten på Skokloster är känd, i många fall känner man till syfte, beställare och vem som är 

avbildad.  Målerisamlingen på Skoklosters slott  består av cirka 1000 verk, varav cirka 600 är 

porträtt. Här finns en mängd av de stora konstnärerna representerade så som David Klöcker 

Ehrenstrahl och Matthäus Merian d.y. och porträtten föreställer många av Sveriges mest kända 

personer från 1400-talet fram till 1960-talet. Här finns en bredd av porträtt bland annat av greve 

Nils Bielkes hästar och Guiseppe Arcimboldos kända porträtt av Rudolf II som guden Vertumnus.1 

 Uppsatsens porträtt skiljer sig från mängden, i utformning, storlek och placering och är i 

allra högsta grad unika. Dessutom har aldrig någon tidigare studerat dem noga. Därför kan det vara 

5

1 http://skoklostersslott.se/sv/slottet-samlingarna/maleri (13-04-23 10:22).

http://skoklostersslott.se/sv/slottet-samlingarna/maleri
http://skoklostersslott.se/sv/slottet-samlingarna/maleri


högst relevant att nu belysa dem i sin helhet. Syftet med uppsatsen är att beskriva och analysera 

porträtten. Avsikten är att genom att placera dessa porträtt i en kontext  kunna förstå deras syfte, 

utreda deras funktion och ikonografi. Detta kommer göras med hjälp av Erwin Panofskys 

ikonologiska trestegsmetod, vilken beskrivs närmare i metodavsnittet. 

 En första anblick avser ge svar på frågor som hur männen i porträtten gestaltas och varför? 

Vilka attribut, gester, ansiktsuttryck, poser återges? I vilken miljö hänger de? Genom att sedan göra 

en djupare ikonologisk analys, genom att utreda deras kontext, väntas svar på frågor som varför 

hänger de där de hänger? Har de alltid hängt där? Hur gamla är de? Varför beställdes de och av 

vem?  Vem var Nils Bielke och vad har han för koppling till porträtten, om det finns någon? Vilken 

konstnär utförde dem? Finns det liknande porträtt i liknande miljöer på andra ställen? Varför 

placerades de där de är idag? Vilka är männen på målningarna och varför är just dessa avbildade 

och är denna typ av porträtt typiska för bibliotek? 

1.2 Avgränsning
Uppsatsen avser delge kunskap  om porträtten i fråga och deras syfte och alltså inte om 

porträttkonsten i stort. Fokus läggs därför på den miljö de är skapta för, hänger i men också varför 

man gör sådana här porträtt och vem som låter göra det. 

1.3 Metod och Material
Metoden som används för att få en djupare förståelse av de nitton porträtt som uppsatsen avser 

behandla och se dem i ett vidare sammanhang är Erwin Panofskys (1892-1968) ikonologiska 

metod. En analys i tre tolkningsnivåer där man utgår från ett rent beskrivande stadium till att 

slutligen se motivet som en produkt av något annat. I den första nivån, den Pre-ikonografiska, 

redogör uttolkaren bara vad som direkt ses, ett rent beskrivande stadium. Man behöver här besitta 

övergripande, vardagliga kunskaper men också grundläggande kunskaper inom stilhistoria och en 

förståelse för hur man under olika tider och epoker avbildat verkligheten på olika sätt.2 Det  man på 

denna nivå kan utläsa av en bild är exempelvis; det är en man, han hänger på ett kors, han blöder, 

han ser ut att lida.

  Den andra nivån är den ikonografiska, här måste man ha direkta litterära och historiska 

kunskaper för att  förstå betydelsen av motivet. Mannen på korset som blöder blir här Jesus om du 

har läst din religionshistoria.3 Man behöver likväl här en förståelse för hur man under olika tider 
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uttryckt olika motiv, som hur avbildningen av korsfästelsen föreföll på 1600-talet i jämförelse med 

under 1800-talet. 

 I den tredje och sista fasen, den ikonologiska, handlar det inte längre om att tolka ett 

konstverk som ett verk i sig utan som en produkt av någonting annat. Man vill här finna motivets 

inre och djupare mening och når denna genom kunskaper i kulturhistoria, kunskap om en nation, en 

stil, epok, klass, religion etc. man kan alltså här förstå den sociala och historiska kontexten kring det 

man ser. Varför Jesus på korset lider är det som genom denna nivå i analysen går att skaffa sig en 

djupare förståelse kring. Genom att skaffa sig kunskap om hans liv förstår man nu varför han är 

avbildad som lidande och blödande. Panofsky menar här att man inte bara måste ha kunskaper kring 

den tid och kontext som är aktuell för verket utan att man tillika torde ha det som han kallar 

syntetisk intuition med vilket menas att man ska vara ”familiarity with the essential tendencies of 

the human mind”, alltså att vara förtrogen med huvuddragen i det mänskliga tänkandet.4

 Den tredje fasen är det som gör analysen ikonologisk, den fas som plockar fram det mer 

djupare tänkandet och förmågan att sätta det man ser i ett sammanhang för att förstå deras syfte. 

Hans-Olof Boström tar i sitt arbete om Panofsky  upp att berättelser om Sherlock Holmes kan ha 

inspirerat Panofsky i utvecklandet av metoden. Holmes ser detaljer i ett större sammanhang samt 

exkluderar det omöjliga i detta och kan på så sätt skapa en sanning; likt  den ikonologiska analysen.5 

Det handlar alltså om att kunna lägga ihop ett och ett för att se hela bilden och att  genom den stora 

bilden även förstå delarna.

 Metoden tillämpas på materialet, den första och andra nivån appliceras på porträtten var för 

sig medan den tredje nivån tillämpas på porträtten som en serie eller grupp då min hypotes är att  de 

är framtagna av samma syfte, vid samma tillfälle och ur samma kontext.

 Vid ett besök på Skokloster slott (februari 2013) inventerades porträtten och möjligheten 

togs att inhämta den kunskap som där fanns tillgänglig rörande porträtten och den miljö de hänger i, 

dels genom litteratur men huvudsakligen genom slottets museikatalog och samtal med intendent 

Bengt Kylsberg. För att tillämpa den tredje nivån av metoden har litteraturen varit  oumbärlig. I den 

har återfunnits både konsthistorisk och historisk forskning som varit avgörande för uppsatsens 

blivande. Skoklosters slotts museikatalog, både den officiella och den inofficiella, har varit 

oumbärlig vad det gäller att få den lilla information som finns om porträtten. Med dessa ledtrådar i 

hand har sedan vidare studier kunnat göras i litteraturen. Även Nationalmuseums katalog har kunnat  

hjälpa till när det gäller att jämföra porträtten med andra porträtt.
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1.4 Tidigare forskning
En mängd litteratur från olika områden används vid arbetet med denna uppsats. Dessa områden är 

alla beforskade men ju mer man granskar dem desto mindre forskning finner man. Mycket av den 

forskning som gjorts är relativt gammal, det  handlar i bland upp mot hundra år och mycket av den 

nya forskningen litar dessutom på dessa gamla studier vilket  leder till att man på många ställen 

finner exakt samma information. 

 Uppsatsens material, porträtten, har aldrig varit motiv för någon forskning utan mest nämnts 

i förbifarten i andra sammanhang. Bland annat nämns dem av Elisabeth Westin Berg i Skoklosters 

slott under 350 år, av Arne Losman i Karolinen Nils Bielke som kulturpersonlighet, Ingvar Eriksson 

i Nils Bielke- firad i nådens dagar, fälld i onådens samt av Erik Hjärnde i Erik Benzelius d.y. och 

hans sagesmän. Gemensamt för samtliga författare är att alla tycks bygga sitt arbete på Erik 

Benzelius brev och anekdoter samt Nils Bielkes egna skisser.

1.4.1 Forskning rörande bibliotek, boksamlande och adelsliv

Anthony Hobson tar i sin bok Great Libraries upp ett flertal, gamla, storartade bibliotek. Dels ger 

det en överblick över äldre bibliotek men man tillåts också se biblioteken var och ett för sig vilket 

ger möjlighet till egna jämförelser dem emellan. 

 Vad det gäller adelsbibliotek har Arne Losaman skrivit artikeln Adelsbibliotek som 

intellektuellt landskap och Sten G. Lindberg har skrivit Adelsböcker och stormansbibliotek i vilken 

hans egna Adlig övning samt Arne Losmans Tre rekonstruerade 1600-tals bibliotek ingår. I Arne 

Losmans Carl Gustaf Wrangel och Europa får man en bild av adelslivet och kulturlivet i Europa 

under 1600-talet. Samma kulturliv beskrivs också av Kurt Johannesson i Polstjärnans tecken. Vad 

det gäller Bielkeättens boksamlande har Otto Walde skrivit två verk; Bielkesamlingen i Skoklosters 

bibliotek samt Bielkeättens insatser i svensk bibliofili.  

1.4.2 Forskning rörande Skoklosters slott

Att nämna all forskning som rör Skoklosters slott är inte möjlig och uppfyller inget syfte. Det som 

rör biblioteket  är betydligt lättare att hantera. Slottets egna utgivna bok Skoklosters slott under 350 

år (där Elisabeth Westin Berg skrivit om biblioteket) ger en övergripande bild av slottet och 

bibliotekets historia. Den är dessutom relativt nyutgiven. Owe Hidermark ger i Eko av Historien en 

bild av omgestaltningen av slottet och biblioteket under Magnus Brahes tid. Arne Losman har 

skrivit Skoklostersslotts bibliotek i ett östersjöperspektiv om bibliotekets samlingar. Dessa 

samlingar nämns också i Otto Waldes två ovan nämnda verk. En överblick över samlarna och 
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biblioteket i tre olika sekler ger utställningskatalogen Skokloster böcker 1466-1840 från Skoklosters 

slott 1983.  

1.4.3 Forskning rörande Salsta slott

Beträffande Salsta slott har Gun Björkman skrivit en kort överblick med boken Salsta slott vilken 

sedan Jerker Thorell har gjort en utökad upplaga av i Salsta: slottet och människorna. Här ges en 

övergripande bild av slottets historia, arkitektur, interiör och ägare. Karin Wahlberg Liljeström ger i 

sin avhandling Att följa decorum- rumsdispositionen i den stormaktstida högreståndsbostaden på 

landet mycket intressanta fakta rörande både Skoklosters och Salsta slott. Speciellt intressant är 

denna forskning för uppsatsen då hon ägnat  sig åt digra arkivstudier rörande Salsta slott, dess 

inventarier samt biblioteket och dess inventarier. Gunnar Redelius har gjort en dokumentation över 

slottet och dess bibliotek Salsta slott - En dokumentation gjord 1994-1995 i vilken han också 

presenterar en del arkivmaterial. Han tenderar dock att dra egna slutsatser i stor utsträckning, vilket 

inte ger en fullt så objektiv bild som är önskvärt av en dokumentation.  

1.4.4 Forskning rörande Nils Bielke

Ingvar Eriksson har gjort ett digert arbete om Nils Bielke med biografin Nils Bielke- firad i nådens 

dagar, fälld i onådens vilken inbegriper hela hans liv. Arne Losmans Karolinen Nils Bielke som 

kulturpersonlighet beskriver likt titeln säger Bielke som kulturpersonlighet och hans förkovran i 

den europeiska kulturen. 

1.4.5 Konsthistorisk forskning

Signum har i sin serie om svensk konsthistoria en del om barockens konst. Denna ger en bra 

överblick över hela periodens måleri, arkitektur, skulptur, interiör, trädgårdskonst etc. och sätter in 

det i ett större perspektiv. Vad det gäller porträtt har Boo von Malmborg skrivit Svensk porträttkonst 

under 500 år där det inte bara ges en genomgång av svenska porträtt utan också av konstnärerna. 

Karin Sidéns avhandling Den ideala barndomen - studier i det stormaktstida barnporträttets 

ikonografi och funktion ger intressanta uppgifter om hur viktig allegorin och kopplingen mellan 

visdom, studier och porträttmåleri var under den svenska stormaktstiden.  August Hahr har bidragit 

med kunskap om David Klöcker Ehrenstrahl med David von Krafft och den Erhenstrahlska skolan 

likaså har Axel Sjöblom gjort i och med David Klöcker Ehrenstrahl. 
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2. Porträtten
2.1 Övergripande beskrivning
De nitton porträtten hänger idag på bokskåpens kanter i biblioteket på Skoklosters slott, en på var 

sida av skåpen. De är upphängda genom ögla och spik. Porträtten är utförda på furupannå och var 

och en har en på baksidan ilagd, eller utanpåliggande, parkettering för att pannån inte ska kuppa sig. 

