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Gripsholms Slott

I ntrodukt ion 
Mariefred ligger vid södra Mälarens strand ca en timmes 
bilväg från Stockholm. Det är en slumrande trästad med 
rötter i medeltiden och uppkom som en komplementstad 
till Gripsholms slott. Staden ligger intill en vik av Mälaren 
och slottet är placerad på en liten ö, strax söder om fast-
landet.

Mariefred är inte enbart låst vid sin relation till Grip-
sholms slott, på 1800 talet drogs en smalspårig järnväg 
ändå fram till kajen som idag trafikeras sommartid av 
ett museitåg. Under samma tid som järnvägen byggdes 
började också en ångbåtslinje gå mellan Mariefred och 
Stockholm, även denna återupplivas på helgdagar under 
sommaren. 
Staden har karaktären av en förindustriell stad och lever 
ett dubbelliv precis som alla turiststäder. Dubbelheten lig-

ger i skillnaden mellan de aktiva sommarmånaderna och 
den lågintensiva vintern. Men också i skillnaden mellan bo-
fasta och turister. Det är svårt att veta vilket som är det 
verkliga Mariefred, men klart är att utbudet och förvänt-
ningarna på staden varierar mycket efter säsong. 

Mariefred är en tät trästad, med slottet på lite avstånd. 
Dessa komponenter ger området en feodal karaktär 
med slottet som överblickar den lilla staden och en tuk-
tad slottspark som gräns mellan makten och folket. 
Jag fastnade för parkens anspråksfulla men samtidigt 
ogenomtänkta karaktär, där stora klippta gräsmattor 
genomkorsas av björkalléer (stora grepp men inte så my-
cket tanke bakom.) 

Järnvägen

Ångbåtsbryggan

Slottsparken

Platsen för det tänkta hotellet ligger vid infarten till sta-
den, precis intill det gamla stationshuset som idag är 
centrum för museijärnvägen. Gripsholms Slott skymtas 
mellan björkarna och samtidigt börjar/slutar staden precis 
norr och öster om tomtgränsen.
Mariefred är en plats med mycket speciella förutsättning-
ar för nybyggnad, mitt projekt har mycket handlat om att 
hitta en frågeställning som utgår ifrån staden. Samtidigt 
blir staden förutsättningar ibland alltför påträngande och 
den historiska bebyggelsen har en förmåga att kräva att 
den tas på allvar i fråga om stil och uttryck. Jag har inte 
varit ute efter att efterlikna befintlig bebyggelse, men det 
är tydligt att platsens ande har varit stark i mitt projekt 



Placering på tomten

Håll ihop/ Sprid ut

Centrera / tryck mot kanten

Dela upp i volymer Växthus

Trädgård-Stenläggning

Olika höjder

Riktad mot söder

3 delar

går ut i parken

Medelhavsträdgård

Skilda material

Process
Min metod i projektet var skissandet. Koncept och process uppkom 
parallellt och konceptet är till viss del en sammanfattning av proces-
sen. Pennan har fått leda tanken i det här projektet och skisserna är 
grunden för hela projektet och nästan varje beslut som fattats under 
kandidatarbetets gång har förgåtts av en skiss. 



Koncept
Mina två koncept fungerar som underru-
briker till projektet. 
“Intimare grönytor“ är en reaktion på 
slottsparkens anspråksfulla planering och 
handlar om att skapa ett alternativt of-
fentligt rum med parkkaraktär, men av en 
annan skala än slottsparken. Delar av ho-
tellet och dess gård har redan från början 
varit tänkt som öppet för alla Mariefreds 
invånare, inte bara boende på hotellet. 
Detta anspelar också på gamla tiders 
stadshotell som ofta hade vissa publika 
ytor, festsal eller liknande. Huset är orient-
erat på tomten så att maximalt solljus ska 
falla på parkdelen och växthuset.

Mariefreds säsongsbundna karaktär gav 
upphov till “Stort på sommaren, litet på 
vintern”. Antalet besökande gäster vari-
erar stort mellan sommaren och vintern, 
därför valde jag att rita ett hus som vari-
erar i storlek efter säsong. På sommaren 
är det såklart som störst, med sovsalar 
och extra café, och en fantastisk trädgård 
som serveringen kan vandra ut i. Men på 
vintern är det enbart de livsnödvändiga 
funktionerna som är öppna. Hotellet sluter 
då sig i den tempererade, kompakta, inre 
delen, men även på vintern behövs lite 
grönska,  därför är ett åretruntväxthus 
kopplat till den vinteröppna delen. I 
växthuset finner man en lounge med me-
delhavsklimat året runt, där växer bland 
annat fikonträd och acasia.
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Café
Sovsal
Sovsal

Restaurang

Uteservering

Växthus/Lounge

Den sommaröppna delen

För att huset skall kunna förändras efter säsongens 
växlingar behövs ett utrymme som kan lämnas 
oklimatiserat över årets mindre intensiva 
månader. Det är på alla praktiska vis 
ett växthus som fogats till den åretrunt 
öppna delen. Passagerna till och från 
växthusdelen stängs igen på vinterna och 
huset sluter sig i sin vinterform.

Vinterträdgården

Parken och grönskan ska leva året runt                      
i någon del av mitt projekt . Darför ligger loungen,  
som i alla hotell är en mycket viktigt plats, i anslut-
ning till en liten botanisk trädgård. Tanken är att 
loungen i parkhotellet inte skall vara en anonym 
som på så många andra hotell, utan min lounge skall 
vara en vilsam och harmonisk plats med en alldeles 
egen atmosfär. 
Bilderna nedan är tagna på Edward Anderssons 
växthus i Bergianska trädgården och visar vilken  
känsla och klimat som råder i vinterträdgården

Åretrunt delen

Hotellets kärna är en låda byggd i mas-
sivträv, som varm och mysig året runt. Här 

hittar man de delar som håller hotellet 
vid liv, så såsom reception, loun-

gen, och ett mindre antal dub-
belrum som står till besökares 
förfogande året runt.



Markplan 1:100

Växthus/Lounge

Reception

Entré

Godsmottagning
Förråd

Café/Bar

Köksförråd

Markplan



Våning 1 
1:200

Våning 2 
1:200

Duschrum

WC

Tvättrum

WC WC

WC

WC

WC

WC

WCSovrum

Sovrum

WC WC

WC

WC

WC

WC

Sovrum Sovrum Sovrum
Sovrum

Sovrum

Sovrum

Sovrum

Sovrum Sovrum Sovrum
Sovrum

Sovrum

Restaurang

Kök

Våning 2 
1:200

Våning 1 
1:200

Våning 2 
1:200

Duschrum

WC

Tvättrum

WC WC

WC

WC

WC

WC

WCSovrum

Sovrum

WC WC

WC

WC

WC

WC

Sovrum Sovrum Sovrum
Sovrum

Sovrum

Sovrum

Sovrum

Sovrum Sovrum Sovrum
Sovrum

Sovrum

Café
Sovsal
Sovsal

Restaurang

Uteservering

Växthus/Lounge

Våning 1 Våning 2 Våning 3



Interiörperspektiv Caféet



Tvärsektion
1:200

Tekniskt Snitt 

Bärning och Bjälklag:
Massivträ 200 mm
Isolering:
Mineralull 150+15mm
Fasad:
Stående träpanel på en
liggande läkt med luftspalt


