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Some hitherto unknown baroque wall paintings were discovered during the 
reconstruction of the southern wing of Drottningholm Palace in 1980Z81. 
They were mainly landscapes in lälse perspective or ornamental decoration. 
These paintings were found in three rooms where the ceilings had been 
painted by Johan Sylvius — a Swedish painter— in 1694, a year before his 
death. 

In one room a stucco ceiling supposedly by Carlo Carove was found to have 
been superimposed on the orginal painted ceiling. Presumably this ceiling was 
painted by Sylvius not in 1694 but in 1688 when he worked on the walls. 

The reopening ol" four blind windows showed original wooden tracery from 
the 18th century with an oval in the crossing instead of the usual square, seen 
in all the other palace windows. The square was designed by Carl Fredrik 
Adelcrantz while the oval design may have been the work of Carl Hårleman. 

Thomas Billig, Box 14, S-170 11, Drottningholm, Sweden. 

Under åren 1980-81 utfördes en genomgri
pande ombyggnad och upprustning av södra 
delen av Drottningholms slott inför konunga
familjens inflyttning. Arkitekt för arbetet var 
J a n Gezdius Arkitektkontor AB. Arbetet ut
fördes av Byggnadsstyrelsens Byggnadsför
valtning i Stockholm i egen regi. Författaren 
var Riksantikvarieämbetets kontrollant på 
platsen. 

Hedvig Eleonoras Drottningholm började 
byggas år 1662 efter ritningar av arkitekt Ni
codemus Tessin d .ä . och stod i stort sett fär
digt år 1680 utom norra kupoltornet. Under 
riksänkedrottningens tid kan inredningsarbe
tet stilistiskt uppdelas i två perioder, den för
sta under ledning av N.Tessin d.ä. , och den 
andra av sonen N. Tessin d.y. Den första pe
rioden, som karakteriserades av en rik barock 
och stuckornering, sträckte sig från år 1665 
till den äldre Tessins död år 1681, den andra 

från detta år fram till år 1703, varefter arbetet 
inomhus blev obetydligt. 

Bland de konstnärer, som arbetade med 
inredningen, kan nämnas stuckatören Carlo 
Carove och målaren Johan Sylvius. Den förre 
inkallades från Italien år 1669 och var verk
sam på Drottningholms slott fram till sin diid 
år 1697. Den senare hemkallades från Eng
land år 1685, där han hade varit verksam på 
Windsor Castle. Dessförinnan hade han stu
derat i Italien och arbetat i Vatikanen. Syl
vius utförde stora målningsarbeten på Drott
ningholms slott fram till sin död år 1695. 

Prov på både Caroves och Sylvius konst 
finns även i slottets södra del. I södra tornets 
förmak i huvudvåningen (fig. 1), rum 59, är 
till exempel stucktaket utfört av Carove efter 
Tessin d.ä:s ritning (Malmborg 1971 s. 162) 
och under de nu med boaseringar från roko
kons tidevarv helt inklädda väggfälten döljer 
sig fresker, utförda av Sylvius år 1688. 
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Fig, 1, Drottningholms slott, Lovö socken, Uppland. Huvudingången. — Drottningholm Palace. Main floor. 

I södra tornets bottenvåning (fig. 2) syssla
de Sylvius med målningsarbeten år 1694. I 
denna del finns fyra takplaföndmålningar al 
fresco, i rum 98 A, 100, 101 och 104 A. Rum 
102 och 103 har med all sannolikhet haft en 
liknande dekoration. Takmålningen i rum 
98 A framställer Minerva, som drar en miss
belåten yngling från Vällusten till Dygden. I 
rum 100 framställs Morgonrodnaden. I hörn
kabinettet, rum 101, ses i taket flygande amo-
riner. I rum 104 A är ämnet för takmålningen 
Tiden och Sanningen (Bottiger 1889 s. 56-57). 