Bredden, porträtten emellan, varierar på det bredaste stället mellan 18 och 25 cm medan höjden 

varierar mellan 27 och 29 cm. På vissa är kanten svärtad medan den på andra är lämnad trären. 

 Porträtten är kontursågade bröst- och midjebilder och föreställer alla olika män. Klädsel, hår 

och andra attribut varierar, likaså verkar åldern vara olika männen emellan. Vissa är märkbart yngre 

än andra. 
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Bild 4: Närbild måleriet Bild 5: Närbild märkning



Alla porträtten är märkta på varierande sätt som vittnar om vem som är avbildad. På de flesta

är det på baksidan skrivet ett namn med röd krita, vissa har också med denna krita fått en 

numrering. På de där nummer syns är numreringen mellan två och sju. När denna märkning 

tillkommit är omöjligt att  säga, man kan dock se att många av namnen stavas med en stavning som 

hör hemma i äldre tider. Möjligt är att  denna märkning funnits med redan från början. Några av 

porträtten har en liten lapp framtill där namnet är skrivet. Vidare har museikatalogen varit till hjälp i 

de fåtal fall där namnet varit svårtytt. Naturligtvis kan man inte till fullo lita på att  dessa 

namngivelser är riktiga men en jämförelse har gjorts med andra porträtt av männen och det har inte 

uppstått några stora tveksamheter. En indelning av porträtten i fyra grupper har av författaren gjorts 

utifrån männens klädedräkter; riksråd, övriga svenska politiker, utländska politiker samt kardinaler, 

dessa återges också i kronologisk ordning. Porträtten tillhör alla kategorin ämbetsporträtt. 

 På pannåns baksida finner man i nederkant ett  antal spikhål, vilka vittnar om att det tidigare 

eventuellt funnits en annan upphängningsanordning av porträtten. 
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 Måleriet är av mycket fin kvalitet, på några få har skador uppstått som reparerats med bästa 

förmåga.  Trots att pannåerna ter sig olika verkar måleriet vara utfört  av samma goda hand. Skicket 

är överlag gott, i flera fall känns de näst intill orörda.

2.2 Porträtten var för sig
2.2.1 Riksråd

Per Brahe d.y. 1602-1680.

Bröstbild, fas höger. Han har gråsprängt, blont, axellångt, 

lockigt hår. Smal, ljus mustasch och kort pipskägg. Han bär 

en, av hermelin, pälsbrämad röd riksrådsmantel och en 

spetskravatt. 

Brahe var greve av Visingsborg. Han fullbordade 

Visingsborgs slott, lät uppföra Brahehus samt anlade staden 

Gränna. Brahe blev riksråd 1630 samt var riksdrots mellan 

1641-1680. Som generalguvernör i Finland 1637-1641 samt 

1648-1654 gjorde han en väsentlig insats som stadsgrundare 

och grundare av Åbo akademi. Han var i kriget mot Danmark 

chef för det svenska försvaret från 1657. Han var medlem i 

Karl XI:s förmyndarregering. Han deltog från 1626 tidvis i de  

polska och tyska fälttågen och han var Axel Oxenstiernas 

biträde och ställföreträdare i Tyskland. Han ledde den svenska 

delegationen vid de förhandlingar mellan Sverige och Polen 

som förde till stilleståndet i Stuhmsdorf 1634. Han var mycket 

aktiv i fredsförhandlingar och utrikespolitiken, stred för den 

gamla högadelns intressen och ogillade 1655 års reduktion. 

Han var en av sin tids godsrikaste svenskar6

Schering Rosenhane 1609-1663

Bröstbild fas vänster. Han har kort, grått, lockigt hår och bär 

en mörk grå kalott. Han har en grå mustasch och grått litet 
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Bild 7: Per Brahe

Bild 8: Schering Rosenhane
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pipskägg. Han bär en, av hermelin, pälsbrämad röd riksrådsmantel och under denna en dräkt med 

guldbrokad. Till detta bärs en spetskravatt. 

Rosenhane var friherre, författare och landshövding men också ambassadör i Paris från 1648. Efter 

att  han hamnade i motsättning med Kardinal Mazarin kallades han hem och blev riksråd 1650. Han 

var en av Karl X Gustavs främsta medhjälpare. Han gav ut en bok i politisk emblematik, en 

handbok i lanthushållning och en självbiografi. Det ska till detta 

tilläggas att han också skrev visor.7

Gustaf Bielke 1618-1661

Bröstbild, fas vänster. Han har mörkbrunt lockigt, aningen 

längre än axellångt, hår. Han har en relativt fyllig, brun, 

mustasch och ett brunt litet pipskägg. Han har en, av 

hermelin, pälsbrämad röd riksrådsmantel och en spetskravatt. 

Bileke föddes på Frösvik i Uppland och studerade i Leiden 

från att han var dryga tjugo år fyllda. 1640 blev han 

kammarherre, detta följdes av platsen som vicepresident i 

Svea Hovrätt 1645. Riksrådstiteln fick han fem år senare. 

Mellan åren 1655-1658 var han även sändebud i Ryssland.8

Magnus Gabriel De la Gardie 1622-1686

Bröstbild, fas vänster. Han har lockigt, brungult hår, vilket 

räcker en bra bit nedanför axlarna. Smal, blond, nedåtgående 

mustasch och kort blont pipskägg. Han bär en, av hermelin, 

pälsbrämad röd riksrådsmantel och en spetskravatt.

Han blev som ung Drottning Kristinas gunstling. Han hade en 

storslagen ambassad i Frankrike. Han gifte sig 1647 med  

Karl X Gustavs syster,  Maria Eufrosyne. Från 1655 var han 

generalguvernör i Livland och kungens ställföreträdare i 
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7 http://www.ne.se.proxy.hgo.se/lang/schering-rosenhane (2013-04-04 12:20).
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försvarsmakten i Östersjöprovinserna. Han ingick i Karl XI:s förmyndarregering och blev utnämnd 

till riskråd, rikskansler och riksdrots. Hans liv tog många vändningar och han hamnade på 1650-

talet i onåd hos drottning Kristina. Han förlorade i popularitet  och inflytande återigen på 1670-talet 

då hans franskvänliga politik och olyckorna under de pågående krigen tillskrevs honom. Han är en 

av stormaktstidens mest omstridda personer men också en 

lysande representant för tiden.9

Bengt Gabrielsson Oxenstierna  1623-1702

Bröstbild, fas huvudet vänster, kroppen höger. Han bär en grå 

allongeperuk i bröstlängd. Han har en mycket smal, ljus 

mustasch. Han bär en, av hermelin, pälsbrämad röd 

riksrådsmantel och en spetskravatt. 

Oxenstierna var greve, diplomat och ämbetsman. Han blev 

riksråd 1654 och var en del av förmyndarregeringen för 

Karl XI och, efter 1697, även Karl XII.

Han stod i opposition mot Magnus Gabriel de la Gardies 

franskvänliga utrikespolitik och ledde själv utrikespolitiken som kanslichef från 1680-talets början 

till 1690-talets slut. Han arbetade för en mer fredlig politik de europeiska länderna emellan. Han 

hade under sin långa karriär många diplomatiska uppdrag och 

höga statliga tjänster.10

Svante Svantesson Banér 1624-1674

Midjebild, kropp fas vänster, huvud fas höger. Han har 

halvlångt, brunt, lockigt hår.  På huvudet bär han en kalott. 

Smal grå mustasch och litet pipskägg. Han har en, av 

hermelin, pälsbrämad röd riksrådsmantel och under denna en 

silvrig dräkt med guldbrokad. Till detta bärs en spetskravatt. 

Banér var friherre, och landshövding i Uppsala län. Patronius 

för Lidingös pastorat och hade ett stort engagemang för 
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9 http://www.ne.se.proxy.hgo.se/lang/magnus-gabriel-de-la-gardie (2013-04-04 11:46).
10 http://www.ne.se.proxy.hgo.se/bengt-oxenstierna/278254 (2013-04-04 11.22).
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kyrkan.11  Mellan 1652 och 1654, samt 1656 var han ståthållare på Uppsala slott, senare var han 

också drottningens överstallmästare och inspektor över stallstaten. Han blev riksråd och hovrättsråd 

samma år; 1660 .12

Per Sparre 1633-1669

Bröstbild fas vänster. Han har långt, lockigt, brunt hår och en 

smal brun mustasch. Han har en, av hermelin, pälsbrämad röd 

riksrådsmantel och under denna en silvrig dräkt med 

guldbrokad. Till detta bärs en spetskravatt. 

Han fick drottning Kristina som förmyndare då hans båda 

föräldrar dog när han var barn. Uppfostrades gjordes han av 

”lärda män” vilka Kristina valde ut och han studerade i 

Uppsala från tio års ålder. På drottning Hedvig Eleonoras resor 

till Polen och preussen 1656 var han kammarherre. Mellan 

1660 och 1664 var han guvenör i Livland. Riksråd blev han 

1664.13

Nils Brahe d.y. 1633-1699

Bröstbild fas höger. Han har gult, lockigt, axellångt hår, samt 

en smal ljus mustasch. Han bär en, av hermelin, pälsbrämad 

röd riksrådsmantel och under denna en dräkt med guldbrokad. 

Till detta bärs en spetskravatt. 

Brahe var greve, ämbetsman och överste. Riksråd utnämndes 

han till 1660 och han ingick i Karl XI:s förmyndarregering. 

Han hade en betydande roll i den svenska utrikespolitiken. 

Han tog över ägandet av Skoklosters slott genom att han gifte 

sig med Carl Gustaf Wrangels äldsta dotter Margareta Juliana. 
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11 http://lidingosidan.se/upplev-lidingoe/3678/lidingoe-kyrka (2013-02-28 16:45). 
12 Elgenstierna, Gustaf (red.), Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1, Abrahamsson-Celsing, Sveriges 
släktforskarförb., Stockholm, 1998 Tab:13 s.222.
13 Elgenstierna, Gustaf (red.), Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1, VII Schildt-Sture, Sveriges 
släktforskarförb., Stockholm, 1998 Nr 11, Tab 2 s.375.
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Av farbrodern Per Brahe d.y. ärvde han grevskapet Visingsborg. Han var en av Sveriges godsrikaste 

män men förlorade mycket genom reduktion. Han förlorade även sin plats i riksrådet 1682.14

2.2.2 Övriga svenska politiker

Clas Rålamb 1622-1698

Bröstbild fas höger. Han har långt, grått, krulligt hår. Han bär 

en draperad dräkt med guldbrokad med en tillhörande 

mörkröd draperad mantel. I halsen syns en spetskravatt 

smyckad med ett silversmycke. 

Rålamb var friherre och överståthållare. Han framträdde i 

reduktionsriksdagen 1655 som representant för lågadeln och 

kom att spela en betydande roll i 1660 års riksdag varpå han 

sattes in i riksrådet, vilket han fick lämna drygt tjugo år senare 

då  han inte delade deras uppfattningar. Han stod för den 

grupp som ville ha ett  mer sparsamt Sverige och stod därför i 

motsättning till Magnus Gabriel De la Gardie och hans politik, men även flera med honom. Han var 

en stor kulturpersonlighet som ägde ett storslaget bibliotek. 15

Erik Axelsson Oxenstierna 1624–1656

Bröstbild fas höger. Han har långt, mörkbrunt, lockigt  hår, 

smal, svart  mustasch och kort, svart pipskägg. Han bär en 

svart rock och under denna en guldstickad väst och vit 

halsduk. 

Oxenstierna var greve och rikskansler och hade många av sina 

uppdrag utomlands. Han var bland annat guvernör i Estland 

och generalguvernör i Preussen. Han arbetade för att utveckla 

Sveriges handel i östersjöområdet samt även i områden utanför 

Europa. Han arbetade nära Karl X Gustav som rikskansler, 

något han blev 1654 men han motarbetade kungens planer på 

16

14 http://www.ne.se.proxy.hgo.se/lang/nils-brahe/134839 (2013-04-04 12:35).
15 http://www.ne.se.proxy.hgo.se/lang/clas-rålamb (2013-04-04 12:02).
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reduktion. Han ledde riksrådsförhandlingarna 1654 vilka resulterade i kriget mot Polen 1655. 16 

2.2.3 Utländska politiker

Michel Le Tellier 1603-1685

Bröstbild, fas höger. Han har axellångt, grått, lockigt hår. På 

hjässan bär han en grå kalott. Han har en grå, tjock mustasch 

och grått pipskägg. Han bär en mörkblå dräkt med lösa röda 

band över axlarna, till denna en vit nervikt rektangulär krage. 

