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RESTAURERINGSARBETEN PÅ KÄRLBERGS 
SLOTT 1945—1946 

Av Tord O: son Nordberg 

f å våren 1939 kunde äntligen den sedan länge planerade restau
reringen av Karlbergs slott sättas i verket. Glädjen häröver blev 
dock inte långvarig. Efter det nya världskrigets utbrott pä hösten 
samma år beslöto statsmaktema, att arbetena på Karlberg skulle av
brytas, sedan värineledningsanläggniiigen och restaureringen av andra 
våningens västra del (rum 59—66 på planen fig. 1) blivit fullbordade 
vid årets slut. 

Det visade sig emellertid efter någon tid, att det ståtliga stucktaket 
i rikssalen i slottets översta våning hotade att störta ned. En omfat
tande reparation måste utföras för att förhindra cn katastrof. Medel 
till iståndsättningen av rikssaIstaket och därmed sammanhängande 
arbeten fick nu lagas av det tidigare beviljade raen innehållna an
slaget till slottets restaurering. Krigsskolans dåvarande chef överste 
Bertil Uggla lyckades genom en insamling bland gamla Karlbergs-
elever skaffa medel, så att en fullständig restaurering av hela översta 
(tredje) våningen samtidigt kunde genomföras. Dessa arbeten utför
des under år 1941. 

Kodan 1929 hade författaren lill dessa rader på Kungl. Maj:ts upp
drag påbörjat en kulturhistorisk undersökning, som skulle läggas 
till grund för restaureringsplanerna. Det till stor del utförda forsk
ningsarbete! aktualiserades, när restaureringen påbörjades, och till
fälle gavs nu till en mera ingående undersökning av själva monu
mentet, iin som tidigare varit möjligt, ruder är 1942 fullbordades 
forskningsarbetet, och en historik rörande Karlbergs slott förelag 
detta år i manuskript. När denna skildring av slottets historia på 
våren 1945 gick i tryck (Karlbergs slott, en byggnadshistorisk skild
ring, AB Svensk Litteratur, Stockholm 1945) var sålunda restaure
ringen av slottet långt ifrån fullbordad. Tack vare den dåvarande 
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F I J . 1. Karlbergs slolt. Plan av andra våningen efler uppmätning av Erik Fant 
1939. — Karlberg Castle. Plan of lhe second floor after measuremenls by 

Erik Fant 1939. 

chefens för Krigsskolan överste Gilbert Nordqvists energiska insats 
hade emellertid restaureringsarbetet efter långt uppehåll just då åter
upptagits. Det gällde nu manbyggnadens fasader, och arbetena här
med pågingo under de båda följande åren. 1945—1946 utfördes även 
restaurering av rummen i andra våningens östra del (rum 48—53 på 
planen fig. 1). För resultaten av de i samband med dessa arbeten 
utförda undersökningarna, vilka komplettera min tidigare skildring 
av slottet, lämnas här en redogörelse. 

Vid restaureringen av fasaderna visade det sig, att de båda norra 
flyglarnas murar stötte stumt emot huvudlängans norra fasad. Här 
vanns sålunda ytterligare bekräftelse på utredningen i Karlbergs
boken. Huvudlängan uppfördes 1635—1638 av Karl Karlsson Gyllen
hielm, den västra flygeln 1641 och den östra under 1640-talets senare 
del. På huvudlängans fasad mot den slutna borggården påträffades 
spåren av en ursprunglig portal just där den östra flygelns gårds
fasad stöter mot huvudlängan. Denna portal (fig. 2), som sålunda 
blev igensatt, när flygeln uppfördes, har ursprungligen lett in till 
förkamraaren i Gyllenhielms egen här belägna bostadsvåning (se 
rekonstruktionen av Gyllenhielms våning. Karlbergsboken sid. 24). 
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Fig. 2. Karlbergs slott. Sektion genom nordöstra flygeln 
vid huvudlängans norra fasad visande rester av ur
sprunglig portal, blottad vid slottets yttre restaurering 
1945—1946. — Karlberg Castle. Section through the 
norlh-east wing at the north facade of the main building, 
showing the remains of the original doorway disclosed 
during the exteriör restoration of the Castle 1945—46. 