År 1744 erhöll Lovisa Ulrika Drottning
holms slott som bröllopsgåva av konung 
Fredrik I. Hon började genast planera för
ändringar och moderniseringar med hjälp av-
arkitekt Carl Hårleman. Arbetet påbörjades 
år 1746 och slutfördes vid 1750-talets mitt, 
men vissa inredningsarbeten dröjde i slottets 
södra del in på 1760-talet. Nybyggenskapen 
visade stor pietet mot det Tessinska verket. 
Det bestod av påbyggnader av de tidigare 
envåniga längor, som förenade slottets flyglar 
med de fyra yttre hörnpaviljongerna, liksom 
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Fig. 2. Drottningholms slott. Bottenvåningen. — Drottningholm Palace. Ground floor. 

påbyggnader på de längor, som i norr och 
söder förenade dessa paviljonger. Arbetet 
fortsattes efter Hårlemans död år 1753 efter 
dennes idéer. 

Konung Gustav III fortsatte efter år 1777, 
då svenska staten köpte Drottningholms slott, 
att bygga ut och modernisera anläggningen. 
Under 1780-talet företogs sådana modernise
ringar i södra delen av slottet i ett stort antal 
rum. Då satte man upp nya bröstpaneler och 
vävspänningar, som kom att dölja barock
målningar från Sylvius tid. 

1 samband med den nu aktuella ombygg
naden och upprustningen togs en del av dessa 
vävspänningar bort. Bakom dessa påträffades 
tidigare okända målningar från barockperio
den. Så skedde i rum 104 A, där målningar, 
mer eller mindre väl bevarade, finns på rum
mets södra, västra och norra väggar. Åt söder 
är målningssviten bäst bevarad (lig. 3). Det är 
en skenperspektivisk framställning med av 
pelare omgiven parkutsikt med två frontalt 
ställda antika statyer på plintar, samt en rik, 
exotisk skogsvegetation. I mitten öppnar sig 
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Fig. 3. Rum 104A. Målning på södra väggen. Foto T. Billig 1981. — Room 104A. Painting on the south wall. 

en glänta med en tvåvånig portik med två 
växtförsedda röda krukor i den övre öppning
en. Bortom portiken skymtar en park med 
fontän. Målningen har anslutit till en låg 
bröstpanel av barocktyp. På pelarna finns ett 
ornament , som även förekommer i takets pla
fondram. Ät söder över dörrhålet mot rum 
102 finns en kartusch flankerad av två kerub
ansikten. 

På västra väggen till vänster om kakelug
nen ses ett annat parklandskap med sönder
bruten balustrad, på vilken står en urna med 
kaktus. Till höger om kakelugnen ses ännu ett 
falt (fig. 4), som har blivit randigt genom fukt
skador, men i gengäld framträder de ur
sprungliga färgerna bättre, eftersom målning
arna för övrigt är helt grönaktiga på grund av 
den fernissning, som skedde i samband med 
vävspänningen på 1780-talet. Här ses en 
kvinnlig byst på en pelare och till höger en 
palatsbyggnad, på vars krönbalustrad står en 
antik staty. I väggens hörn finns klassiska 
pelare av dorisk ordning. 

Åt norr finns över dörrhålet till rum 98 B 
samma ornament, som över södra dörrhålet. 

För övrigt ses (fig. 5) två pelare och mellan 
dem en landskapsutsikt med exotiska träd 
och växter. Där dörrhålet mot rum 104 B nu 
finns, är målningarna oklara, men så mycket 
kan sägas, att det finns ett yngre målningsla
ger, som har tillkommit i samband med dörr
hålets upptagning, men innan det fick sin 
nuvarande storlek, troligen på 1780-talet, då 
målningarna täcktes för gott (Rapport 1982, 
s. 38 och Bilaga nr 9). 

Efter det att väggmålningarna stabiliserats 
av konservator Lars Göthberg, har de ånyo 
täckts med en ny vävspänning. Även takets 
plafondmålning har täckts med väv. 

