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SkådeplatSer för kunglig makt 
NORDISKA HUVUDSLOTT 

PRESSFOTOGRAFIER

OBS. BILDERNAS NUMMER HÄNVISAR TILL NUMRERINGEN I BOKENS ARTIKLAR

BAKPÄRMEN
Bilden till vänster: Kungen av Sverige Carl XVI Gustav och drottning 
Silvia. 
© KUNGL. HOVSTATERNA

Bilden till höger: Drottning Margarethe II.
CREATIVE COMMONS
Bild Hannu Pakarinen

FRAMPÄRMEN
Den festliga pelarsalen i det kungliga slottet i Stockholm. 
© KUNGL. HOVSTATERNA, KUVA HÅKAN LIND
Bild Hannu Pakarinen
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BILD 1
I ett tidigt skede verkar den nordiska benämningen ”kung” ha hänvi-
sat till en härförare, och även under senare århundraden visade sig 
regenterna i imponerande militär rustning. På bilden en rustning som 
Erik XIV torde ha använt i torneringen som ordnades i anslutning till 
hans kröning.
Livrustkammaren, CC BY SA, bild Erik Lernestål

De NorDiska moNarkierNas uppkomst och utveckliNgsfaser 
(SIDORNA 15–19)
Anu Lahtinen FD, professor & Virpi Harju FD, docent 

BILD 4
Kung Karl X Gustav i en ryttarmålning av Gustav Joachim von 
Sandrart. Under stormaktstiden framhävdes gärna regentens bedrifter 
som fältherre.
Skoklosters slott, Public domain, bild Samuel Uhrdin
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kungligheterna i Slottet och palatSen 
(SIDORNA 20–41)
Anu Lahtinen FD, professor 

BILD 2
Sverige och Danmark var dödsfiender i flera århundraden, och 
otaliga målningar målades om slagen mellan länderna. På Wilhelm 
Marstrands målning skildras Danmarks kung Kristian på ett fartygs-
däck. Han är sårad, men orubblig. Svenska fanor vajar i fonden.
Wikimedia Commons, public domain

BILD 5
Krigarkonungens dotter, drottning Kristina var känd som ”Nordens 
Minerva”. Lärda från hela Europa besökte hennes hov. I tidevarvets 
lärdomsideal ingick omfattande historiska kunskaper, och antikens 
teman återkom också i konsten och arkitekturen. På målningen av 
David Beck (d. 1656) framträder drottningen som den gudomliga vis-
hetens personifiering.
Sveriges Nationalmuseum, Stockholm

BILD 8
Änkedrottningen Juliane Marie, Kristian VII:s styvmor, håller en bild 
av sin egen son, den yngre prins Fredrik. Målningen av Johan Georg 
Ziesenis kan betraktas som ett ställningstagande: änkedrottningen 
ville att hennes instabile styvson Kristian VII skulle abdikera så att 
hennes son skulle kunna bestiga tronen.
Wikimedia Commons, public domain

BILD 13
Kronprinsessan Viktoria försöker i likhet med många andra moder-
na regenter förena representationsuppgifterna med ett så normalt 
familjeliv som möjligt. Trycket från offentligheten och representa-
tionsskyldigheterna har förändrats under århundradenas lopp, men 
inte minskat.
Kungliga Hovstaterna, bild Linda Broström
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BILD 14
Även om regenterna inte längre leder krigföringen, gör de sig fortfa-
rande förtrogna med landets försvar. Danske kronprinsen Fredriks 
maka Mary deltar i hemvärnets manöver år 2013.
Kongehusets pressefotos, Danmark 
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majeStätiSka monument –  kungliga Slottet i Stockholm och drottningholmS Slott 
(SIDORNA 42–115)
Virpi Harju, FD, docent

BILD 1
Östra fasaden representerar drottningen. Kungliga slottet i Stockholm 
blev färdigt är 1754, och slutligen cirka år 1770. Den monumentala 
arkitekturen har utförts i italiensk barockklassicistisk stil. 
© Kungl. Hovstaterna