På huvudlängans södra fasad anträffades spår av de ursprungliga 
fönsteröppningarna från Gyllenhielms tid. Vid den tidigare utförda 
invändiga restaureringen hade rester av fönsteröppningar anträffats 
dels i rikssalen i översta våningen och dels i rummen på västra si
dan i andra våningen. De ursprungliga fönstren i rikssalen ha an
givits på uppmätningsritningen sid. 15 i Karlbergsboken, och de båda 
fönsteröppningarna med bevarad dekor från Gyllenhielms »frustuga» 
äro inritade på planen sid. 24 samt avbildade å plansch 7 o. 8. De tidi
gare funna öppningarna ha nu vid undersökningen av fnsaden 
kunnat kompletteras med fönsteröppningar dels på västra sidan i 
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översta våningen och dels i andra våningen (se uppmätningen fig. 3). 
Vid restaureringen av de la Gardies forna audienssal, nu elevernas 
dagrum (rum 50), i andra våningen påträffades invändigt spår av do 
fönsteröppningar, som blivit igensatta, när rikskanslern byggde till 
den sydöstra flygeln. 

A det mot söder framspringande trapphuset funnos även spår av 
ursprungliga fönsteröppningar. De ha icke, såsom gravyren i Svecia
verket av det Gyllenhielmska Karlberg och teckningarna till denna 
visa, suttit i rad med de andra fönstren utan på olika höjder. 
Sveciabilden är, som jag påvisat i Karlbergsboken, i flera avseenden 
missvisande. Trappan i det Gyllenhielmska palatset har sålunda legat 
på samma ställe som den nuvarande, vilken tillkom vid de la Gardies 
ombyggnad. På den rekonstruerade planen av Gyllenhielms bostads
våning i Karlbergsboken (sid. 24) har trappan, vars utseende vi icke 
känna, av skäl som nu icke behöver beröras, antytts på norra sidan 
i förstugan. Detta bör sålunda med anledning av de nu gjorda iakt
tagelserna ändras. 

Även pä de övriga fasaderna ha vid putsavknackningen spår av 
ursprungliga och senare, numera igensatta fönster-och dörröppningar 
kommit i dagen, bl. a. mindre fönster i souterrainvåningen på den 
västra av de båda gyllenhielmska flyglarna samt de på de la Gardies 
tid tillkomna portöppningarna i flyglarna mot den slutna borggården. 

Beträffande den vid de la Gardies ombyggnad utförda fasaddekora-
tionen i stuck har 1945—1946 tillfälle givits till en närmare under
sökning, som i stort sett bestyrker framställningen i Karlbergsboken, 
men på några punkter kompletterar den. Bevarade festoner, fönster-
omfattningar och »snäckeverk» hade under 1800-talet upprepade gån
ger övermålats ooh överkalkats, så att slutligen konturer och former 
suddats bort. Under konservator Alfred Nilsons och hans medhjälpa
res skickliga händer ha nu senare övermålningar och ilagningar av
lägsnats och den ursprungliga röda stuckytan åter kommit i dagen. 
På fasaderna kring den slutna borggården var stuckdekorationen i 
allt väsentligt bevarad i gott skick. På kyrkflygelns och dess pen
dangs fasader mot norr (mot parken) var den däremot, som jag också 
framhållit i Karlbergsboken, mycket illa skadad och till stora delar 
ersatt med ny. Här voro endast dekorationerna i segmentgavlarna 
bevarade. Samtliga festoner voro här liksom på kyrkflygelns östra 
fasad helt nya, gjutna i gips efter schablon. De ha tillkommit vid en 
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Fig. 3. Karlbergs slolt. Huvudlängans fasad mot söder med de vid restaurerings-
arbeten 1939—1946 blottade resterna av fönsteröppningar å den Gyllenhielmska 
slollsfasaden. Ovanför flyglarnas yttre takfall synas de bevarade fönsteromfattningarna 
av stuck, tillkomna vid Magnus Gabriel de la Gardies ombyggnad. — Karlberg 
Castle. Facade of main building facing south, with the remains of the window 
apertures of the Gyllenhielm castle (ärade revealed in connection wilh restoration 
work in 1939—46. Above the outer slopes of the roofs of lhe wings are seen lhe 

window mouldings in stucco, added at the time of Magnus Gabriel de la 
Gardie's alterations. 

