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I skuggan av 
          Gripsholms slott

Kan man skapa en identitet som är beständig under året? en frizon eller 

en plats för tillflykt. Där all den rörelse och liv som pågår i omgivning 

inte låts påverka en. En plats där tiden tycks gå långsammare, där tiden 

kanske inte ens existerar. Dit människor återvänder för att den äger en 

sorts skyddad stillsamhet. 

Mariefred är en tätort i Strängnäs kommun, belägget vid 

Gripsholmsviken i Mälaren. En småstad, som i skuggan av Gripsholms 

slott, präglas av den gamla stadskärnan. En kärna som utgörs av äldre 

trä bebyggelse i klara färger med små trånga kullerstensgränder. 

Enklast beskrivet som en stad anpassat för ett idylliskt familjeliv - en 

reell avbildning av en Carl Larsson målning.  

Mariefred speglar en tid i Sveriges historia, som verkar har stannat 

upp inom stadens portar. En form av pastisch som staden livnär sig 

på. Turister flödar dit under sommarmånaderna, men när värmen 

tillsammans med turisterna försvunnit återgår staden till sin vintersömn. 

Där ligger den och slumrar i väntan på nästa säsong. 

Förlorar platsen sin identitet när ingen besöker den? Kan platsen besitta 

två helt olika identiteter, en för sommar och en för vinter? 

Jag finner att Mariefred kännetecknas av en form av otydlighet i dess 

identitet, där den inte kan bestämma sig för vilken sida att sätta ner 

foten på. Antigen lever den vidare i det förgångna, i att anpassa sig för 

den tillfälliga besökaren eller tar det steget att göra något för sig själv, 

där dess identitet inte styrs av turism. Jag tänker mig en plats som 

inte försöker anpassa sig efter den idylliska prägeln som medel för att 

behaga besökare. En plats som vågar bryta sig loss från Gripsholm slotts 

långvarade grepp om Mariefred och dess dominerande skugga. 

Projektet undersöker hur ett hotell i 

Mariefred kan vara mer än bara en 

övernattningsplats. Där arkitekturen skapar 

en skyddad tillvaro för hela året och som 

skulle kunna verka som en generator för 

såväl lokalt som regionalt. 

Byggnaden med sin inre beständig värld, 

vars identitet inte låts påverkas av den 

rådande säsongen, ska ge Mariefred en fast 

punkt att låta sig på, en form av trygghet när den känner sig förvirrad 

i transaktion mellan säsongerna. Byggnaden erbjuder en plats för 

att erhålla en känsla av lugn att ta med sig därifrån eller bara vara 

en plats för Mariefredsbon att fly undan sommarens tillströmningar. 

Arbete kretsar kring kontrasten mellan dessa världar, den inre och den 

yttre, känslan av träda in och samtidigt lämna, en skyddad plats för 

stillsamhet.

I ett försök att identifiera de historiska aspekterna, inte för 

sentimentala orsaker eller historiska värden, utan som inspiration och 

identitetsskapande element, ska den tillagda byggnaden bidra till 

framtiden genom att representera sin egna tid och på så sätt erhålla lika 

mycket tyngd som det existerande. 

“For me, the work doesn’t lie in resolving the process. It lies in how 

the thought process emerges with the material” - Nina Canell, The 

Independent, 5.4.2014.



Does a place lose its identity when no one visits it? Can a place posses 

two completely different identities, one for summer and one for winter?

I find that Mariefred is characterized by a form of ambiguity in its 

identity, where it can’t decide which direction to move forward in. Either 

it lives on in its past, where it’s continually adapting to the occasional 

visitor, or the city stops being a museum oriented society, where the 

dialog with the past has stagnated and instead chooses a path where 

its identity is no longer controlled by tourism. I think of Mariefred as 

a place that doesn’t have try to adapt to the idyllic touch as a mean to 

please the visitors, a place that dares to break away from Gripsholm 

Castle long-lasting grip and its dominant shade.