Han bär den franska helgeandsorden (Ordre du Saint-Esprit), 

med sitt blåa band och tillhörande medalj, med duva.17

Le Tellier var en fransk ämbetsman, statsman och från 1643 

landets krigsminister, som vilken han gjorde mycket för 

skapandet av en modern armé i landet. Ett arbete som hans 

son François Michel Le Tellier de Louvois sedan tog vid när 

denne blev krigsminister. 18

Simon Arnauld de Pomponne 1618-1699

Bröstbild, fas vänster. Han har mycket långt, krulligt, brunt 

hår. Han bär en svart draperad dräkt med svartbrokad och  en 

stor, nervikt spetskrage. 

de Pomponne var markis av Pomponne, diplomat och 

politiker. Han blev fransk utrikesminister i Ludvig XIV:s 

regering 1672. Han arbetade för de svensk-franska 

förbindelserna, där man ville knyta de båda länderna närmre 

varandra, och han skapade därför tillsammans med Magnus 

Gabriel De la Gardie det svensk-franska förbundet 1672. 

Han besökte Sverige på grund av denna politik första 
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16 http://www.ne.se/erik-oxenstierna (2013-03-18 15:17).
17 http://www.ne.se.proxy.hgo.se/lang/helgeandsorden/200855 (2013-04-08 15:05).
18 http://www.ne.se.proxy.hgo.se/michel-le-tellier (2013-03-18 15:40).
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gången 1666. Han föll på 1670-talet i onåd hos den franska kungen men lyckades återigen vara en 

del av den franska konseljen 1691. 19

Jean Baptiste Colbert 1619-1683

Bröstbild fas vänster. Han har mörkbrunt, lockigt, axellångt 

hår, svart mustasch och svart litet pipskägg. Han bär en svart 

draperad dräkt med svartbrokad. Han har en vit, 

mönsterbroderad, nedliggande krage med två spetstofsar. 

Colbert blev på kardinal Mazarins inrådan Ludvig XIV:s 

f inansmin is te r 1665 . Han drev igenom många 

omorganisationer i den franska ekonomin. Han startade en 

gobelängfabrik i Paris men också företag där man tillverkade 

möbler, glas, vapen, kläde och tapeter. Han förbättrade, bland 

annat genom anläggande av kanaler, den franska 

kommunikationen. Hans estetiska intresse tog även sitt uttryck i att  han inrättade ett flertal 

akademier. Colbert såg till alla samhällsklasser och försökte fördela skatten rättvist över klasserna  

samt att han förbättrade balansen i den statliga budgeten. Han 

befriade flerbarnsfamiljer från skatt och tog till åtgärder mot 

tiggeri. 20

Francois Michel Le Tellier de Louvois 1639-1691

Midjebild, fas höger. Han har mörkbrunt, lockigt, axellångt 

hår. Han bär en svart dräkt med ett diagonalt draget brunt 

band. Till dräkten hör en stor, nervikt, rektangulär spetskrage. 

Son till Michel Le Tellier. Som Ludvig XIV:s krigsminister 

var han ledare för den armé som var redskapet för kungens 

erövringspolitik. Han tog vid sin fars arbetet, vilken också 

var krigsminister, och effektiviserade armén. 21
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19 http://www.ne.se/simon-arnauld-de-pomponne# (2013-03-18 13:36).
20 http://www.ne.se.proxy.hgo.se/jean-baptiste-colbert (2013-04-05 12:45).
21 http://www.ne.se.proxy.hgo.se/francois-michel-le-tellier-de-louvois (2013-04-05 12:56).
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Eberhard Kristoph Balthasar Danckelmann 1643-1722 

Bröstbild fas höger. Han har mörkbrunt, gråsprängt, 

bröstlångt, krulligt hår. Han bär en röd draperad mantel och 

en vit kravatt. Vänster hand hålls för bröstet. 

Danckelmann var en Brandenburgsk statsman, statsråd, 

president för regeringen i Kleve och även Kung Fredrik I av 

Preussens lärare. Han samverkade med Ludvig XIV av 

Frankrike. Han arbetade för en utveckling av industrin men 

även för utbildning och han inrättade universitet och 

konstakademi. Hans liv vände i snabba kasst. Han satt i 

fängelse mellan 1702- 1707, anklagad för att ha läckt 

statshemligheter till andra länder men också för att ha 

förskingrat satspapper. Han fick dock återkomma till hovet i och med Fredrik Vilhelms 

tronbesittning år 1713.22 

Jean Antoine de Mesmes d’Avaux 1640-1709

Midjebild fas vänster. Han bär en grå, mycket lång, 

allongeperuk. Han har ett vitpudrat  ansikte med rosiga 

kinder. Han bär den franska helgeandsorden (Ordre du 

Saint-Esprit), med sitt blåa band och tillhörande medalj, 

med duva.23 

d’Avaux var en fransk diplomat och greve som hade starka 

förbindelser med Sverige, där han var sändebud 1693-1699. 

Han arbetade för svensk medling i det Pfalziska 

tronföljdskriget och 1698 var han med vid slutandet av det 

fransk-svenska vänskapsfördraget.24
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22 http://runeberg.org/nfbe/0661.html (2013-03-18 16:58).
23 http://www.ne.se.proxy.hgo.se/lang/helgeandsorden/200855 (2013-04-08 15:05).
24 http://www.ne.se.proxy.hgo.se/jean-antoine-de-mesmes-davaux (2013-03-18 15:37).
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2.2.4 Kardinaler

Armand Jean du Plessis Richelieu 1585-1642

Bröstbild, fas vänster. Han har halvlångt, grått, vågigt hår. 

Han bär en röd kalott på hjässan. Han har en grå, tjock 

mustasch och grått  pipskägg. Han bär en röd kardinalsdräkt 

med en stor, vit, nedvikt rektangulär krage från vilken det 

hänger ner två långa vita snören, avslutandes av två tofsar. 

Han bär också det blå bandet tillhörande den franska 

helgeandsorden (Ordre du Saint-Esprit).25  Medaljen saknas 

dock på målningen.  

Richelieu var en fransk statsman och kardinal, det senare från 

1622. År 1624 blev han ledare av det kungliga rådet och han blev 

Ludvig XIII:s förstaminister. Richelieu utjämnade beskattningen i 

vissa delar av landet och han effektiviserade systemet som övervakade skatteuppbörden. Han 

försvagade de grupper som hade undergrävt centralmakten. Det var dock utrikespolitiskt som han 

hade störst betydelse och var involverad i många av de under tiden pågående konflikter i Europa.26

Giulio Mazarin 1602-1661

Bröstbild, fas höger. Han har halvlångt, grått, vågigt hår. Han 

bär en röd kalott på hjässan. Han har en grå, fyllig mustasch 

och grått pipskägg. Han bär en röd kardinalsdräkt med en 

stor, vit, nervikt rektangulär krage från vilken det hänger ner 

två vita snören, avslutandes av två tofsar.   

Giulio Mazarin (mer känd som kardinal Mazarin) var en 

fransk statsman av italiensk börd. På 1630-talet var han 

påvligt sändebud i Paris och blev 1641 kardinal i fransk 

tjänst. Han tog över Richelieus position och politiska visioner 

efter denne avlidit 1642. Han nådde stora framgångar inom 
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%20Richelieu (2013-03-18 15:53).

Bild 23: Armand Jean 
du Plessis Richelieu

Bild 24: Giulio Mazarin

http://www.ne.se.proxy.hgo.se/lang/helgeandsorden/200855
http://www.ne.se.proxy.hgo.se/lang/helgeandsorden/200855
http://www.ne.se.proxy.hgo.se/lang/armand-jean-du-plessis-richelieu?i_h_word=Armand%20Jean%20du%20Plessis%20Richelieu
http://www.ne.se.proxy.hgo.se/lang/armand-jean-du-plessis-richelieu?i_h_word=Armand%20Jean%20du%20Plessis%20Richelieu
http://www.ne.se.proxy.hgo.se/lang/armand-jean-du-plessis-richelieu?i_h_word=Armand%20Jean%20du%20Plessis%20Richelieu
http://www.ne.se.proxy.hgo.se/lang/armand-jean-du-plessis-richelieu?i_h_word=Armand%20Jean%20du%20Plessis%20Richelieu


utrikespolitiken i flera fredsförhandlingar. Inrikespolitiskt mötte han på motstånd av högaristokratin 

då han yrkade på ett för dem minskat inflytande. Detta ledde till starka reaktioner och Mazarin 

tvingades ett tag i exil.  Efter det kunde han dock uppta sitt politiska arbete igen. 27

Andre Hercule de Fleury 1653-1743

Bröstbild, fas höger. Han har halvlångt, vitt hår. Han bär på 

hjässan en röd kalott. Han är klädd i en vit dräkt med röd 

mantel om vänster axel samt en vit, bred prästkrage.  På 

baksidan ger denna pannå ett aningen mer städat uttryck än 

övriga. Den har också en väldigt  välarbetad, utanpåliggande 

parkettering vilken skiljer sig från mängden. Den har dock 

samma spår av en tidigare upphängning som de övriga.

Fleury var fransk kardinal och statsman. Han hade en stark 

ställning vid Ludvig XIV:s hov och blev 1715 utsedd till 

dennes sonsons, Ludvig XV:s, lärare. Han kom på grund av 

sin nära relation till kungen att bli den ledande franske 

statsmannen. Tjänsten som premiärminister intog han vid en hög ålder, från år 1726 fram till sin 

död. Hans huvudsakliga politiska intresse låg i utrikespolitiken. 28

3. Porträtt, böcker och stormaktstida adelsideal
3.1 Adelsmannen och hans bibliotek
3.1.1 Den adliga förändringen under 1600-talet

Sverige var på 1600-talet under förändring. Det brukar sägas att det moderna Sverige föddes i och 

med Gustav Vasa under 1500-talet, innan det hade Sverige varit en samling av landskap med stark 

självkänsla som gärna hade makten över sitt egna område. Någon enighet och stark centralmakt 

förekom inte. I slutet av 1500-talet togs, tack vare Gustav Vasa, ett första steg mot en centralisering 

av både den politiska och den ekonomiska makten i Sverige. Denna utveckling fortskred på 1600-

talet då Sverige, genom att bygga upp en stark krigsmakt erövrade provinser kring Östersjön och 

därav blev en stormakt. Att gå från små enskilda landskap till en stormakt på knappa hundra år 

21

27 http://www.ne.se/lang/jules-mazarin (2013-03-18 15:46). 
28 http://www.ne.se/andre-hercule-de-fleury (2013-03-18 15:52).

Bild 25: Andre Hercule de Fleury

http://www.ne.se/lang/jules-mazarin
http://www.ne.se/lang/jules-mazarin
http://www.ne.se/andre-hercule-de-fleury
http://www.ne.se/andre-hercule-de-fleury


förde med sig drastiska förändringar i det politiska systemet, utbildningen, förvaltningen samt hela 

det offentliga livet. Gustav II Adolfs regeringstid, 1611-1632, blev en tid fylld av krig och reformer. 

Nya lagar och reglementen togs i bruk samt en striktare ordning inom ämbetsverken. 

Rättsskipningen blev ett hierarkiskt system av domstolar, med fyra hovrätter samt riksrådet  som 

högre instans. Likaså den militära organisationen moderniserades. Gustav II Adolf gav högadeln 

nya privilegier, vilka innebar att de fick ensamrätt till alla högre ämbeten inom förvaltningen och 

krigsmakten men tillbaka krävde staten att adelsmännen skulle lämna sin lugna ro på sina gods och 

tjäna kronan, antingen som ämbetsman eller i krigsmakten. Att aktivt arbeta under kronan var inget 

dessa män ägnat sig åt tidigare. Dessutom krävde staten att deras söner ägnade sig åt adliga studier. 

 Religionen upphöjdes till det som kunde ena ett rike och genom detta gynnade staten även 

kyrkans folk och prästerskapet tilldelades en betydande roll för folkbildningen.29

 Sverige var så gott som konstant i krig från slutet av 1500-talet fram till Karl XII:s död 

1718. Detta innebar att många svenskar tillbringade decennier utomlands med armén, som ständigt 

var i rörelse. Många utländska soldater tjänstgjorde för den svenska kronan och detta ledde till att 

det både i arméerna och städerna talades en mängd olika språk.30 

 ”Det nya Sverige” blev som sagt  påtagligt för adeln. Inte nog med att de skulle tjänstgöra 

under kronan var de nu tvungna att hålla en viss nivå av bildning och därför förväntades man 

studera. Studierna skulle påbörjas i tidig ålder, det var mer likt ett livsprojekt, en livsbildning än  en, 

som det ses i nutid, skolgång. Till dessa studier och övningar hörde en resa, den så kallade 

peregrinationen, vilken var en resa på kontinenten, till Frankrike, England, Holland eller Italien. 