BILD 6
Slottets norra fasad symboliserar den kungliga makten. Ovanför 
dörren på Bernadottegalleriets balkong finns en skulpturgrupp där 
två renommée-gudinnor som blåser i basun bär Sveriges vapensköld 
Tre Kronor. 
Shutterstock 

BILD 10
Rikssalen. Slottskyrkan och rikssalen bildar en enhetlig och fungeran-
de helhet där den kyrkliga och världsliga makten möts. 
© Kungl. Hovstaterna, bild Timo Saarela 

BILD 11
Drottning Kristinas silvertron från år 1650. 
© Kungl. Hovstaterna, bild Alexis Daflos
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BILD 15
I Bernadottegalleriet finns porträtt på släktens äldre medlemmar.
© Kungl. Hovstaterna, bild Alexis Daflos

BILD 17
I Lovisa Ulrikas audiensgemak finns imponerande vävda tapeter med 
motiv från antiken och en ståtlig tron från år 1751.
© Kungl. Hovstaterna, bild Hans Hammarskiöld

BILD 18
Konseljsalen (regeringens sessionssal) är högtidligt inrett bl.a. med 
kungabyster. På väggen finns också ett stort ryttarporträtt på kung 
Karl XIV Johan från år 1838.
© Kungl. Hovstaterna, bild Håkan Lind

BILD 20
Förebilden till slottets ståtligaste rum, Karl XI:s galleri, var den beröm-
da Spegelsalen på Versailles.
© Kungl. Hovstaterna, bild Alexis Daflos

BILD 25
I skattkammaren förvaras kronregalierna, som är föremål som symbo-
liserar monarkens makt.
© Kungl. Hovstaterna, bild Alexis Daflos
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BILD 27
Drottningholms slott betraktat från sjön Mälaren.
Shutterstock

BILD 28
Den rikligt dekorerade monumentala barocktrappan är en impone-
rande syn, och den symboliserar den kungliga makten.
© Kungl. Hovstaterna, bild Timo Saarela

BILD 35
Ehrenstrahls salong. David Klöcker Ehrenstrahl målade rummets tak- 
och väggmålningar på 1690-talet. Rummet fick sitt namn av detta.
© Kungl. Hovstaterna, bild Alexis Daflos

BILD 36
På 1600-talet var Hedvig Eleonoras paradsängkammare slottets hjärta. 
Förebilden för rummet kommer från den franske kungen Ludvig 
XIV:s hov.
© Kungl. Hovstaterna

BILD 37 
Lovisa Ulrikas bibliotek är ett av de vackraste rummen på slottet.
© Kungl. Hovstaterna
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BILD 39
Karl XI:s galleri. Johan Philip Lemke målade de stora krigiska målnin-
garna på väggarna. Johan Sylvius står för den allegoriska takmålnin-
gen från 1690. Målningen skildrar antikens gudamyter.
© Kungl. Hovstaterna

BILD 41
Formträdgården och parken byggdes efter axialprincipen. Helheten 
bygger på exakta geometriska former och på symmetri.
© Kungl. Hovstaterna

BILD 43
Arkitekturen och inredningen på Kina slott kombinerar rokoko med 
den vid tiden moderiktiga kinesiska exotiken på ett förfinat sätt.
Shutterstock
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BILD 1
Fasaden till palatset i Versailles visar prov på guld och prakt.
Shutterstock

BILD 2
Palatsets mest berömda lokal är den strålande Spegelsalen. På salens 
långa vägg hänger speglar som återger ljuset och den oändliga vyn 
över parken. I salen står förgyllda skulpturer som glimmar i kristall-
kronornas sken.
Shutterstock

infoSnuttar

Virpi Harju FD, docent

Slottet i VerSailleS aVSpeglade SolkungenS makt 

BILD 3
Solkungens fontän, Apollos källa, är en imponerande och viktig del av 
parkhelheten.
Shutterstock

