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Det stora trapphuset 
i Drottningholms slott 

Några anteckningar om rummets tidigaste utseende med 

anledning av den pågående restaureringen 

Av Bo V a h l n e 

Drottningholms centrala trapphus, en av Nicodemus Tessin d. ä:s 
mäktigaste arkitektoniska skapelser, är i de flesta avseenden väl do
kumenterat genom källmaterial och bearbetningar. I John Bottigers 
grundläggande arbete »Hedvig Eleonoras Drottningholm» redovisas 
slottsanläggningens byggnadshistoria och utseende under åren 1662-
1715.1 Bottiger grundade sin framställning på Tessins bevarade rit
ningar,- byggnadsräkningarna/1 den beskrivning av slottet och dess 
fasta inredning som upprättades på 1720-talet av Arvdelningskommi-
sionen4 samt sist men inte minst den bevarade slottsanläggningen. 

Under 1660-talets senare hälft var slottsbyggnadens mittparti så pass 
färdigställt att de konstnärliga inredningsarbetena kunde påbörjas. 
De av bröderna Giovanni och Carlo Carove utförda stuckdekoration
erna i trapphus och vestibuler tillkom under åren 1667-74. Nicolaes 
Millich kontrakterades 1669 för huggandet av de 11 stora marmor-
skulpturer som sedan placerades i trapphusets övre del.5 

Först år 1686, dvs. 5 år efter Tessin d. ä:s död, påbörjades trapp
husets tak- och väggmålningar av Johan Sylvius. Nicodemus Tessin 

1 Stockholm 1889 och 1897. 
2 Nationalmuseum, Celsings samling. 
3 Slottsarkivet. 
1 Den efter Hedvig Eleonoras bortgång tillsatta Arvelclniiigskommisieiiie-ns berättelse 
förvaras i Riksarkivet. 
s Kronologin beträffande dessa arbeten liksom Sylvius' är noggrant redovisad i Botti
gers arbete. 
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d. y., som efter faderns död övertagit ledningen för byggnadsarbetena, 
fullföljde säkerligen dennes intentioner när han övervakade tillkoms
ten av takmålningarna i trapphus och vestibuler. Om Sylvius' vägg
målningar i trapphusets övre del varit planerade av Tessin d. ä. är 
mera tveksamt. När Sylvius skulle påbörja dessa, måste nämligen först 
några lister avlägsnas från väggytorna.6 

Räkenskaperna lämnar mycket få uppgifter om den hantverksmäs
siga målningen av trapphusets väggar. Den pågående restaureringen 
ger vid handen att rummet målades i brunt och rött; brunt till vägg
fälten, rött till de konstruktiva elementen, allt med en frisk marmore
ring i vitt och gråblått. Listverken och stuckdekorationerna målades 
som vit marmor. Sannolikt målades trapphuset någon gång under 
1670-talets första del då det egentliga inredningsarbetet började på all
var i slottets mittparti . Från 1680-talets början finns flera uppgifter 
om att vissa partier av trapphuset var målade. De lister, som avlägs
nades 1686 för att ge plats åt Sylvius' väggmålningar, var vitstrukna.7 

1683 målades bl. a. trapphusets stora gipslist.8 

Restaureringen visar också att rummet vid en första ommålning fick 
den röda färgen ersatt med en gul och den bruna med en mörkbrun 
samt en marmorering i mer återhållsamma röda och blå stråk. Om-
målningen utfördes troligen under 1680-talets senare del efter direktiv 
av Tessin d.y. sedan Sylvius färdigställt sina väggmålningar. När dessa 
var färdiga, besiktigades de av Tessin som då samtidigt förordnade 
att »pelarne i trappan . . . måtte giöras som gul marmor och att två 
pehlare mötte först guhle anstrykas till prof». Sagesmannen till denna 
upplysning meddelar också att detta prov redan var utfört samt att 
Sylvius inte var överens med Tessin om detta utan ansåg att lisenerna 
skulle vitmarmoreras." Uppgiften är intressant eftersom väggmål
ningarnas bildrum logiskt och perspektiviskt riktigt utvidgar det verk
liga rummet. När målaren skapat sin del av rummet, hade han natur
ligt nog åsikter om hur den andra delen skulle fullbordas. 

Avgörande för dateringen av ommålningen är emellertid förhållan
det att balustraderna mellan trapphuset och övre vestibulen samt Karl 
XI:s galleri saknar den röda färgen och därmed alltså målades direkt 
med den gula. Balustraderna sattes in 1690 för att motivera balu-

0 Drottningholms räkenskaper 1687 f. 139. 
7 Se not 6. 
' Drottningholms räkenskaper 1683 v. 254. 
0 Brev frän hauptmannen K. Tömhielm till generalguv. C. Gyllenstierna, Riksarkivet. 



Det stora trapphuset i Drottningholms slott 21: 

Trapphuset i Drottningholms slott. (Ur Suecia Antiqua.) Graverat av W. Swidde 1694. 
— The staircase in Drottningholm Palace. 
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straden i Sylvius' väggmålningar, i o Vid undersökningen av en balus-
terdocka i den ena väggmålningen visade det sig att denna under alla 
påmålningar hade samma gula färg som de år 1690 insatta balustra
derna. 