I rum 100 lossades vävspänningen på södra 
väggen, sedan målningar hade konstaterats 
bakom bröstpanelen på de östra och södra 
väggarna. Målningen (fig. 6) visar en träd
gårdsutsikt i skenperspektiv genom en mur
öppning. Till vänster finns en pilaster med 
rika barockornament, upptill avslutade i en 
snäckkartusch, från vilken hänger en bloms-
tcrgirlang. En liknande pilaster bör ha funnits 
till höger, men här var målningen dels dold 
av vävspänningen över dörrhålet, dels skadad 
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Fig. 4. Rum 104A. Målning på västra väggen. Foto T. Billig 1981. —Room 104 A. 
Painting on the west wall. 
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Fig. 5. Rum 104A. Målning på norra väggen. FotoT. Billig 1981. — Room 104A. Painting on the north wall. 

genom förstoring av dörrhålet. Mellan pi
lastrarna finns ett målat järnsmidesstaket 
med riksänkedrottning Hedvig Eleonoras 
spegelmonogram, som för övrigt endast finns 
på de av Johan Hårleman utförda smidesg-
r indarnas krön, färdiga år 1695, och i övre 
vestibulens båda dörrfält till drabantsalarna. 
Målningarna har ursprungligen anslutit sig 
till en bröstpanel av barocktyp. 

Målningarna lyser fortfarande i klara lär-
ger, men har vita limfärgsfläckar från den 
täckande vävspänningen. Målningen av järn
staketet kan ha inspirerat arkitekten C. Hårle
man till barriären i de franska dörrarna på 
hans tillbyggnader i huvud våningen. Dessa, 
som är försedda med Lovisa Ulrikas krönta 
spegelmonogram, uppvisar i sina tunga men 
ändå graciöst svängda former stora likheter 
med det målade staketet. 

I samband med att bröstpanelen spräcktes 

i rum 98 A kunde färger och målningar 
iakttas på östra, södra och västra väggarna 
och dessutom sågs vissa rester under väv
spänningen strax till höger om dörren till rum 
98 B. Vävspänningen lossades på västra väg
gen till vänster om dörrhålet och motsvaran
de del av bröstpanelen. Fragmentariska men 
intressanta målningar framkom (fig. 7). Dessa 
har ursprungligen anslutit till en bröstpanel 
av barocktyp. Målningen visar två hermpi
lastrar i en muröppning med ett järnstaket 
emellan. Man blickar ut mot en trädgård i 
skenperspektiv med låga klippta häckar och 
längst bort en mur avslutad åt höger med ett 
torn. Bakom muren finns träd. Mitt i fonden 
har funnits en staty, numera mycket fragmen
tarisk. Vävspänningen har bevarats i rummet 
men täckts med spånplattor och plafondtaket 
har dolts med väv. 

I rum 101 kunde man, innan bröstpanelen 
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Fig. 6. Rum 100. Målning på södra väggen. Foto T. Billig 
1981. — Room 100. Painting on the south wall. 

lagades, i sprickorna iaktta färgad puts lik
som att sådan finns under vävspänningen. 
Denna puts torde ha figurala målningar pas
sande ihop med takets målningar. Likartat 
torde också förhållandet vara i rum 103. Tak
målningarna i rum 98 A, 100, 101 och 104 A 
anses vara utförda av J . Sylvius och de ovan 
beskrivna målningarna torde också vara ut
förda av honom eller hans lärjungar. Mate
rialet har här endast presenterats för att kun
na bli löremål för en mer fördjupad konsthis
torisk analys. 

Vid genombrytningen av taket mellan rum 
187 A i jordvåningen och rum 110 A i botten
våningen för en ny trappa frilades delar av ett 

enkelt målat barocktak (lig. 8). I rekonstruk
tion har dekorationen bestått av fem rundlar 
av olika storlek, placerade som ett grekiskt 
kors och i hörnen (alt med segmentformade 
sidor mot rundlarna. Allt är målat i perspek
tiv i gult, brunt och grått i flera nyanser samt 
gult som bottenfärg för att likna ett enkelt 
utformat stucktak. 