Här fanns de stora förebilderna inom konst, musik, litteratur med mera. Syftet  var att förfina sina 

seder, bättra på sina språkkunskaper och sätta sig in i den europeiska politiken. Dessa resor och den 

adliga bildningen hade stor påverkan på det svenska kulturlivet när adelsmännen återvände hem till 

Sverige igen. Med sig hade de inte bara ny kunskap vilken de kunde tillämpa i sina tjänster hemma 

utan också en mängd dyrbara föremål som kläder, böcker, musikalier och konstföremål.31   
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3.1.2 Adlig övning.
Hans viktigaste bok är världen, och hans studier består i att uppmärksamt ge akt
på det som försiggår omkring honom för att därav dra största möjliga fördel”32

Detta citat vilket den franske biskopen Jacques Bénigne Bossuet (1627-1704) ska ha yttrat om den 

franske kungen Ludvig XIV stämmer även bra överens med högadeln under 1600-talet för att  det 

var både boken och den adliga övningen som var viktig för att nå idealet.  För den borgerliga 

hantverkaren fanns inga tryckta anvisningar förrän på 1700-talet, kunskap spreds muntligt mellan 

mästare och gesäller, lärandet skedde genom att lyssna, se och göra. För en adelsman stod det  dock 

en rik litteratur till förfogande.33

 Till de adliga övningarna, vilka en adelsman skickligt skulle klara av, hörde främst fäktning, 

ridning, voltigering och tornering. Att  vara duktig i dans var lika viktigt som i jakt och bollspel men 

adelsmannen skulle också kunna spela luta och gitarr, kunna brottas, hoppa, och simma. Alla dessa 

var komponenter i adelsmannens fullkomlighet. För att kunna lära sig om detta fanns litteratur att 

tillgå, många praktverk, vilka en del idag finns representerade i biblioteket på Skoklosters slott.34 

Det fanns rikligt med litteratur om fäktning, ridning, hästvård, betselskötsel och jakt. Även allt  från 

arkitektur till svarvning men likväl redogörelser för hur trädgården skulle skötas och hur man ska 

uppföra sig om man besöker ett hov. Ofta var böckerna rikt illustrerade.35 

3.1.3 Adelsbiblioteket och samlandet av böcker. 

Boksamlandet var alltså en självklar del i det aristokratiska rollspelet och med det viljan att 

manifestera en social position. Man skulle kunna mycket om lite, alltså ha en bred allmänbildning.36

Adeln var dock inte bara de som skulle studera litteraturen utan även de som hade råd med den. Det 

var få förunnat på 1600-talet  att förvärva de dyrbara böckerna. De som möjligtvis ägde en högst 

tresiffrig skara böcker var en liten grupp bestående av präster, professorer, köpmän, tjänstemän och 

lågadliga militärer. De högadliga biblioteken å sin sida kunde innehålla tusentals volymer. En annan 

skillnad var också att de adliga biblioteken ofta ärvdes, generation efter generation. Samlingen 
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byggdes på det viset på och växte för var generation som gick jämfört med en köpmans boksamling 

vilken ofta skingrades efter dennes död. 37 

 En markant skillnad de båda samhällsgrupperna emellan var biblioteket. En boksamling är 

automatiskt inte ett bibliotek. Ett bibliotek kräver en uppställd ordning och en förteckning. 

Dessutom krävs ofta en stor lokal för att hysa böckerna. 38

 Att som adelsman ha en stor och bred allmänorienterad bildning var, vilket här har påvisats, 

ett  ideal. Denna bildning erhöll man genom att  studera litteraturen, men litteraturen i sig var minst 

lika viktig för att leva upp till bildningsidealet.  En adelsman skulle ha ett adelsbibliotek. 39

 Det måste här tilläggas att  det inte endast var adliga män som sysslade med dessa övningar 

och studier utan i allra högsta grad även adliga kvinnor. Till deras bildning hörde andra ämnen och 

andra övningar vilka inte ämnas behandlas i denna uppsats. 

3.1.4 Förebilder i Sverige och Europa

Bibliotek har funnits länge, biblioteket i Alexandria, som grundades på 200-talet f.v.t  är ett exempel 

på det.40  Tidigt fanns de stora boksamlingarna i klostren eller universiteten, där man byggde upp 

stora bibliotek.41  På 1600-talet  i Europa var det den ledande kraften inom den katolska kyrkan; 

Jesuit Orden som var mest aktiv med att grunda bibliotek. Härigenom startade bland annat Kardinal 

Mazarin ett offentligt bibliotek i Paris 1643. Lite drygt 15 år tidigare hade samma kardinals 

bibliotekarie Gabriel Naudé publicerat ”Advis pour dresser une bibliothéque” (Råd för att skapa ett 

bibliotek) där han rådde samlare att köpa böcker inom alla ämnen, men att  vara kritiskt och bara 

köpa de med ett  bra innehåll och inte låta sig luras av utseendet eller åldern på boken. Det som gick 

att  lära av den var det viktigaste. 42  Dessa strama råd avspeglade en tid som i allra högsta grad 

handlade om att lära vilken höll i sig hela seklet och har blivit  satiriserat  i Arcimboldos målning 

”Bibliotekarien” vilket återfinns på Skoklosters slott. I England influerades man dock inte märkbart 

av Naudés pläderingar utan tittade hellre på Samuel Pepys (1633-1703) bibliotek vilket innehöll rikt 
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illustrerade böcker i fina, dekorativa bindningar. Här handlade det lika mycket om kuriosa, 

läsarglädje och unikhet som att lära. 43  

 Att ha kombinerat stall och bibliotek, vilket var fallet för Nils Bielke på Salsta slott, var en 

tradition som hade utländska förebilder. Att man samlade sina dyrbarheter på ett  ställe var alltså 

inget nytt. Det handlade om att ha både böcker, hästar, konst och andra värdefulla samlingar under 

ett  tak, som ett allkonstverk. Nils Bielke var väl medveten om denna tradition och bör ha tittat på 

exempelvis landgreven Willhelm IV som inrättade en storartad anläggning av detta slag i Kassel 

redan på 1590-talet. Liknande exempel förekom också i Paris, Rom, München, Wien, Weimar samt 

Wolfenbüttel.44  I Sverige var det ovanligt att man hade en separat biblioteksbyggnad, men inte 

unikt. Karl X Gustav planerade bygga ett slott  i Eskilstuna vilket skulle ha en separat byggnad 

innehållande kombinerat stall, rustkammare och bibliotek.45  På 1700-talets slut var det vanligt att 

man placerade biblioteket i en flygel men en helt  separat byggnad förekom inte lika ofta här som på 

kontinenten. 46 

 

3.2 Miljön kring porträtten
3.2.1 Miljön de skapades för: Salsta slott och dess bibliotek

Nils Bielke börjar bygga det nuvarande Salsta slott 1672 och arbetet resulterade i det barockslott 

som står där än idag. På platsen, 2.5 mil norr om Uppsala, stod vid arbetes start ett Renässansslott 

som uppförts av Nils Bilekes farfar och namne Nils Bielke (1569-1639) 56 år tidigare.47  Salstas 

anor går dock än längre tillbaka i tiden och är känt sedan 1200-talet. I och med Nils Bilekes varma 

intresse för Frankrike tyckts det inte förvånande att barockslottet som han väljer att uppföra går 

efter franska förebilder. Byggmästare var Mathias Sphiler, medhjälpare till Tessin d.ä., och det 

franska slottet Vaux-le Vicomte inspirerade till modellen. Som förebild var Vaux-le-Vicomte stor 

vid tiden. Slottet, uppfört mellan 1656 och 1661 för Nicolas Fouquet, finansminister till Ludvig 

XIV, ansågs representera en ny utforming av den franska högreståndsbostaden. Det var framförallt 

den bekväma rumsdispositionen som var uppskattad. Den kan beskrivas som formell fast i liten 

skala. Den var spegelsymmetrisk kring ett, i mitten beläget, huvudrum. Nu fick rummen tydligare 
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ändamål, specifika rumsanvändningar. Tidigare, innan 1600-talets början, hade bostadens rum haft 

flera rumsanvändningar.48

 Som tidigare nämnt var Mathias Spihler byggmästare för Salsta slott men Bielke tycks ha 

varit  involverad med många synpunkter i arbetet, en av hans önskningar ska ha varit att  ville bevara 

grundmurarna från sin farfars slott och bygga det nya slottet på dessa. Slottet  har en i stort sett 

rektangulär form och innehåller cirka 35 rum på en yta av 1000 m² per våningsplan. På bottenplan i 

mittaxeln finns en hall med bakomliggande sal, Kungssalen. Här finna en serie målningar utförda 

av Ehrenstrahl föreställande Gustaf II Adolf, Karl X Gustaf, Karl XI och Karl XII. Över spisen i 

samma rum finns ett porträtt, målat  av den franske berömde porträttören F. de Troy av Nils Bielke 

själv, målat under perioden då han var ambassadör i Paris. Denna mittaxel är kantad av ena sidan 

slottsfruns svit å andra sidan slottsherrens svit. Dessa har dock inte kvar sitt ursprungliga utseende 

utan en dekor från 1800-talet. På andra våningen finns i mittaxeln, ovan kungssalen den så kallade 

Riddarsalen. I denna hänger porträtten av de som ägt Salsta, bott där eller varit ingifta i 

Bielkefamiljen. Här återfinns ett Ehrenstrahl porträtt  av Nils Bielke men också porträtt  av Nils 

hustru Eva Horn, hennes far Gustaf Horn och hennes mor Sigrid Bielke samt Nils och Evas söner 

Carl Gustaf och Ture Gabriel. Väggarna i detta rum är klädda med exklusivt gyllenläder, i rödbrunt 

och guld, som under barocken var mycket populärt hos de som hade råd. Taket är i vit stuck gjort av 

italienaren Guiseppe Marchi. Möblemanget i salen är av tidens absoluta högsta kvalitet och något 

som Nils Bielke fraktat hem från Paris. De snidade stolarna är förgyllda och har vit sidenklädsel.
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Bild 26: Salsta slott



På denna våning finns också några gästrum fint utsmyckade med bland annat sidendamasttapeter, 

skurna dörrfoder av päronträ, även dessa hemförda från Paris, stucktak, samt porträtt över de 

europeiska 1600-tals drottningarna. På detta våningsplan finns också slottskapellet, vilket blev 

färdigt 1711 och utfört  i en karolinsk barock av den tyska skulptören, samt eleven till mästaren 

Burchardt Precht, Daniel Kortz. Ritningarna var gjorda av Tessin d.y. Källaren med sina 

kryssvälvda kolonnhallar var rum för fogde- , dräng- och pigkammare, samt kök, tvättstuga och 

förråd. 49

 Runt år 1710 ville Nils Bielke ha experthjälp vid uppförandet av ett bibliotek vid Salsta och 

tog kontakt med bibliotekarien, vid Uppsala Universitet, Erik Benzelius d.y (1675-1743) för att be 

honom om hjälp  att införskaffa mer litteratur att fylla biblioteket med.50 Samma år ska arbetet med 

den friliggande, kombinerade stall- och biblioteksbyggnaden har börjat. 51Det resulterade i  en lång 

träbyggnad belägen ett  hundratal meter i från slottet. Det finns arkivaliska uppgifter som vittnar om 

Bielkes hängivenhet och deltagande i arbetet med byggnaden. I ett  odaterat brev instruerar han 

snickaren och smeden om vad de ”skall förfärdiga till stallbyggningen denna vinter i min frånvaro” 

men det finns också ett flertal skisser av byggnaden utförda av Nils Bielke själv. 52  Dessvärre 

varierar dessa skisser vilket gör att det inte med säkerhet går att säga hur byggnaden såg ut när den 

var färdig, ett problem är att det idag bara finns en liten del kvar av denna byggnad. Dock genom 

Bielkes skisser, arkivalier som brev, räkegenskaper, virkesberäkningar samt att  samlingarna finns 

bevarade på Skoklosters slott  kan man få en ganska god bild av hur byggnaden såg ut. Redan på 

1700-talets mitt ska byggnaden till hälften ha rivits, och samlingarna flyttades då till Skoklosters 

slott. Den kvarvarande delen av byggnaden har på senare tid fungerat som bland annat stall, garage 

och maskinhall, detta gör att det endast finns fragment kvar av den ursprungliga inredningen. Att 

byggnaden en gång inrymt ett, av en greve uppfört, bibliotek är idag svårt att se.53 