Det bevarade källmaterialet ger oss även en del upplysningar om 
stuckdekorationerna. Upplysningarna gäller dekorationerna i andra 
rum på slottet men för vår kännedom om stuckerna i trapphuset är 
den informationen väsentlig. I Arvdelningskommisionens berättelse 
beskrivs nedre vestibulen vara marmorerad på väggar, pilastrar och 
lister samt prydd med vita stuckornament. Övre södra drabantsalen 
är enligt samma berättelse ett »wackert rum med marmorerade pil
astrar rundt omkring, hwars baser äro hwita, men kapitälerna och 
arkitraven samt cornischen jämte ornamenten på wäggarna och i taket 
är i guld roserade . . . I vouteringen äro hwita cartoucher av gips 
med diviser samt i hörnen stora figurer medh guld roserade».11 

Tydligen kunde den marmorerade väggen prydas av både vita (som 
vit marmor?) och guldroserade stucker. Kombinationen marmor och 
förgyllda ornament åskådliggörs med all önskvärd tydlighet i förut
varande Rikssalens takmålning, närmare bestämt i de partier som 
Sylvius hann färdigställa före sin död 1696. Den målade kolonnarki
tekturen i brunspräcklig marmor har alla kapital, baser och dekora
tiva ornament förgyllda. 

Slottets takmålningar lämnar för övrigt intressanta exempel på 
stuckdekorationens förhällande till sin bakgrund. De enklare målade 
taken imiterar utan tvivel de riktiga stucktaken. Ibland målades 
de i grisaille men oftare med vita (vitmarmorerade) ornament mot en 
bakgrund färglagd med blått, grönt eller rött osv. I en av Tessin 
d. ä:s bevarade förlagor till slottets stucktak har olika bakgrundsfärger 
lagts in på prov med akvarell.12 Ytterligare exempel på vita orna
ment mot en färglagd bakgrund får vi i Sylvius' trapphusmålningar. 

I valvmålningen är ornamenten ställda mot en ockrafärgad bakgrund. 
Samma färgställning återkommer i de båda perspektiviska utblick
arna; helt logiskt eftersom de tre målningarna skildrar olika delar 
av samma rum. Tidens inredningskonst använde en genomgående 
grundfärg i varje rum. Den ockrafärgade bakgrunden återfinns också 
i Sylvius' målningar i de angränsande rummen. I nedre vestibulen 

111 Drottningholms räkenskaper 1690 t. 180. 
II Se not 4. 
13 Nationalmuseum, Celsings samling nr 88. 
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och övre södra drabantsalen kan vi dessutom uppleva hur takens stuck-
kartuscher framhävs mot ockran. 

Spridda upplysningar ur framför allt slottets räkenskaper skildrar 
något av trapphusets senare öden. Vid reparationerna år 1847 målades 
trapphus och vestibuler med grå och grågröna färger. En kvitterad 
räkning upplyser om att den gamla färgen dessförinnan skrapades 
bort och att murverket, »alt uti fult skick», reparerades. Taken med 
alla stuckornamenten i trapphuset målades helt vita.13 Nästa stora re
paration genomfördes under åren 1906-13. I redogörelsen för 1911 års 
arbeten uppges vidtagna åtgärder: »Ä trapphusets väggar, kolonner 
och balustrader, där den gamla marmoreringen bibehållits, har denna 
endast behövt repareras, hvarefter inoljning och matt fernissning verk
ställts, hvaremot i så väl öfvre som undre vestibulen, där senare mar
morering förfanns i högst bristfälligt skick, har färgen måst bortbrän-
nas och en ny marmorering utföras i samma maner som den ursprung
liga i trapphuset.»14 Den nya marmoreringen avviker inte särskilt 
från den »gamla» av år 1847. 

Sylvius' och Ehrenstrahls målningar i trapphuset har restaurerats 
flera gånger. Den första tryckta vägledningen till Drottningholms 
slott, utkommen 1796, uppger att Sylvius' valvmälning restaurerats 
några år tidigare. ir ' Vid den stora reparationen 1847 restaurerades även 
väggmålningarna. Tu ren till valvmåluingarna återkom under 1860-
talets senare del.]B 1911 underkastades samtliga »delvis mycket ska
dade» mälningar en grundlig konservering och restaurering.17 

Det långvariga och invecklade inredningsarbetet, som endast antyds 
i de på detaljer knapphändiga räkenskaperna, återspeglas i frilagt 
murverk och bevarade färgfragment. 1847 års onnnälning ined dess 
föga differentierade grågröna färger lade en dimridå mellan oss och 
rummets ursprungligen avsedda utseende. Under karolinsk tid accen
tuerades rummets arkitektoniska struktur och dekorativa utstyrsel av 
distinkta men till varandra väl avstämda färger. De bevarade färgfrag
menten låter oss uppleva detta på nytt. 

13 Drottningholms räkenskaper 1847 v. 126. 
14 Drottningholms slottsbyggnadskonmiittcs årsberättelse för 1911. Slottsarkivet. 
10 Anders Björklund, Beskrifning öfver Kongl. Lustslotten Drottningholm och China. 
Stockholm 1796, s. 18. 
w August Hahr, De svenska kungl. lustslotten. Stockholm 1900, s. 18. 
" Se not 14. 
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Summary 

Whereas the work on the artistic decoration in the staircase at Drottningholm 
is well documented in the palace accounts there are no similar data con
cerning the first painting by craftsmen of the walls, columns and hantlrails 
of the staircase. As a result of the restoration now in progress we know that the 
painting took the form of marbling in brown and red. For several reasons 
it is probable that the marbling was done around 1670. Just after the Swedish 
painter Johan Sylvius, brought from England, had finished the decorations of the 
vaulting and the perspective views on the walls in 1687, the marbling was 
changed to dark-brown and yellow. The rich stucco decorations on the staircase 
were probably coloured in the same way as the other stucco work in lhe palace, 
i.e. they were gold-coloured or in while marbling. In the vaulting they were 
probably set against and ochre-coloured background. The låter palace accounts 
show how the original appearance of the staircase was changed through subse-
quent repainting on various occasions in entirely different colours. 