I rum 59 i huvudvåningen härstammar 
taklistens båda delar och de av Sylvius utför
da väggmålningarna från barocktiden. Detta 
rum är det enda i slottets södra del, som har 
både väggmålningar och stucktak, det senare 
anses vara utfört av Carove efter Tessin d. ä:s 
ri tning på 1680-talet (Malmborg 1971 s. 162). 
I samband med att konservator Lars Göth-
berg lagade de rundade hörnen åt norr, till
komna vid uppsättningen av boaseringen på 
1750-talet, påträffades delar av en takmål
ning, som täcks av stucken (fig.9), (Rapport 
s.58 och Bilaga nr 9). Stucktaket bör därför 
inte vara ursprungligt utan bör ha tillkommit 
på 1750-talet. Det uppvisar också en helt an
nan karaktär än Caroves två andra stucktak i 
kupoltornet. Det är enklare och plattare i re
liefen. 

Då vävspänningen på dörrbladet mot rum 
101 i rum 102 avlägsnades, påträffades i fyll
ningarna målningar av en helt okänd typ på 
Drottningholms slott (fig. 10) bestående av en 
snäcka med en akanthusranka i skenperspek
tiv. I viss belysning kunde en sådan dekor 
iakttas även i de övriga fyllningarna under 
färglagren. Den är även efter nymålning fort
farande synlig. Denna dekorationsmålning 
har aldrig restaurerats och samma gäller för 
den som påträffades på pelarna mellan fönst
ren i rum 65 i huvudvåningen. 

Rumdispositionen i flyglar och paviljonger 
var under 1600-talet helt annan än den nuva
rande i huvudvåningen, vilken tillkom på 
1700-talet. I huvudvåningens sydvästra flygel 
fanns ursprungligen riksänkedrottning Hed
vig Eleonoras sängkammare med tillhörande 
rum (Bottiger 1889 s. 68-69). Sängkammaren 
utgjordes av rum 73 A utan den nuvarande 
sängalkoven och till detta anslöt sig ett rum åt 
väster, som var mindre än det nuvarande rum 
72. I rummets nordvästra hörn påträffades 
under bröstpanelen en välbevarad draperi-
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Fig. 7. Rum98A. Målning på västra väggen. Foto T. Billig 1981. — Room 98 A. Painting on the west wall. 

målning i grisaille (fig. 11), vilken torde ha 
löpt runt hela rummets väggar. 

En motsvarande draperimålning i grisaille 
kom fram på norra väggen i det under rum 72 
liggande rum 90 (fig. 12). Draperimålningen 
påträffades i den återupptagna fönstersmygen 
och fortsatte ut på de angränsande väggarna 
under den nu befintliga bröstpanelen, som 
har en sen tillkomsttid. Draperimålningen 
bör ha fortsatt runt hela rummets väggar. Det 
framgick också, att fönstersmygpanelen inte 
är ursprunglig, även om den har satts upp 
under sen barocktid, ty under den finns en fm 
slät puts, som förekommer också under andra 
fönstersmygpaneler, samt en målad rosett för 
draperiet . Draperimålningen, det av Sylvius 
år 1691 målade vävspända taket och den de
korerade taklisten har tillsammans gett rum

met en vacker barockprägel. Detta torde in
nebära , att rummet från början har haft en 
mer betydande funktion än det senare har, 
vilket också gäller för rum 89 A, som har haft 
en målningsdekorerad taklist och med ganska 
stor säkerhet ett dekorerat vävspänt tak. 

I rum 205, 206 A och 207 i flygelns jordvå
ning har ett par intressanta detaljer upp
märksammats . I rum 205 finns ett golv av 
kalkstensplattor, en öppen spis på södra väg
gen och en mycket fragmentarisk, målad tak
fris i svart och rött. I rum 206 A förekommer 
också ett golv av kalkstensplattor och en öp
pen spis i sydvästra hörnet, samt en mycket 
fragmentarisk, målad takfris i svart och gult. 
I rum 207 har endast iakttagits en mycket 
fragmentarisk, målad takfris i svart och rött. 

Åtminstone rum 205 och 206 A har varit 
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Fig. 8. Rum 187A. Del av må
lat barocktak. Foto T. Billig 
1981. — Room 187A. Part of 
the painted baroque ceiling. 