år 1887 utförd restaurering. Instucken bakom en av dessa festoner 
påträffades 1946 en papperslapp med följande inskription: »Oppsatt 
den 2 Augusti af Johansson och Hallin 1887— Carl Bodin har sett på 
2 Aug. 1887.» Dessa festoner målades 1946 i samma röda ton, som 
de ursprungliga stuckdekorationerna och modelleringen överarbeta
des något för att ge dem en mera individuell form, så att icke skill
naden i kvalitet vid en jämförelse med de gamla skulle bli alltför på
fallande. 

På västra fasaden äro de ursprungliga stuckdekorationerna be
varade. De voro dock här delvis skadade och ilagningar måste ut
föras vid konserveringen. På den södra fasaden och de båda av de la 
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Gardie uppförda södra flyglarna hade stuckorneringen nästan helt 
och hållet blivit borthuggen under 1700-talet. Några fragment av de 
breda, profilerade fönsteromfattningarna, även här utförda i röd 
stuck, funnos dock bevarade (fig. 3). 

På kyrkflygeln och dess pendang saknades sådana fönsteromfatt
ningar i stuck. Det är givetvis svårt att bestämt avgöra, huruvida de 
verkligen cn gång blivit utförda kring alla rektangulära fönster. Pä 
de norra fasaderna på de sistnämnda flyglarna (mot parken) har för
modligen stuckomramningen aldrig blivit utförd, utan istället imite
rats i målning på pulsytan. Vid restaureringen 1946 påträffades näm
ligen på den äldsta putsytan några fragment av i rött målade om-
ramningar kring ett par av dessa fönster. Och denna målade om-
ramning hade samma bredd och form som de i stuck utförda. 

Sedan fasaddekorationerna efter den nu utförda restaureringen åter 
framträda i sitt ursprungliga skick ger ett närmare studium av dem 
bättre möjligheter att bedöma stil och kvalitet. Det är, som jag på
pekat, två mästare, som varit verksamma på fasaderna. Erik Niure 
hade enligt ett i juni 1671 ingånget kontrakt även åtagit sig att ut
föra stuckdekoreringen å fasaderna. När han på våren 1673 lämnade 
Karlberg var emellertid endast en del av delta arbete utfört. Utsmyck
ningen av huvudlängans södra fasad och flyglarna mot söder (mot 
sjösidan) var fullbordad, medan huvudlängans gavelfasader och 
fasad mot den slutna borggården endast voro påbörjade. Den 1 maj 
1673 hade de la Gardie träffat avtal med Carlo Carove om »Karlbergs 
gipsarbete», och denne fullbordade nu orneringen å huvudlängans 
fasader och å fasaderna på de båda flyglarna mot norr. Caroves 
frodiga stil och säkra hand återfinna vi bäst på kyrkflygelns och dess 
pendangs fasader mot den slutna borggården. Festonerna under rund
fönstren med sina saftiga fruktknippen i hög relief och segmentgav
larnas palmkvistar och lagerkransar äro i sin naturalistiska form 
typiska för Caroves stil (fig. 4). På huvudlängans fasad mot den 
slutna borggården ha festonerna och dekorationen en degigare form 
ooh en stelare karaktär, som anger, att Niure varit mästaren. När 
Carove fullbordade denna utsmyckning, var han naturligtvis bunden 
av de av Niure påbörjade delarna. Carove har också, som jag fram
hållit i Karlbergsboken, anlitat samma medhjälpare, som Niure tidi
gare haft. Olikheterna i stilen äro emellertid påfallande, när man 
jämför festonerna på huvudlängan med dem pä flyglarna. Och dock 
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Fig. 4. Karlbergs slott. Festoner och ornering i röd stuck, utförda av Carlo Carove, 
efter framlagning och konservering å kyrkflygelns (nordöstra flygelns) västra fasad. 
Foto förf. 1946. — Karlberg Castle. Festoons and ornamentation in red slucco, 
executed by Carlo Carove, after uncovering and conservation on the left facade of 

the church wing (norlh-east wing). Photo by lhe author 1946. 

ha säkerligen både Niure och Carove arbetat etter ritningar eller 
skisser av Jean de la Vallée. 