In an attempt to identify the historical aspects, not for sentimental 

reasons or historical value, but as the inspiration and identity creating 

elements, should the added building contribute to the future by 

representing its own time and thus obtaining as much weight as the 

existing ones.



Tegelbruket anlades år 

1751 av borgmästaren i 

Stockholm, Gustaf Kierman, 

som även var direktör i 

Ostindiska kompaniet och 

politiker inom hattpartiet. 

Bruket var dimensionerat för 

en tillverkning av 600 000 

tegel per år. Det gör Kalkud-

dens tegelbruk till landska-

pets och möjligen även 

landets största tegelbruk vid 

den tiden. 

Verksamheten vid Kalkud-

dens tegelbruk lades ned år 

1949 och de flesta bygg-

naderna revs. 

Kalkudden

Del av Gripsholms 

slottsområde, som inne-

fattar bebyggelse från 

1700 -och 1800 talet. 

Involverat i uppförandet 

av Gripsholmslott. Idag 

används dessa som 

koferensanläggning 

med restaurang, skola 

samt förråd för slotts-

förvaltningen, Kungliga 

Husgerådskammaren. 

Tegelhagen Mariefred



Brick is the only building material 

consisting of the four elements 

considered by the ancient philosophers 

to form the basis of humanity’s 

existence: earth, air, fire and water. This 

seems too provocatively elementary, and 

perhaps can be attributed to the simple 

orthogonal shap of brick - a shape that 

even today i still bound in its conformity 

to the shape and size of the hand. 

Colin St. John Wilson, 1922-2007, 

Brickness Revisited, Mette Jerl Jensen. 

Details emerge from the darkness 

as a sense of order from seeming 

hazzardness of the first blanch. While 

more and more of the building reveals 

itself, methods can be discerned, 

structure can be gleaned, and 

measurement calculated. Upon closer 

examination, these details and gestures 

reveal themselves not to be on the 

scale of the machine or computer; 

every element of the design is based 

on the scope of the human form and 

experience. Seemingly every decision 

made was in reference to this human 

scale - from physical, such as the  

relation of the human hand to the size of 

a brick, to intimacy of personal experince 

and the beauty of personal questions. 

This experince is not of a God far away in 

a remote heaven but a God inside every 

person. 

Questioning Space, Daniel Sylvester, 

St:Petri, 2009.

If you think of Brick, for instance,

and you say to Brick,“What do you want 

Brick?”

And Brick says to you

“I like an Arch.”

And if you say to Brick

“Look, arches are expensive,

and I can use a concrete lintel over you.

What do you think of that?”

“Brick?”

Brick says:

“… I like an Arch”

Louis Khan, 2003 documentary ‘My 

Architect: A Son’s Journey by Nathaniel 

Kahn’. Master class at Penn, 1971.



Situationsplan

Allmäna utrymmen
90 Lobby och lounge 
140  Restaurant
30  Toaletter på bottenplan 
15 Bagagerum, kapprum
155  Bad och bastu

Administration 
25  Reception
25  Back office

Serviceutrymmen 
85  Kök
20  Köksförråd 
25  Förråd

Personalutrymme 
46  Pentry, omklädning 
50 Godsmotagning
20  Sophantering
25 Tvätt

Exempelrum
23  Mindre dubbelrum 
34  Större dubbelrum

Total yta: 2570 m2 



Kommunikation

Innergårdar



Diagram över möten i valv 

formationer i byggnaden. 

De jämnhöga valven skapar 

skarpare skarvar och används 

i kommunikation utrymmen. 

Medan ojämnhet i höjd 

skapar mjukare formationer 

vilket används i rum för längre 

vistelese - restaurang och 

lobby. 



Entréplan



Våning 3 och 4, skala 1:100



Våning 2



Sektion hotell och bad



Sektion hotell och restaurang



Fasad  väst

Fasad  norrFasad  öst

Fasad  syd



Tekniskt snitt, skala 1:50