BILD 1 
Konungadömet Neapels sommarpalats Caserta är ett av de största och 
ståtligaste kungliga palatsen i Europa.
Shutterstock

det fantaStiSka Slottet i caSerta 
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dq BILD 3
I den ståtliga huvudtrappan möter besökaren en stor Herculesskulp-
tur med två lejon som väktare.
Shutterstock

BILD 1 
Den högtidliga vaktavlösningen vid kungliga slottet i Stockholm.
Shutterstock

BILD 2
Vaktavlösning vid Amalienborg i Köpenhamn.
Shutterstock

SlottetS ceremoniella VaktaVlöSning
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BILD 1
Kung Gustav III grundade Vasa hovrätt. Målning av Lorens Pasch den 
yngre av år 1783.
Vasa hovrätt, bild Jyrki Heinonen

guStaV iii:S porträtt – drottning kriStinaS tron Som Symbol för maktpoSitionen 

BILD 2
Helporträtt på kung Adolf Fredrik av Lorens Pasch den yngre av år 
1751. 
© Kungl. Hovstaterna

BILD 1
Mittpunkten för formträdgården och parken på Drottningholms 
slott är en Herculesfontän (grek. Herakles), som symboliserar makt 
och styrka. Herculesskulpturens fundament pryds av figurer från 
Neptunus fontän, som föreställer najader (vattennymfer) och tritoner 
(marina halvgudar).
Shutterstock

herculeS – en Symbol för makt och Styrka i kungliga palatS och parker

BILD 2
Inspirationen till bildmotivet på Vasa hovrätts sigill kom uppenbar-
ligen från Herculesfontänen i parken vid Drottningholms slott. Det 
är sannolikt hovrättens grundare, kung Gustav III som bestämde 
bildmotivet.
Bild från Ainur Nasdetdis bok Muistoja Themiksen näyttämöltä – Minnen från Themis 
Skådebana. Red. Virpi Harju. Statens konstmuseum och Vasa hovrätt. Vasa, 1996, 7.
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BILD 3
Frederiks kirke och Amalienborgs palats bildar den himmelska och 
jordiska maktens centra i Frederikstads stadsbild. Monumentet över 
Fredrik V som placerats i den öppna platsens mittpunkt symboliserar 
både envåldshärskarens kontinuerliga närvaro och det gudomliga 
ursprunget till hans makt. I förgrunden till vänster Schacks palats, till 
höger Brocksdorffs palats.
Shutterstock

BILD 5
Utsikt från fönstret i festvåningen på Kristian VII:s palats till den 
geometriskt anlagda trädgården. I förgrunden står två zinkskulpturer 
med puttimotiv (1879). På 1800-talet stod skulpturerna på balustraden 
som omger palatsets tak och som ursprungligen var dekorerad med 
skulpturer av sten. I anslutning till reparationsarbeten i palatset på 
1990-talet restaurerades skulpturerna på taket, och de två zinkputti 
placerades i trädgården.
De Danske Kongerns Kronologiske Samling, bild Peter Nørby

BILD 6

Fasaden till Kristian VIII:s palats. Palatset följer den öppna platsens 
form. Huvudbyggnadens mittparti domineras av en imponerande ri-
salit med kolonner. Portbyggnadernas förhöjningsdelar, som härstam-
mar från ett senare datum, har ljusare väggar.
Kongernes Samling, bild Peter Nørby

BILD 7

Fasaderna kulminerar med en skulpturgrupp med triangulär kom-
position och mytologiska motiv från antiken. Bilden är från restaure-
ringsarbetena på Kristian VII:s palats på 1990-talet, då skulpturerna 
restaurerades.
Bild Ole Woldbye. I verket Raabyemagle 1999, 92.