Vid avknackningen av putsen på kyrkans nordfasad visade det sig, 
att fönsteröppningarna ursprungligen murats betydligt högre med 
rundbägigt överparti. Kyrkan hade sålunda börjat uppföras enligt 
något annorlunda utformade ritningar. Under arbetets gång har man 
ändrat planerna, och murat igen fönsteröppningarnas övre delar så 
att fönstren fått samma form och storlek som de andra rektangulära 
fönstren i denna våning. I stallet ha de runda fönstren uppe vid ge-
simsen tillkommit. Det finns en gammal interiör-bild av kyrkan be
varad, en perspektivteckning av kyrkorummet sett mot öster, åter
given som pl. 46 i Karlbergsboken. Denna b'ld återgår tydligen på 
de tidigare ritningarna med höga rundbågiga fönster och väggarna 
däremellan invändigt indelade av kopplade kolonner bärande en kraf
tig gesims. Varken ifråga om väggarnas eller takets utformning följ
des emellertid detta förslag. 
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Fig. 5. Karlbergs slott. Nordvästra flygelns italian med den ursprungligen röd-
tjärade brädpanelen samt målal blindfönster och taklist blottade. Foto F . Larcke 
1945. — Karlberg Caslle. The Mansard-like roof of the norlh-wesl wing, wilh the 
original red-pilched board panels and painted blind window and roof cornice ex-

poscd. Photo /•'. Larcke 1945. 

I samband med den yttre restaureringen av kyrkflygelns pendang 
utfördes är 1945 en reparation av yttertakets plåtboklädnad. Pä det 
Gyllenhielmska slottet hade taken varit klädda med tegel. Vid de la 
Gardies stora om- och nybyggnad lades taken såväl på de gamla som 
på de nyuppförda längorna med spån. Spånen hade strukits med en 
blandning av tjära och falu rödfärg. Även de rikt utformade säteri-
taken på kyrkflygcln och dess pendang, vilka med sina karnisfor-
rnade profiler erinra om Riddarhustaket, hade sålunda klätts med 
spän. Av spånen fanns nu intet kvar under plåtbeklädnaden. Men 
under plåten på italianens vertikala vägg fanns den ursprungliga 
träpanelen och den rikt profilerade i trä skurna listen bevarade. 
Ytterpanelen utgjordes av 10—12 tums stående bräder på utsidan 
strukna med tjära och rödfärg liksom spänen (fig. 5). Gesimsen, 
vars utseende framgår av uppmätningen (tig. 6), var också målad 
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på samma sätt. De båda flyglarna ha sålunda ursprungjigen haft en 
mera rustik karaktär; takets spån och bräder med sin mörka röda 
tjärfärg ha bildat en verkningsfull kontrast till de vita fasadytorna 

och den ljusa röda stuck-
dekorationen. När spån
taket år 1728 nedtogs och 
ersattes med plåt måla
des också denna ur
sprungligen röd. Först 
1789 infördes den svarta 
takfärgen. 

Vid restaureringen 
1945—1946 av rummen 
på östra sidan i andra 
våningen — Magnus 
Gabriel de la Gardies 
bostadsvåning — haren 
del av den ursprungliga 
inredningen och dekora
tionen framtagits och 
återställts i ett mera 
ursprungligt skick. 1 
Magnus Gabriel le la 
Gardies egen paradsäng
kammare (nr 52, nu 
det yttre dagrummet för 
eleverna) var den forna 
prakten nästan holt ut

plånad. Några fragment av färg från 1700- och 1800-talen påträffa
des visserligen, men ha åter blivit dolda. Den enkla vita kakelugnen 
från 1800-talets senare del ersattes med en blådckorerad »Marie-
bergs»-kakelugu på träfot. Denna, som ursprungligen blivit uppsatt 
i manbyggnaden, hade under 1800-talet flyttats till elevernas mat
sal i den västra stora flygelbyggnaden, varifrån den nu återfördes. 