 Inventarierna från Nils Bielkes bibliotek är till stora delar bevarade och finns idag på 

Skoklosters slott. Genom dessa samt genom att titta på inredningen i slottet på Salsta och de 

arkitekturfragment som finns kvar i biblioteksbyggnaden och de ritningar Nils Bielke själv gjort av 

byggnaden kan man skapa sig en bild av hur det såg ut när biblioteket  stod färdigt. Byggnaden ska 

ha innehållit fler rum än bara stall och bibliotek intill stallet ska här ha funnits en rustkammare och 
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en sadelkammare. I den andra delen av byggnaden fanns bibliotek, tavelgalleri och 

svarvkammare.54   

 Stallet var utrustat med tolv spiltor, till Bielkes tolv hästar. Ovanför dessa hängde ett porträtt 

av varje häst, dessa återfinns idag på Skoklosters slott.55 Stallet smyckades med golv av marmor 

samt vattenhoar i sandsten.56

 I från biblioteksrummet finns i den nuvarande byggnaden bevarade rester av den 

arkitektoniska inredningen.57  Dessa är snidade taklister, väggpilastrar samt kapitäl vilka var 

bemålade i grått, gult, rött och vitt med en dekor som utgjordes av meander-, akantus- och 

kymationbårder.58 Två av de bokskåp som ursprungligen funnits i biblioteket på Salsta finns även 

bevarade och står idag i biblioteket på Skoklosters slott, dessa ger en bild av en stor del av 

inredningen. Bokskåpen ska enligt Bielkes egna skisser varit väggfasta och färgen på dem verkar ha 

varit  den som de två skåp, vilka finns bevarade än idag, har; brunaktiga med gröna gallerdörrar (se 

bild 31). Ovan dessa skåp ska en profilerad list ha suttit, även en av dessa finns bevarade på 

Skokloster, på vilken uppsatsens porträtt varit fastsatta (se bild 31-33). Något som liknar porträtten 

finns med på Bielkes egna skisser över biblioteket, just ovanpå bokhyllorna. Både Bergström och 
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Bild 27: Stall och biblioteksbyggnaden idag. 
Ungefär hälften kvarstår av originalet. 

Bild 28: Inredningen idag i gamla 
biblioteket. Fragment av väggpilastrar. 



Redelius hävdar att detta är porträtten.59 En annan möjlighet kan dock vara att det var planerat  för 

mer storslagna byster av männen och att det var de som Bielke planerade för när han skissade. (se 

bild 29). Hur som helst vet vi att det sedermera blev kontursågade porträtt som sattes på listen.

 I anslutning till biblioteket fanns ett rum med porträtt av riksmarskalk Stenbock, greve 

Brahe, Sigrid Bielke, Marta Sparre, general Johan Banér, Brita Kruus, och Nils Bielke. Det fanns 

även porträtt  av en gammal kvinna, två kvinnfolk, två franska damer och sex franska damer till häst. 

I förstugan hängde elva stycken porträtt av romerska kejsare i svart ram samt tio små kopparstycken 

med kejsarporträtt. 60  Likt i andra bibliotek vid tiden skapar alla porträtt i biblioteksbyggnaden 

tillsammans ett bildprogram där alla porträtt i sig hade en betydande roll för att skapa en helhet. 

 I övrigt fanns det samlingar av glober, kartor och vetenskapliga instrument, samlingar som 

idag återfinns på Skoklosters slott. Man kan alltså säga att  denna byggnad innehöll alla Bilekes 

dyrbara intressen. 61 
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Bild 29: Nils Bielkes egna skiss över biblioteket. Nederst syns bokhyllorna med möjligen porträtten 
ovanpå. 



 Det finns väldigt  få källor som berättar om biblioteket på Salsta slott, antagligen för att 

byggnaden hade en relativt kort livslängd. Studenten, vid Grefswalds universitet, Per Gustaf 

Ekeberg, skriver dock 1786 en avhandling om Tensta och Lena socknar i vilken han bland annat 

beskriver Salsta slott. Trots att han är där cirka 30 år efter att biblioteket  rivits är han en av de 

närmaste källorna i tid och han ägnar biblioteket några få betydande rader:

 ”Här nära intill får man se den byggnaden som av gammalt blifvit kallad Bibliothequet,  

byggd år 1710, har varit 100 alnar lång och bestådt af 4 kamrar, som  förvarat böckerna, en 
rustkammare och ett prägtigt galerie, men då alt detta med andra dyrbara saker flyttades år 
1755 till Skokloster, blef hälften af huset nedrifvit.” 62 

Vidare vittnar Ekebergs avhandling om den prakt boksamlingen ansågs besitta. Han kallar 

samlingen för ”dyrbar skatt” och önskar att han kunde beskriva den närmare men förklarar att den 

finns i privat ägo på Skokloster slott. Samlingen består enligt Ekeberg av ungefär 14000 band 

”hvaribland finnas ganska många märkvärdiga för sin sällsynthet” samt ”en stor mängd 

manuscripter, tjenande till upplysning uti Svenska historien” Ekeberg påpekar ett par gånger att det 

skulle behövas göra en fullkomlig och noggrann beskrivning av samlingen.63  Ekebergs uppgifter 

poängterar den prakt biblioteket och samlingarna hade och har och är ett vittne på att Bielkes 

anläggning var av högsta stånd och klass. 
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Bild 30: Nils Bielkes egna skiss över stall och 
biblioteksbyggnaden. 

Bild 31: Bokskåp från biblioteket på 
Salsta. 



 Flytten till Skokloster skedde i mars 1755 då man med hjälp av ett trettiotal hästar drog 

kistor och lådor fyllda med böcker på slädar över isarna på Fyrisån och Mälaren. De två bokskåpen 

som idag finns bevarade vittnar om att det alltså inte bara var lösa föremål som flyttades utan att 

delar av den fasta inredning verkar ha följt med i flytten.64 När Nils Bielke dog 1716 ärvdes slottet 

och biblioteket av sonen Carl Gustaf Bielke. Carl Gustaf förvaltade slottet Salsta och byggde 

kraftigt på samlingarna, framförallt boksamlingarna, genom inköp runt om i Europa. När denne dog 

1754 och den ende sonen Nils Bielke (1706-1765) konverterat till katolicismen och därigenom 

förlorat sin rätt  till att ärva fadern tillföll ägorna, med slottet till dotterns Evas make, Erik Brahe på 

Skoklosters slott. Därför flyttades samlingarna dit året därpå. 65

3.2.2 Beställaren: Nils Bielke

 Nils Bielke föddes i Stockholm 7 februari 1644 och dog 26 november 1716 på Salsta slott. 

Han var född friherre och upphöjdes till grevligt stånd 1687. Han föddes in i en aristokratfamilj i 

Stockholm som son till riksrådet Ture Bielke och Kristna Banér. Bielkeätten var en av Sveriges 

ädlaste och äldsta ätter som hade betydande och höga tjänster redan på 1200-talet och i släkten 

fanns riksråd i flera generationer tillbaka i tiden, på båda föräldrarnas sida. 66

Han blev som tioåring inskriven som student vid Uppsala Universitet där han bland annat studerade 

luthersk teologi, franska, vältalighet, statskunskap och de klassiska latinska författarna. 67

År 1661 lämnade Nils Sverige för studier i Paris tillsammans med sin informator Anders Nilsson. 
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Bild 32: En bevarad list på vilken porträtten var 
fästa.

Bild 33: Närbild list med Bengt Oxenstiernas namn. 



I Paris blev Nils omhändertagen av sin kusin Clas Tott som bland annat tjänstgjorde som 

ambassadör i Polen och Frankrike. Clas Tott var verkligen en person som var lämpad att ta med Nils 

Bielke in i de finaste franska salongerna. Han hade i sin ungdom vistas länge i Paris och visste hur 

man där skulle bete sig. Bileke blev snabbt introducerad hos den franska högadeln och Ludvig den 

XIV’s hov i vilket han och Tott vistades i veckor. 68 Studierna var förlagda på elitskolan Coulombs 

till vilken bara adels- och furstefamiljer blev antagna. Utbildningen på skolan varade i två år och 

man lärdes att fäkta, rida, dansa, spela gitarr, matematik etc. Allt för att  bli en så fullfjädrad 

adelsman som möjligt.69

 När Nils var tjugo år fyllda och hemma i Sverige igen inledde han sin militära karriär som 

kaptenslöjtnant i artilleriet. När det dock inte fanns några krig att delta i bytte Bielke karriär till 

hovet där han blev kammarherre åt Karl XI. År 1668 blev han överkammarherre och 

överhovstallmästare hos änkedrottning Hedvig Eleonora. Den 21 september 1669 gifte han sig med 

sin fästmö, Eva Horn, och i morgongåva gav han henne Salsta gods, vilket omfattade Salsta slott, 

Vattholma järnbruk samt femtio gårdar i socknarna runt om. De nygifta paret  flyttade in i det 

Hornska stenhuset i Stockholm, där de hade nära till slottet  och hovet vilket de vistades på 

mycket.70 Som överste i livregementet till häst deltog Bielke bland annat i Skånska kriget där han 

gjorde stora insatser för Sverige.71 När kriget tog slut blev Nils Bielke ambassadör i Frankrike fram 

till 1682.72 

 År 1680 inrättas reduktionskommisionen. Kronan behövde pengar och adeln var nu tvungen 

att  lämna ifrån sig en del gods och egendomar till kronan samt att man höjde skatterna. Lönen från 

kronan till adelsmännen, bland annat till Bielke för sina ämbeten uteblev på samma gång. Nils 

Bielke tröttnade på den svenska politiken och reduktionerna, han ville behålla sina pengar på annan 

plats,73  han ville bort från reduktionen och han ska ha uttryckt att han ”hellre vilja lämna 

fädernslandet än att bidra till hederliga mäns undergång.”74 Bielke slapp Sverige än en gång. Han 

stod högt i rang hos Kung Karl XI, vilken han känt sedan denne bara var ett barn, och han blev år 

1687 utnämnd till generalguvernör över svenska Pommern. Hans residensstad blev Stettin 
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(nuvarande polska Szczecin) där han huserade på slottet men hade också godset Kabelwitsch en bit 

där ifrån. 75

 En jobbig tid i Bielkes liv startar 1688 då han får som uppgift av Karl XI att övervaka en 

mynttillverkning. Sverige hade anammat ett förslag från den tyska greven Wittgenstein om att 

tillverka ett nytt  mynt med bättre lödighet (värdet på myntet skulle motsvara silvervärdet) än de 

som fanns på marknaden vid tillfället. Det visade sig dock ganska snart att mynten inte alls var så 

lödiga  som hade sagts och kungen beslutade att Sverige skulle bryta överenskommelsen och 

tillverkningen av mynten då dessa näst intill var inget värda. I största hemlighet fortsätter Bielke 

och Wittgenstein att driva mynttillverkningen för egen vinning och när Karl XI året därpå får reda 

på detta hamnar Bielke i hans onåd. Kungens missnöje med Bielkes sätt att sköta sitt ämbete leder 

till en depression hos Bielke under hösten 1692. 76  Bielkes politiska ställning var bräcklig, hans 

många misstag och tiden i onåd hos kungen hade betydande sänkt  kungens förtroende för honom att 

på egen hand agera politiskt. Han hade också många fiender som gjorde vad de kunde för att störta 

Bielke. Man kritiserade honom för att handla för sin egen vinning istället för rikets och kungens, 

något man gärna berättade för kungen. 77 

 Slutet på Bielkes framgång kom, då Karl XI, hans nära vän dog den 5 april 1697 endast 

fyrtiofyra år gammal. Kronprinsen, den blivande Karl XII, var dryga 15 år och han fick därför en 

förmyndarregering. I denna regering fanns flertalet av Bielkes fiender och man letade nu på misstag 

som begåtts för att kunna fälla Bielke. För att undersöka Bielkes handlanden tillsattes en 

kommission bland de kungliga råden. Dessutom så tog nu kungen ifrån Bielke alla hans titlar; 

fältmarskalk, generalguvernör, kungligt råd, greve. Allt det som Karl XI tilldelat Bielke ryckte nu 

sonen undan i ett drag. Den 21 april 1698 arresterades Bielke på kungens order.78  Karl XII lät 

stänga både slottet i Salsta och i Stettin och man inventerade alla ägodelar. Bielke åtalades i rätten 

för högförräderi, myntförfalskning och allvarliga tjänstefel. Rättegången varade i sju år, en minst 

sagt lång och utdragen historia, under vilken hela tiden Nils Bieke satt fängslad och i husarest. Den 