Fig. 9. Rum 59. Fragment av 
målat tak. Foto L. Göthberg 
1981. — Room 59. Fragments 
of the painted ceiling. 
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Fig. 10. Rum 102. Målning i dörrfyllning. Foto T, Billig 
1981—Room 102. Painted door-panel. 

inredda för bostadsändamål på grund av de 
befintliga öppna spisarna. Ingång finns direkt 
utifrån genom rum 208. Den inre trappan, 
som numera är förmurad till bottenvåningen, 
kan i sitt nedre lopp från jordvåningen till 
bottenvåningen, vara ursprunglig från 1600-
talet. Den övre delen, som löper från botten
våningen till övervåningen, det vill säga vin
den, har tillkommit vid 1750-talets mitt, då 
den ursprungliga spiraltrappan till huvudvå
ningen slopades. Således bör också rummen i 
jordvåningen ha haft en mer betydande funk
tion. 

Av stort intresse var upptagandet av fyra 
blinderade fönster, vilka hade bevarat ur
sprungligt spröjsverk med en oval i korset i 
stället för den fyrkant, som finns i större delen 
av Drottningholms slotts övriga fönsterbågar, 
tillkomna vid den stora restaureringen åren 
1908—13 som en kopia av äldre fönster. Dessa 
tidstypiska fyrkanter eller tärningar finns 
också i andra byggnader såsom Teatern från 
åren 1764—66 och Kina slott från åren 1763— 
69, båda med Carl Fredrik Adelcrantz som 
arkitekt. Kanske är det arkitekt Carl Hårle
man, som har utfört ritningarna för fönster
bågar med ovalen i spröjskorsen och spröjs-
verkets vackra anslutning till bågen. 

Enligt en av C. F. Adelcrantz utlord ritning 
av huvudvåningen år 1752 (Stavenow 1927 
s. 139) finns i nordöstra längan två rum med 
en utanförliggande korridor mot väster med 
tre smala fönster i den åt borggården av arki
tekt C. Hårleman ritade fasaden. Ett likartat 
arrangemang har påträffats i den sydöstra 
längan i rum 53 och 54. Invid västra väggen 
finns igensatta dörrhål på mellanväggarna 
och ett befintligt mot rum 55 B. På mellan
väggarna finns även spår av en cloisonvägg. I 
rum 54 framkom vid upphuggningen av ett 

Fig. 11. Rum 72. Draperimålning i grisaille. Foto T. 
Billig 1981. — Room 72. A painted curtain in grisaille. 
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Fig. 12. Rum 90. Draperimålning i grisaille i fönster
smyg. Foto T. Billig 1981. — Room 90. A curtain painted 
in grisaille in a window-recess. 

Fig. 13. Rum 54. Fönsterhål 
från 1750-talet. Foto T. Billig 
1981. — Room 54. Window-
opening, from around 1750. 
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nytt fönster mot väster ett fönsterhål (fig. 13) Referenser 
p l a c e r a t m i t t i d e t i ex t e r iö ren svag t u p p h ö j d a Bottiger, J. 1889. Hedvig Eleonoras Drottningholm. Stock-
väggfaltet. Fönstret har således suttit högt holm. 
upp på ytterväggen i den korridor, som bilda- Bi"ig, T- 1982 Rapport för antikvarisk kontroll i sam-
d e s m e d d o i s o n v ä g g e n . T r e s å d a n a fönster ^ a n d med upprustnings- och ombyggnadsarbeten i 

. . . . . . Drottningholms slott, Lovö socken, Uppland. 
mot väster bor ha funnits, men igensattes tro- M a l m b o r g ; B von 1971 De kmgllga slotten M c d b i d r a g 

l igen u n d e r 1700-taletS s lut . Bef int l igheten av av C. F. Palmstierna, Band I, Drottningholm. Mål
e n k o r r i d o r medfö r a t t k a k e l u g n a r n a i r u m 53 mö. 
o c h 5 4 h a r va r i t p l a c e r a d e m i t t p å v ä g g e n , de t S t a venow, Ä. 1927. Carl Hårleman, en studie i Frihetstidens 

H , • I I . , o -, • arkitekturhistoria. Uppsala, 
saga den under rokokons tidevarv sa vikti- r r 

ga symmetrin för rummets helhet har varit 
uppfylld. 

Fornvännen 80 (1985) 