I de la Gardies audienssal (nr 50, nu inre dagrum för eleverna) 
har det bevarade ståtliga stucktaket befriats från tjocka lager av se
nare överkalkningar, som nästan helt utplånat detaljernas fina linjer 
(fig. 7). De ursprungliga färgerna i gråvitt med en sparsam förgyll-

Fig. 6. Karlbergs slott. Profil av den i trä skurna 
lakgesimsen å nordvästra flygelns italian. Skala 
1 : S. Uppmätning av F . Larcke. — Karlberg Castle. 
Profile of the cornice, executed in wood on the 
Mansard-like roof of the north-west wing. Scale 

1:8. Measuremenls by F . Larcke. 
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ning å listerna ha framtagits och konserverats. En liten rest av den 
ursprungliga plafondmålningen påträffades i detta tak. Själva den 
stora mittplafonden, som säkerligen varit målad på väv, är visser
ligen helt borta, men i de fyra omgivande medaljongerna funnos delar 
nv den direkt på putsen utförda målningen bevarade. I de båda me
daljongerna närmast fönstren, som voro mera skadade, funnos nu en
dast partier av bakgrundens molnformationer kvar, men i de andra 
båda medaljongerna blottades större delen av den gamla målningen 
med två rätt väl bevarade putti. Puttihilderna duplicerades vid restau
reringen i do båda medaljongerna närmast fönstren, medan den stora 
mittplafonden, på samma sätt som tidigare skett i de övriga restaure
rade stucktaken, antyddes med en neutralt målad molnig himmel i 
anknytning till tidens stil. De flesta av plafonderna på Karlberg voro 
utförda av Nicolas Vallar! (Om Vallari se Karlbergsboken s. 63 f). 
En av dem framställde enligt det stora inventariet över Karlberg 
1677 »en krigshistoria» (i rum 83 a) och en annan »ep satyr» (i rum 
53). Om motiven i Vallaris övriga plafonder äga vi ingen kännedom. 
De voro säkerligen samtliga målade på väv. Vallari utförde näm
ligen icke sitt arbete på Karlberg utan på Ekholmen, de la Gardies 
gods i Veckholnis s:n i Uppland, ooh härifrån levererades de färdiga 
plafonderna lill Karlberg. Puttifigurerna äro däremot, som nämnt, 
målade direkt på putsytan och sålunda utförda på platsen. De äro 
av ganska låg kvalitet och ha troligen utförts av någon medhjälpare 
till Vallari eller någon av de andra målarna på Karlberg. Som de 
enda resterna av på ursprunglig plats bevarad plafondmålning på 
Karlberg ha do dock ett visst intresse. 

I samma rum fanns bakom cn senare uppsatt kakelugn en öppen 
spis bevarad med en enkel rektangulär eldstadsöppning, huggen i 
gotlandssten (se härom Karlbergsboken s. 53). Kakelugnen nedrevs 
nu vid restaureringen, och den gamla spisen har åter kommit till 
heders. 

I rummets södra vägg anträffades, som ovan har påpekats, spår 
av de ursprungliga fönsteröppningarna i södra fasaden på Gyllen
hielms slottsbyggnad. De hade blivit igenmurade när Magnus Gabriel 
de la Gardie byggde till den östra av de båda mot söder framskju
tande flyglarna. I denna flygel låg närmast intill audiensrummet den 
stora dagliga matsalen (nu fortifikationssalen rum nr 48). Det stora 
rummet med tre fönsteröppningar i vardera långväggen hade i sam-
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Fig. 7. Karlbergs slott. Detalj av stucktak i Magnus Gabriel de la Gardies audiens
sal (rum nr 50) efter framtagning och konservering 1946. Foto L. af Pelersens. —• 
Karlberg Castle. Details of lhe stucco ceiling in Magnus Gabriel de la Gardie's 

audience-chamber (room no. 50) after uncovering and conservation in 1946, 
Photo L. af Petersens. 