15 april 1705 kom tillslut domen. Bielke förklarades skyldig och fälldes för ämbetsbrott och 

landsförräderi, för detta skulle han få betala med döden. Nils Bielke och hans familj bad om nåd 

och speciellt Eva Horn utnyttjade sina nära kontakter med prinsessorna. Den 1 juni samma år 

benådade kungen den dömde till livet och Bielke kunde denna kväll lämna arresten. Han var nu för 
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all framtid förbjuden att vistas i Stockholm eller i den stad i vilken hovet befann sig. Han fick också 

stränga restriktioner om vem han fick korrespondera med och i vilken utsträckning.79 

 Bielke, som nu drog sig tillbaka till Salsta slott ska ha uppskattat sitt rofyllda liv på landet 

och påstod att  han skulle valt det sättet att leva så småningom i vilket fall. Han kunde nu ägna sig åt 

att  sköta godset och dess ägor och leva den idealiserade lantmannens liv, dock ett liv långt ifrån den 

verkliga bondens. 80 Att Bielke uppskattade att skriva kan ses genom att  han egenhändigt skrev två 

självbiografier, en på svenska (1697) och en på franska (1699/1700).81  Nu i sitt lugna, nya liv hade 

han som plan att  skriva en serie biografier över bemärkta svenskar, detta resulterade endast i en 

levnadsbeskrivning över Axel Oxenstierna.82  Han ska ha ägnat stor del av sin tid till att läsa, något 

som små anteckningar i hans böcker vittnar om. Ett flertal är nämligen märkta med, av Bielkes 

hand, anteckningen ”Sahlstadh 1705” (eller annat år fram till 1715), en märkning Bielke verkar 

gjort när han läst boken.83 Han ska också ridit varje dag vilket gjorde att han fick tillbaka en del av 

kondition som gått förlorad då han under tiden i fångenskap periodvis var mycket sjuk. 84

  Det är nu Bielke bygger ett bibliotek, ett stall och rum för sina resterande samlingar och 

kuriositeter att  ägna sin tid i, betrakta det förgångna och minnas de praktfulla dagar han upplevt. 

Det företer sig  likt att bygga ett tempel över sig själv för att kvarhålla sin heder och sin forna glans.

3.2.3 Miljön de hänger i idag: Skoklosters slott och dess bibliotek 

Porträtten hänger i dag i biblioteket på Skoklosters slott. Detta slott, beläget på Skohalvön, vid 

Mälaren i Håbo kommun, uppfördes av greve Carl Gustaf Wrangel (1613-1676) mellan 1654-1676. 

Resultatet blev ett mäktigt, stormaktstida, barockslott. Detta slott har ärvts vidare av generationer 

fram till det att staten genom köp förvärvade det  år 1967, efter de sista ägarna i familjen von Essen. 

Skoklosters slott byggdes mitt under den blomstrande svenska stormaktstiden och detta avspeglas i 

slottets stora samlingar av föremål. Slottets förste ägare, Carl Gustaf Wrangel, var en samlare av 

rang. Att samla var något som hörde till livet som adelsman på den här tiden, man visade inte på sin 

klass utan även på att man var bildad och levde ett rikt kulturliv. Man framhävde sin storhet, sin 
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samhällsklass, sin intelligens och kunskap men också världsvana och krigiska framgångar. Slottet 

blev snarare ett Panthenon över Wrangel själv än en bostad.85 

 Wrangel var mycket medveten om de värden som ett samlande kan ha, exempelvis att  man 

vårdar och bevarar föremålen till eftervärlden. Att samlingarna skulle behållas intakta och inte delas 

upp var en stark vilja från Wrangels sida och han ansåg redan på sin tid att slottet  skulle fungera 

som ett  museum. Redan på 1700-talet  visades slottet upp för släkt och vänner men även för 

utomstående besökare.86

 Svarvkammaren på skokloster är ett exempel på Wrangels samlande. Att svarva var en del 

av den furstliga utbildningen och något en adelsman skulle kunna. Till den Wrangelska 

svarvkammaren köptes mängder med verktyg, inte bara i Sverige utom även i Europa. Wrangels 

direktiv om att inte splittra samlingarna har lett till att svarvkammaren på Skokloster med alla dess 

verktyg idag är unik i Europa. Inte på något annat ställe finns idag en sådan komplett  samling. I 

Skoklosters slotts samlingar finns en mångfald av märkvärdiga föremål som vapen, rustningar, 

möbler, textilier, vävda tapeter, gyllenläder och konst. Ensamt skulle detta i sig utgöra underlag för 

en uppsats.87  

 Carl Gustaf Wrangels bibliotek på Skokloster slott var en del i livet som adelsman. Stora 

delar av Wrangels boksamling fanns 1665 i biblioteket på Skokloster slott. År 1681 inventerades 

samlingen som då innehöll då 2400 volymer, men reducerades genom arvsskifte och bara en av fyra 

arvslotter blev kvar på Skoklosters slott. 88

 Idag består biblioteket av hela sju olika samlingar. Efter återstoden av Wrangels samling 

tillkom Per Brahes d.y. samling från Visingsborg 1681. Denna följdes av Nils Brahes d.y. samlingar 

från Rydboholm och Stockholm.89 År 1755 kom, far och sons, Nils Bielke och Carl Gustav Bielkes 

samling från Salsta slott. Denna, sist nämnda, samling utgör den största enskilda delen i biblioteket 

med sina åttatusen volymer och i och med denna fördubblades mängden totala böcker i 

biblioteket.90  Till sist fördes också två mindre samlingar till biblioteket, de av Ulrik Scheffer och 

Magnus Brahe. Biblioteket  innefattar idag litteratur från sent 1400-tal till 1800-talets första hälft 

och omfattar ungefär nittontusen volymer, men kanske trettiotusen enskilda tryck.91 
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 Biblioteket är beläget högst upp i slottet med dess små fönster ut mot Mälaren. Här har 

biblioteket varit placerat sedan åtminstone 1709.92 Boksamlingarna placerade i bokskåp ryms i fyra 

av rummen, placerade i fil, och namngivna efter europeiska städer som Köln, Stockholm, Rom och 

Nantes.93

 Biblioteket har genomgått två stora upprustningar. Den första var under Magnus Fredrik 

Brahes (1756-1826) tid som slottsherre under åren 1772-1826.94 Biblioteket var på denna tid mindre 

i antalet rum och hyllorna var andra. Att biblioteket nu också skulle hysa den stora Bielkesamlingen 

krävde åtgärder. Samlingen ska i väntan på en utvidgning av biblioteket ha förvarats i slottets 

bottenvåning. För att förvara denna totala samling böcker som nu fanns behövdes nya bokskåp och 

de skåp som skapades tjänar för detta ändamål än idag. Exakt när dessa skåp tillverkades har inte 

kunnat utrönas men det kan antagas att skåpen stod på plats i biblioteket när man katalogiserade alla 
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Bild 34: Biblioteket på Skoklosters slott.



de tryckta böckerna 1823.95   I Skoklosters databas går att läsa att  uppsatsens porträtt fram till 1819 

satt uppe på bokhyllorna, fast på den ursprungliga listen. Några vidare belägg för dessa uppgifter 

har inte kunnat finnas. 96

 Den andra stora upprustningen skedde på 1840-talet då Magnus Brahe (1790-1844), son till 

Magnus Fredrik, var slottsherre. Det var då som biblioteket fick sitt nuvarande utseende. Man 

gjorde då omfattade måleriarbeten på både väggar och tak i biblioteksrummen. Detta arbete var en 

del i en för slottet heltäckande renovering vilken skedde mellan 1829-184497.  Året 1842 nådde 

arbetet biblioteket och man målade nu helt över den tidigare barockmålning rummen haft, dock i ett 

kraftig barockinspirerat måleri med draperimålning, kolonner och festonger av tunga frukter.98 

Färgerna blev ljusa pasteller som aprikos, ljusgrönt, vitt och gult. Det verkar även som att 

bokskåpen först nu blev bemålade, åtminstone på det sätt de är för oss kända i brunt med gröna 

dörrgaller, detta kan man se genom att det då, nymålade, taket har fläckar och stänk av färgen på 

37

95 Hidemark,1995 s.75ff.
96 Skoklosters slott, Databas. Inv nr: 11640.
97 Hidemark,1995. s.85.
98 Ibid. s.75, 81.

Bild 35: Inredningen i biblioteket med porträtt av Homeros samt karta. 



skåpen, vilka når ända upp  till takbjälkarna.99 . Från Bielkesamlingen på Salsta slott hade man inte 

bara fått böcker utan även konst och man prydde nu väggarna i biblioteket på Skokloster med 

detta.100 Idag är biblioteket smyckat rikligt med porträtt. Förutom uppsatsens nitton porträtt, vilka 

klär bokskåpen, förekommer porträtt av svenska adelsmän men också av utländska kända, 

betydande, män.101  Ovan dörrarna hänger porträtt av antikens lärda män och på väggarna hänger 

stora kartor över världsdelarna. Till inredningen hör också en samling himmels-och jordglober, som 

sig bör i ett barockbibliotek.102

3.2.4 Bibliotekens bildprogram 

Under 1600-talet  får de allegoriska porträttet allt större betydelse. Ytterligare dimension gavs till ett 

till synes vanligt portätt genom ett  dolt betydelseskikt. De kungliga avbildades som olika antika 

gudar eller dygder, porträtt med stor symbolik. Konsten fick nu ett allt  större intellektuellt 

innehåll.103 Både i biblioteket på Skokloster och på Salsta var konsten ett givet inslag. I båda fallen 

handlar det om porträtt till största delen. Porträtt på människor som vid tiden var mycket kända, 

samhällets absolut elit. Kunskap, studier och lärdom blev ett tydligt inslag i den barocka konsten, 

det handlade om att avbilda personerna genom det adliga idealet. Redan som barn avporträtterades 

den unga svenska adeln. För gossarna gällde rollen som blivande krigare, romerska ynglingar eller 

små vuxna aristokrater. Det handlade helt klart mer om att representera en ätt och att leva upp till ett 

ideal än att visa den person man var bakom denna fasad. Man var här en adelsman, och skulle 

avporträtteras som en adelsman. Detta stämde lika väl med ämbetsmannaporträtten, de var en 

manifestation av en professionell roll. Dräkten och posen samverkade och var ett verktyg för att 

manifestera denna roll.104  Likaså som böckerna i biblioteket skulle ge bildning inom vitt skilda 

ämnen kan konsten i biblioteken ses som en spegling av detta. Kartor, lärda män, ibland 

illustrationer, porträtt av släktingar, vänner, kollegor, kändisar, politiker och antika förebilder 

förekom ofta. Likheterna mellan konsten i Skoklosters slotts bibliotek och Salsta slotts bibliotek är 

naturligtvis många, eftersom de till stora delar är samma konst. Hur det ser ut med bibliotekskonst i 

stort är dock en svårare fråga då det inte finns något sammanställt  material om detta. Övergripande 
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går dock att säga att de barockbibliotek som kunnat studeras genom Anthony Hobsons ”Great 

libraries” har ett liknande bildprogram. Det handlar ofta om takmålningar men likväl porträtt och 

illustrationer föreställandes övervägande män i religiösa motiv eller i ett sammanhang vilket kan 

förknippas med att skriva, läsa samt lära men också vetenskap. Det handlar mycket om ”lärda 

män”105. Även vid en av författaren gjord studieresa till Strahovklostrets bibliotek i Prag, Tjeckien 

återfanns där takmålningar, gjorda 1721-1727 samt 1794, dedikerade till litteratur, utbildning och 

religion. Det finns både figurer från nya och gamla testamentet, figurer från den grekiska  

mytologin, filosofer, vetenskapsmän och historiskt viktiga personer, precis likt som i 

biblioteksmiljöerna på Skokloster och Salsta. 106  Övergripande kan sägas att  hyllorna i biblioteken 

under barocken oftast var placerade utmed väggarna. Ofta var de inbyggda och skapade i sig själva 

väggarna. Porträtt fick då endast plats på ett fåtal ställen, kanske i fönsternischer eller tomma 

väggfält. Ofta bemålades istället taket  och man smyckade biblioteket med skulpturer, byster glober 

och andra lösa föremål. Inte att förglömma är de hjälpmedel vilka användes vid läsning som 

roterande läshjul, skrivbord och sittplatser.

 Ett exempel som liknar biblioteket på Salsta med porträtten ovan hyllorna är familjen 

Stenbocks bibliotek. På en målning daterad omkring 1740 ser man Gustaf Leonard Stenbock 

(1711-1758) sitta med sin fru och brorson i sitt  bibliotek på Rånäs slott (se bild 36). I bakgrunden 

ses väggfasta bokhyllor och ovan dessa sitter, ett på vardera hylla, runda porträtt, bröstbilder, av 

familjemedlemmar. Vem det är visas genom att det är skrivet ovan porträtten, likt som på listen i 

Bielkes bibliotek. Ett portätt saknas på denna målning, det av grevinnan Efva Magdalena 

Oxenstierna. Ett av dessa porträtt föreställer samma Bengt Gabrielsson Oxenstierna vilken återfinns 

bland uppsatsens nitton porträtt.107 

3.3 Porträtten som en del av idealet 
3.3.1 Nils Bielkes samlingar av konst

Att köpa dyra, exklusiva möbler och föremål var något som Nils Bielke gärna ägnade sig åt. Under 

åren i Frankrike blev Bielke den största importören av franska möbler, tapeter och övriga 

konstföremål.108 Med sig hem hade han en stor mängd möbler, tyger, ljuskronor, gobelänger, vapen 
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med mera.109 På slottet  i Stettin och godset Kabelwitsch fanns en ansenlig rikedom av konstföremål 

men även hans ambassad i Paris var full av dyrbarheter av det  senaste modet. 110  Det fanns 

sammetsklädda möbler i olika färger, möbler med intarsia gjorda i ädla träslag, kristallkronor, 

gobelänger samt sammetstapeter för att nämna något och för att visa på att bara det bästa dög.111 

Kostnaderna var stora för Bielkes ambassad, lyx och överflöd var ett signum vid det här laget vad 

det gällde svenska ambassader i Paris, detsamma hade gällt  för föregångarna Clas Tott  och Magnus 

Gabriel De la Gardie.112 

 Nils Bielke och hans familj levde ett luxuöst liv trots reduktioner, skulder upp- och 

nedgångar. Frånsett de kungliga fanns det i stort sett ingen i landet som vid stormaktstidens slut 

hade samma levnadsstandard som familjen Bielke. Boendet i Sverige hölls till Stockholmstrakten, i 

början av Horn och Bielkes äktenskap bodde de i det Hornska palatset vid Norrmalmstorg. År 1688 

40

109 Eriksson,  2000. s.178.
110 Ibid. s.236ff.
111 Ibid, s.168.
112 Ibid s.174ff.

Bild 36: Stenbocks bibliotek



köpte de Axel Sparres palats vid Tegelbacken men det såldes igen några år senare. De flyttade i från 

Hornska palatset 1690 och under sina Sverige vistelser bodde de då istället ett tag i Bondeska 

palatset på Riddartorget (idag är detta Högsta Domstolen). Salsta och Geddeholm fungerade som 

sommar- och representationspalats. Palatset i Stettin i Pommern utgjorde familjens bostad den tiden 

som Nils var guvenör där. Detta palats var luxuöst och här fanns allt av det  senaste. Här fanns även 

ett  stort bibliotek, en stor porträttsamling, vapen med mera. Här höll familjen hov och man hade 

ofta gäster från Sverige som bodde där. Familjen Bielke hade ett hov i Stettin och ett  i Stockholm, 

vilka var och ett omfattade cirka trettio personer.  Bielke levererade många franska praktföremål till 

det kungliga hovet i Sverige, där man litade på hans goda smak. På samma gång passade Bielke på 

att  själv samla på sig de föremål han ville ha och kom sedermera exempelvis att äga den största 

samlingen vävda tapeter i det stormaktstida Sverige. 113

 Vad det gäller tavelbeståndet verkar det som att Nils Bielke och Eva Horn lät flytta tavlor 

mellan sina bostäder i Sverige och utlandet men trots detta fanns en kärna i hängningarna som ofta 

hängde kvar i samma rum. Om en målning flyttades fick den ofta tillbaka samma plats som tidigare 

vid återförandet. Detsamma kunde gälla för möbler och textil. 

 Bland de porträtt som smyckade Salsta fanns, vilket tidigare nämnts kungaporträtt, 

släktingar och tidigare ägare av slottet men här fanns också porträtt  av Nils Bielkes militära 

kollegor, utländska vänner, bekantskaper och kollegor från det militära. Att porträttera sina vänner 

inom militären lät  även greve Carl Gustav Wrangel göra och även hans far, två sviter som 

fortfarande finns på Skokloster. Enligt en förteckning gjord år 1708 är ett nytillskott en 

porträttgrupp bestående av elva officerare från Nils Bielkes holländska regemente. Dessa var små 

porträtt vilka var uppsatta på en gavel i ett av förmaken på huvudvåningen i slottet.114 

 

3.3.2 Vem och varför?

Som tidigare nämnt tar Nils Bielke kontakt med bibliotekarien Erik Benzelius d.y i samband med 

att biblioteket byggs för att denne ska hjälpa till med nya bokköp. Detta är antagligen inledningen 

på vad som kom att  bli en lång och god relation de båda emellan. Genom brev dessemellan samt att 

Benzelius flitigt antecknade anekdoter ur sitt liv i vilka Bielke ofta förekom kan vi följa deras 

relation. Av de daterade anteckningarna rörande Bielke är den första i från den 3 augusti 1710 och 

den sista från 22 juli 1716. Här framgår att de båda träffats åtminstone tre gånger mellan dessa år. 

Breven vittnar om diverse bokförsändelser, gåvor de båda emellan, politiska diskussioner, böcker, 
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lärda studier,  men också inbjudningar till varandra. 115   Benzelius verkar även varit  till hjälp när 

Bielke hade för avsikt att porträttera några av Sveriges mest berömda män från 1600-talet. Att han 

planerar för detta vittnar ett bevarat  fragment av en på franska skriven anteckning. Han planerar 

börja med porträttet av Axel Oxenstierna. 116   Benzelius ska enligt utlåningskatalogen på Uppsala 

Universitetsbibliotek lånat ett porträtt av greve Bengt Oxenstierna den 18 juli 1711, detta porträtt 

återlämnades sedan den 6 februari 1712.117 Detta porträtt skulle kunna vara det porträtt  utfört  av 

Ehrenstrahl cirka 1690 och som idag återfinns i Nationalmuseums samlingar.118  Trots att Bengt 

Oxenstierna antagligen var Bielkes största politiske motståndare och stor bidragande orsak till 

Bielkes nederlag är han en av de nitton som avporträtterads som silhuettporträtt till biblioteket på 

Salsta. Porträtten bör alltså börja tillverkas i samband med att biblioteket tar form. Porträttet av 

Bengt Oxenstierna bör förslagsvis vara färdigställt, eller åtminstone skissat, när originalporträttet 

lämnas åter till Uppsala universitetsbibliotek den 6 februari 1712. Porträtten vilka fästa på en list 

vilken i sin tur var placerad längst upp på bokskåpen och sågs som siluetter som reste sig ovan 

dessa skåp, skulle dessutom vara det som är med på Nils Bielkes skiss över biblioteket. Detta tyder 

på att  tanken med de avporträtterade männen var en del av biblioteket samt att de var med från 

början.119 Det finns dock en detalj som försvårar det hela; porträttet av Andre Hercule de Fleury. 

Förlagan till detta är gjort av Hyacinthe Rigaud och hänger på slottet i Versaille. Detta porträtt är 

dock utfört så sent som 1728.120 

 Varför Nils Bielke väljer att låta porträttera just dessa män är svårt att  säga. Han säger själv 

att  han vill låta avbilda Sveriges mest kända män från 1600-talet, sant är att vi kan återfinna de alla i 

Bielkes liv på ett eller annat sätt, runt om i Europa. I Ingvar Erikssons biografi om Bielke finns 

mötet med de flesta, både svenska och utländska, beskrivet. Flera av de delar också Nils Bielkes 

livsöde med uppgång och fall. Exempelvis så sitter Eberhard Kristoph Balthasar Danckelmann 

fängslad ungefär samtidigt som Nils Bielke, anklagad för att ha läckt statshemligheter och Magnus 

Gabriel De la Gardie hamnar i onåd hos Drottning Kristina. En hel del av dem finns dessutom redan 

som porträtt i Bielkes ägo. Den enda som Bielke själv inte kan ha träffat  är Armand Jean du Plessis 
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Richelieu eftersom han dör två år innan Nils Bielke föds. Han var dock en betydande person i 

Frankrike och hade en position vilken Mazarin sedermera kom att överta. 121  

3.3.3 Att samla lärda män

Att som adelsman vara ”lärd” är något som tidigare här har påvisats som självklart. Det hörde till 

adelslivet. Men att  även samla på bilder av andra lärda män hörde till. Här har tidigare redogjorts 

för att  bibliotek runt om i Europa smyckades med porträtt och skulptur bland annat föreställandes 

lärda personer. Även i biblioteket på Skokloster finner man sådana här porträtt, exempelvis på de 

antika förebilderna inom lärdom. På biblioteket Carolina Rediviva i Uppsala finner man i 

samlingarna en liten inbunden bok i fickformat, cirka tio centimeter hög, innehållande 100 

kopparsticksporträtt  av filologer (se bild 37).122 Porträtten är inte större än frimärken och föreställer 

bland andra Erasmus av Rotterdam (1466-1536) och Tomas More (1478-1535)(se bild 38). Här 

återfinns filologer och lärda män från 1400-tal till 1600-tal. Boken är väl nött  och tummad. Någon 

datering av själva boken finns dock inte, men personerna i den verkar alla ha varit döda på sent 

1600-tal. Man kan här tänka att denna bok lätt kunnat tas med i ägarens ficka. Likheten med 1950-

talets ”filmisar” är slående. 

3.3.4 Barockens porträttkonst

1600-talet var även inom konsten en utvecklande tid. Man kallade utländska konstnärer till Sverige 

och man kämpade för att inte bara bli en stormakt utan också en ledande kulturnation. Genom det 

utländska utbytet kom den kontinentala konsten till Sverige. Tidigt var det tyska influenser som 

nådde Sverige medan det  nu mer byttes mot Franska och Italienska. Det ska tilläggas att de 
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inredningar i Sverige under barocken med allra högst internationell klass alla är gjorda innan år 

1700. De första årtiondena på 1700-talet uppvisar inte samma kvalitet. Detta beror på försämrade 

ekonomiska villkor samt adelns deltagande i krigen.123

 Vad det  gäller målarkonsten kan sägas att hur mycket allegori, ideal och symbolik det än 

skulle finnas i ett porträtt  krävdes dock en viss likhet. Konstnären fick visa på sin skicklighet i 

dräkter, bakgrund och på vilket sätt hen valde att återge den person som skulle avbildas. 124  

Porträttmåleriet vid tiden kan i stort sett jämföras med en industri. Kravet på hovmålaren David 

Klöcker Ehrenstrahl att göra åtta porträtt om året på Karl XI kan tas som exempel på detta. Många 

porträtt från denna tid är bevarade, som exempel kan nämnas att bortåt 100 porträtt på drottning 

Hedvig Eleonora är kända.125  I Ehrenstrahls verkstad var hans många elever sysselsatta med 

detaljmåleriet, han själv gjorde ofta huvuddragen och ansiktet på porträttet. Ett stort  antal 

ateljékopior utfördes också av eleverna, varav många finns bevarade. Ehrenstrahl gjorde många 

riksrådsporträtt. Birgitta Sandström skriver i ”Svensk konsthistoria” att dessa porträtt dessvärre får 

en känsla av dussinvara. Herrarna som avbildas efter ett  likartat mönster och kompositionen 

tenderar att bli för onyanserad och alltför orolig. Mycket  av arbetet med dessa gjordes av 

eleverna.126

3.3.5 Konstnären

Någon signatur på porträtten finns inte. Möjligtvis hade det gått att finna ut vem som utfört 

porträtten genom arkivstudier. Dessa studier är dock tidskrävande och har av författaren inte 

prioriterats då frågan inte ansetts ha en stor betydelse för arbetet. I inventariekatalogen på 

Skokloster slott  finns dock angående silhuettporträttet av Bengt Oxenstierna en notis om att det 

skall vara utfört av en Kristoffer Thomas.127  Denna uppgift finns endast på detta av de nitton 

porträtten och vem som ska ha tillskrivit honom detta porträtt, och när, finns det inga uppgifter om.  