band med de förändringar, som genomfördes för Krigsakademien på 
1790-talet, uppdelats i tre, två mindre med var sin fönsteröppning 
längst söderut och ett större med fyra fönsteröppningar beläget när
mast huvudlängan. På 1870-talet borttogs åter mellanväggarna, och 
salen återställdes till sin ursprungliga omfattning och fick nu nam
net fortifikationssalen. Bakom den höga och fula träpanel, som hade 
uppsatts kring väggarna efter förändringen pä 1870-talet, påträffades 
vid den nu utförda restaureringen dels fragment av väggdekoratio
ner utförda pä 1790-talet, dels också betydande rester av den ur
sprungliga förnämliga utsmyckningen från Magnus Gabriel de la 
Gardies tid. 1790-tals-dekorationen, som endast påträffades i det 
större av de tre rum, som tillkommo genom uppdelningen, var av 
ganska enkelt slag med inramade rektangulära väggfält i gult och 
blått, målade direkt på putsytan. Efter fotografering och kopiering 
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spolierades denna dekoration, men finnes ännu delvis kvar under den 
nuvarande väggfärgen. I stället framtogos resterna av den ursprung
liga 1600-talsdekorerlngen. Liksom i Rikssalen i översta våningen 
voro smygpanelerna i fönstren målade med en ädling i brdnt, för
modligen avsedd att imitera valnölsträ. Smygarnas överstycken voro 
på denna bottenton dekorerade med palmkvistar och kronor i brunt 
på gråbrunt fält. Vid början av 1700-talet hade den ursprungliga 
färgställningen något ändrats i det att fälten påmålats mod blå färg. 
Palmkvistar och kronor stodo sålunda nu i brunt mot blå botten. 
Förmodligen hade denna förändring utförts, när rummet gjordes om 
till Fredrik 1:8 paradsängkammare. Den blå färgen avlägsnades vid 
den 1946 verkställda restaureringen, och överstyckena återställdes i 
sitt ursprungliga skick. 

Smygarnas bröstpaneler voro dekorerade i samma färger med kri
giska emblem eller bataljscener i ovala fält inramade av lagerstav. 
Tyvärr voro två av dessa bröstpaneler förstörda. De fyra återstående 
voro väl bevarade, men hade stympats ett litet stycke upptill, när 
fönsteröppningarna i senare tid förstorades (fig. 8). Med hänsyn 
till att värmeelementen måste placeras under fönsterna, flyttades de 
fyra bröstpanelerna vid restaureringen till väggarna mellan fönstren. 
Huruvida de båda bevarade bataljscenerna avse att skildra några be
stämda historiska händelser, torde vara svårt att nu med bestämdhet 
avgöra. Enligt inventariet 1677 över Karlberg pryddes taket i detta 
rum av en målning föreställande Jakob de la Gardies belägring av 
Novgorod 1611. Det förefaller sannolikt, att också bataljscenerna på 
bröstpanelerna illustrera den de la Gardieska familjens krigiska 
bedrifter. Riddarsalen på Läckö slott framstod som en skildring i 
bilder av 30-åriga krigets historia mod fältherreportätt infällda i föns
tersmygarna och de stora nu på Karlberg befintliga bataljmålningarna 
å väggfälten. En liknande hög bröstpanel med skildringar av mindre 
drabbningar från 30-åriga kriget, inramade ovala fält till karaktären 
nära överensstämmande med Karlbergspanelen, finnes i sin helhet 
bevarad i denna sal. 

I kungasalsförmaket på Läckö slott hade Johan Hammer år 1674 
utfört en plafond, som föreställde belägringen av Novgorod. Med all 
sannolikhet hade Hammer också målat Karlbergsplafonden med 
samma motiv. Den ena av Hammars båda Novgorodsmålningar har 
sedan 1790-talet tillhört Krigsakademien på Karlberg. Vid restaure-
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Fig. 8. Karlbergs slott. Bröstpanel med bataljscen frän Magnus Gabriel de la 
Gardies matsal (rum nr 48) efler framlagning och konservering 1946. Foto L. af 
Petersens. — Karlberg Castle. Dado wilh battle scene from Magnus Gabriel de la 
Gardie's dining-hull (room no. 48), after uncovering and conservation in 1946. 

Photo L. af Petersens. 

ringen av fortifikationssalen år 1946 uppsaltes denna i taket. Det 
gamla stucktaket, som ursprungligen omgav plafonden, är tyvärr 
helt förstört. Kring plafonden har nu eu ny list av trä uppsatts och 
en ny taklist har också anbragts i rummet. 

I dörrsmygen mellan fortifikationssalen (rum 48) och elevernas 
dagrum (rum 50) har också den ursprungliga målningen från de la 
Gardies (id påträffats och i sin helhet kunnat framtagas. Smygen är 
målad med en ådring i brunt imiterande valnöt och dekorerad med 
en lagerstav målad brunt i brunt på denna botten. 

Målningen i fortifikationssalen är av ganska god kvalitet. Förmod
ligen är den utförd av Johan Hammer, vilken sannolikt utförde hela 
dekoreringen av riddarsalen på Läckö. Möjligen är det dock »mar-
moreraren» Francis de Bray, vilken arbetade i Magnus Gabriel de la 
Gardies galleri och i raritetssalen (nu modellkammai-cn nr 57) på 
Karlberg, som utfört de ornamentala partierna i detta rum. De Bray 
härstammade från Haarlem, där hans fader var prokurator, och kom 
på 1660-talet till Danmark, där han 1663 anställdes som kunglig mar
morerare av Fredrik III. Hans förnämsta ännu bevarade arbete i 
Danmark är marmorrummet på Rosenborgs slott1, som stod fär-
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digt 1671. De Brays förnämsta arbete på Karlberg, den åtminstone 
till stora delar bevarade dekorationen i rikskanslerns galleri, har 
tyvärr icke nu kunnat framtagas. 

S U M M A R Y 

Tord 0:son Nordberg: Restoration work on Karlberg Castle 1945—-46. 

The author gives an account of the historical investigations carried out 
in connection with restoration work during 1945—1946, which on certain 
points supplements his history of Karlberg Castle, published in 1945. During 
the exteriör restoration work in 1945—46 traces were found of the original 
hielm's building of tho 1630"s (figs. 2 and 3). A more detailed investigation 
window and door apertures from Lord High Admiral Karl Karlson Gyllen-
of the stucco ornamentation originating from Magnus Gabriel de la Gardie's 
reconstruction of the Castle in the 1670 s was possible. The original red 
colouring of the stucco was now rovealed again (fig. 4). During de la 
Gardie's reconstruction the roofs were covered with red-pitched shingles, 
which have now disappeared entirely, but the original red-tarred board 
panels and corniecs of the Mansard-liko Swedish manor-house roof wore 
revealed when the roof was relaid (figs. 5 and 6). During these years rooms 
48—55 (fig. 1) were also restored Låter coats of paint wero removod from 
the fine stucco roof in Magnus Gabriel de la Gardie's audienco-chambci' 
(no. 50). In two of the four medallions remains were found of the paintings 
of cherubs, executed direct on the plaster (fig. 7). All the other ceiling 
paintings have disappeared. In de la Gardie"s evcryday dining-room (room 
no. 48, fig. 1) were found remains of tho original fine decorations from 
tho 1670"s. The dadoes of the recesses were decorated with military emblems 
or battle scenes (fig. 8). This painting was probably executed by Johan 
Hammer, who paintod the ceiling with its picture of the siege of Novgorod. 
Tho ornamental parts, however, were probably done by the >raarble-
painter> Francis de Bray, who carried out the painting in the curio room 
and the gallery at Karlberg (no. 57 and part ot 55 in fig. 1). De Bray 
come from Haarlem, and before he entered de la Gardio's service he had 
wiorked for King Fredrik III of Donmark. 

1 Bering Liisberg, Rosenborg og Lysthuseno i Kongens Have, Kbhvn 1914. 
För uppgifter om de Brays verksamhet i Danmark har jag att tacka arkivarie 
B. L. Grandjean, Köpenhamn. 
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