 Kristoffer Thomas (alt: Christopher Thomas, Christoffer Thomson) var, en av många, elever 

till David Klöcker Ehrenstrahl hos vilken han första gången nämns som gesäll 1694.128 Han var 

antagligen född i Tyskland någon gång på 1670-talet, dödsåret  är okänt men år 1715 var han 
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definitivt bortgången. Han ska ha utfört en serie kopior av kungafamiljen där hans lärare stod för 

originalen.  Han ska ha varit  en god realist med ett fint måleri med en färg som ofta drog mot blått 

och grått. På Nationalmuseum finns fyra verk tillskrivna honom. Dessa är porträtt av Gustaf 

Peringer Lillieblad, en okänd adelsman, ett porträtt av drottningen Ulrika Eleonora samt ett 

kopparstick av Gabriel Oxenstierna där förlagan är signerad ”Christoper Thomas”. Inget av de

övriga porträtten är signerade.129 I övrigt ska Kristoffer Thomas framförallt utfört porträtt av lärda 

män.130  

4. Diskussion
Denna serie porträtt  är utseendemässigt unika men andemässigt inte. Exakt varför Nils Bielke lät 

porträttera just dessa män kan vi inte veta med det material som finns att tillgå, utan vi kan bara lita 

oss på den anteckning där han skrev att han ville avporträttera Sveriges mest kända män från 1600-

talet, samt titta på liknande bildprogram runt om i Europa. Porträtten bör som sagt ha tillverkats i 

samband med att biblioteket på Salsta slott byggs. De finns med på skisserna över bibliotekens 

bokskåp samt att vi vet när Benzelius lånade målningen av Bengt Oxenstierna från Uppsala 

Universitetsbibliotek, 1711. Problem uppstår med Andre Hercule de Fleury där förlagan verkar vara 

gjord mycket senare, långt efter Nils Bielkes död. Möjligtvis är det sonen Carl Gustaf Bielke som 

kompletterar serien med detta porträtt, kanske går ett tidigare sönder och ersätts med ett nytt. Känt 

är att det framförallt  var Nils Bielke som hade en relation till de målade männen. Många delar hans 

livsöde med uppgång och fall. Sägas kan är att dessa män i mångt och mycket är lika varandra och 

möjligtvis gjorde det att Bielke på sin åldershöst på Salsta ville ge dem upprättelse och en värdig 

plats. Han kanske till och med hade kommit att  försonats och kunde förlåta sin gamla fiende, den då 

framlidne Bengt Oxenstierna.  Genom att porträttera dessa kända män sätter man likväl in sig själv i 

deras sammanhang. Det visar på personens sociala kretsar, klass, kunskap, världsvana. Att bli en av 

dessa ”lärda män”.  

 Utseendemässigt är porträtten unika. Denna kontursågade pannå känns enkel och provinsiell 

medan måleriet är av utsökt kvalitet.  Möjligtvis kan det  ses som en billig variant av de byster som 

ofta prydde större publika bibliotek vid tiden. Bielke hade vid tiden tagits ifrån det mesta av sina 

tillgångar, pengarna hade sinat  och plånboken räckte inte till för att köpa lika magnifika 
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konstföremål som tidigare. På Nils Bielkes egna skiss över biblioteket syns ovan bokhyllorna något 

som har sagts av flera att vara porträtten. Teoretiskt skulle det kunna vara så att Bielke från början 

planerat för några mer storartade byster men att pengarna inte räckte till detta och porträtten blev ett 

resultat av detta. Som tidigare nämnt återfinner man de inredningar med högst internationell klass i 

Sverige innan år 1700, detta kom sig av att hela landet var tärt av alla krig och pengar var det 

konstant brist på. Trots pengabrist  satsade ändock Bileke stort vad det gällde stall och 

biblioteksbyggnaden. Som tidigare nämnt handlade det om att skapa ett tempel över sig själv, ett 

eget panteon.  Här kunde Bielke fortsätta ta del av den Europeiska kulturen, framförallt genom 

böcker men han kunde också minnas sina glansdagar genom att beskåda sina samlingar. Byggnaden 

ska för tiden ha varit magnifik. Benzelius omnämner den efter Nils Bielkes död som ett 

”splendidissima” bibliotek131  Benzelius hjälpte honom att köpa litteratur för att utöka samlingen 

något som sedan Carl Gustaf Bielke fortsatte med under hela sitt liv. 

 Det är med största sannolikhet Kristoffer Thomas som utfört porträtten. Att tillskriva honom 

dessa finns ingen annan anledning att göra då han var en relativt okänd konstnär. Att  han dessutom 

var elev till Ehrenstrahl vilken gjorde många porträtt till Bielke samt att Kristoffer Thomas 

framförallt gjorde porträtt av lärda män bidrar till trovärdighet i påståendet. 

 På Skokloster ska porträtten suttit ovan bokhyllorna fram till 1819 då de antagligen fick sin 

nuvarande placering. Trots placering är de intressant att de fortfarande hänger i ett bibliotek, trots 

flytt, renoveringar, otaliga ägarbyten och nästan exakt 300 år senare. Minnet lever kvar av männen, 

inte minst genom denna uppsats. Möjligtvis var det just det som var avsikten med det hela; likt 

Ehrenstrahl en gång sa att det handlar om; att genom att  måla ”skapa ett odödligt och ärorikt 

minne” över dessa män.132
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5. Sammanfattning
Den serie av nitton kontursågade porträtt, vilken idag hänger på bokskåpens gavlar i biblioteket på 

Skoklosters slott, föreställer kända 1600-tals män. Porträtten är utförda på furupannå och var och en 

har en på baksidan ilagd, eller utanpåliggande, parkettering för att  pannån inte ska kupa sig. 

Bredden, porträtten emellan, varierar, på det bredaste stället mellan 18 och 25 cm medan höjden 

varierar mellan 27 och 29 cm. På bokskåpen är de upphängda med hjälp av ögla och spik men alla 

porträtten har i nederkant små hål vilket vittnar om en annan, tidigare, upphängningsanordning. 

Måleriet är av en mycket god kvalitet. Porträtten avbildar kända män födda mellan 1585-1653 och 

döda mellan 1642-1743, både svenska och utländska. Tio av dem är svenskar och trots att alla var 

riksråd har bara sju av dem avbildats i riksrådsdräkten. De resterande nio har utländsk härkomst, 

alla utom en var fransmän. Alla dessa män hade stora politiks uppdrag i respektive land men också 

stort inflytande i den Europeiska politiken. Man kan också här snabbt se att många av dem har 

kopplingar till varandra och sannolikheten att flertalet  av de har träffats verkar stor. Männen tillhör 

alla, sina respektive länders, högsta samhällsskikt under de kungliga, adeln. De var grevar, 

kardinaler, politiker, de både styrde och ägde land.

 Dessa porträtt lät göras av ambassadören, riksrådet greve Nils Bielke (1644-1716) i 

samband med att han lät  bygga en kombinerad stall och biblioteksbyggnad vid Salsta slott. 

Byggnaden, vilken börjar byggas runt 1710, ska ha innehållit fler rum än bara stall och bibliotek 

intill stallet ska här ha funnits en rustkammare och en sadelkammare. I den andra delen av 

byggnaden fanns bibliotek, tavelgalleri och svarvkammare. Av denna byggnad finns dock bara 

häften kvar, då resten revs på mitten av 1700-talet och samlingarna flyttades till Skoklosters slott. 

 Att som adelsman ha en stor och bred allmänorienterad bildning var ett ideal. Denna 

bildning erhöll man genom att studera litteraturen, men litteraturen i sig var minst lika viktig för att 

leva upp  till bildningsidealet. En adelsman skulle ha ett välförsett  bibliotek. Likaså som böckerna i 

biblioteket skulle ge bildning inom en bredd av ämnen kan konsten i biblioteken ses som en 

spegling av detta. Kartor, lärda män, ibland illustrationer, porträtt av släktingar, vänner, kollegor, 

kändisar, politiker och antika förebilder förekom i dessa miljöer. Detta var något som Nils Bielke 

följde och man skulle kunna säga att hans stall och biblioteksbyggnad blev som ett panteon över 

honom själv. 

 Nils Bielke hade skördat många framgångar i sitt liv och var en av kung Karl XI närmsta 

män, kanske den närmsta. Under tiden som ambassadör i Paris var han en av de största 

importörerna av konstföremål till Sverige. Han vältrade sig i lyx och kunglig glans på hoven runt 
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om i Europa och hade förbindelser med i stort  sett alla av männen på porträtten. När Karl XI dör 

1697 och sonen Karl XII tar över ändras dock livet för Bielke. Han blir anklagad och fälld för 

ämbetsbrott och landsförräderi, han blir av med alla sina titlar; fältmarskalk, generalguvenör, 

kungligt råd, greve. Han slipper undan dödsstraff men blir förvisad till Salsta slott och får aldrig 

mera vistas i samma stad som hovet. Det är nu som Bielke bygger sitt bibliotek och låter göra 

porträtten. De placeras på en list ovan de väggfasta bokskåpen i biblioteket och syns nerifrån som 

silhuetter. Möjligtvis kan porträtten ses som en billig variant av de byster som ofta prydde större 

publika bibliotek vid tiden. Bielke hade vid tiden tagits ifrån det  mesta av sina tillgångar, pengarna 

hade sinat och plånboken räckte inte till för att köpa lika magnifika konstföremål som tidigare.

 Varför han låter porträttera just dessa män kan vi inte med det material som finns att tillgå få 

veta. Känt är att Nils Bielke hade en relation till de målade männen. Många delar hans livsöde med 

uppgång och fall vilket möjligtvis gjorde att Bielke på sin åldershöst på Salsta ville ge dessa män 

lite upprättelse och en värdig plats. Men också genom att porträttera dessa kända män, sätter man in 

sig själv i deras sammanhang. Det visar på ens egna sociala kretsar, klass, kunskap, världsvana. 

Man blir en av dessa ”lärda män”.  Han låter också deras berömmelse leva vidare. 

 Efter att byggnaden rivits på Salsta slott  flyttas samlingarna till biblioteket på Skokloster. 

Här ska de ha suttit kvar på listen ovan bokskåpen fram till 1819. Efter renoveringar ska sedan 

porträtten hamnat där de hänger idag, på bokskåpens kanter. Hur det än hänger är de intressant att 

de fortfarande är placerade i ett bibliotek, trots flytt, renoveringar, otaliga ägarbyten och nästan 

exakt 300 år senare.
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box_4x5&sp=0&sp=Sdetail&sp=0&sp=F&sp=T&sp=7 (2013-05-07 15:45).

Fotnot 130: Museumplus Nationalmuseum.se: Sökord: Christopher Thomas. http://emp-
web-22.zetcom.ch/eMuseumPlus?service=direct/1/ResultListView/result.t2.artist_list.$TspTitleLink
$0.link&sp=10&sp=Sartist&sp=SfieldValue&sp=0&sp=0&sp=3&sp=SsimpleList&sp=0&sp=Sdeta
il&sp=0&sp=F&sp=T&sp=0 (2013-05-07 15:48)

7. Bildförteckning
Bild 1- 25: Författarens privata.

Bild 26: http://www.unt.se/inc/imagehandler.ashx
 id=1453428&cropheight=312&width=468&quality=75 (2013-05-07 12:57).

Bild 27: http://www.sfv.se/cms/showimage/images/fastighetsforsaljning_o_uthyrning/
 locations/ salsta_slott_gamla_stallet/salsta_slott_8191_lr.jpg?mime-type=image/jpeg 
 (2013-05-07  12:58).
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Bild 28: http://www.sfv.se/cms/showimage/images/fastighetsforsaljning_o_uthyrning/
 locations/ salsta_slott_gamla_stallet/salsta_slott_8183_lr.jpg?mime-type=image/jpeg 
 (2013-05-07  13:01).

Bild 29: Redelius, Gunnar, Gamla stallet vid Salsta slott, Statens Fastighetsverk, Uppsala, 1999 
 s.13.

Bild 30: Redelius, Gunnar, Gamla stallet vid Salsta slott, Statens Fastighetsverk, Uppsala, 1999
 s.11.

Bild 31: Författarens privata.

Bild 32-33: Ann-Cathrin Rothlind Konservator vid Samlingsenheten
 Livrustkammaren och Skoklosters slott med Stiftelsen Hallwylska museet.

Bild 34-35: Författarens privata.

Bild 36: http://emuseumplus.lsh.se/eMuseumPlus?service=direct/1/ResultLightboxView/
 result.t1.collection_lightbox$TspTitleImageLink.link&sp=10&sp=Scollection&sp=
 SfieldValue&sp=0&sp=1&sp=3&sp=Slightbox_4x5&sp=0&sp=
 Sdetail&sp=0&sp=F&sp=T&sp=0 (2013-05-07 13:16).

Bild 37-38: Författarens privata.
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