 

amalienborg i köpenhamn en danSk pärla inom rokoko och nyklaSSiciSm 
(Sidorna 116–147)
Hanna Kemppi FD, konsthistoria  
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BILD 9 
Kung Fredrik V:s monument i mitten av den öppna platsen i Amalien-
borg, fotograferad från Amaliegades riktning. 
Shutterstock

BILD 13
Riddarsalen i Kristian VII:s palats är Amalienborgs ståtligaste roko-
kointeriör. Rummet har getts en symmetrisk gestaltning med hjälp av 
väggpanelerna, pardörrarna, eldstäderna av ljus marmor från Italien, 
de stora speglarna och konstverken. Det rikt ornamenterade stuckta-
ket har förgyllda detaljer.
De Danske Kongerns Kronologiske Samling, bild Peter Nørby

BILD 14
Louis Tocqué: Kung Fredrik V (1761). Oljemålning.  
Bild Ole Woldbye. I verket Raabyemagle 1999, 272.

BILD 15 
Louis Tocqué: Drottning Juliane Marie (1762). Bilden inger ett intryck av 
att drottningen stannat mitt i sin syssla med ett blomsterarrangemang 
och vänt sig mot betraktaren. Högra handen håller en liten blom-
bukett ovanför konsolbordet. Diamanterna i drottningens hår och 
öron och korkskruvslockarna i den pudrade peruken betonar bildens 
utsmyckade karaktär. Oljemålning. 
Bild Ole Woldbye. I verket Raabyemagle 1999, 275.
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BILD 16 
François Boucher 1755: Målerikonsten. Väggmålning ovanför dörren i 
Riddarsalen i Kristian VII:s palats. I det allegoriska motivet sitter små 
putti omgivna av målarredskap på moln och ritar skisser till målnin-
gar. I högra kanten syns en byst som föreställer ett barn. Bysten, som 
blev mycket populär, torde ha förfärdigats av skulptören Salyn i Rom 
kring år 1744. Det är möjligt att Boucher medvetet hänvisade här till 
sin landsman, som också arbetade i Amalienborg.
Bild Ole Woldbye. I verket Raabyemagle 1999, 263.

BILD 18
Fiskare. Bildväv i serien La tenture chinoise. Ull och siden.
Bild Ole Woldbye. I verket Raabyemagle 1999, 164.

BILD 22 
Tronsalen i Kristian VIII:s palats. I dess gavelända finns en baldakin 
som bärs upp av joniska kolonner och en förgylld tron som tillverkats 
av trä och beklätts med röd sammet.
De Danske Kongerns Kronologiske Samling, bild Peter Nørby

BILD 23
Nicolai Abildgaard: Allegori över Europa. Väggmålning ovanför dörren 
i tronsalen i Kristian VIII:s palats. I bildmotivet, som hämtats från den 
grekiska mytologin, simmar den till tjur förklädde Zeus till europeiska 
kontinenten med prinsessan Europa på ryggen.
De Danske Kongerns Kronologiske Samling

BILD 25
Den restaurerade Trädgårdssalen (Havesalen) i Fredrik VIII:s palats. I 
taket som pryds av lövornament, rosetter och lister har de av Goethes 
färglära inspirerade färgerna återskapats. Rummet kallades tidigare 
för Gobelängsalen efter de flandriska bildvävar som hänger på väggar-
na.
De Danske Kongerns Kronologiske Samling, bild Peter Nørby
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BILD 1
Bygget av palatset i Versailles 1680.  Jean Mauger. 41 
mm. 
Bild ur verket Médailles sur les pricipaux évenèments du regne de 
Louis le Grand. Paris 1702. 
Finlands Nationalmuseum

BILD 2
Palatset i Versailles öppnas för allmänheten 1683. Bak-
re sidan. Jean Mauger. 41 mm.
Bild ur verket Médailles sur les pricipaux évenèments du regne de 
Louis le Grand. Paris 1702. 
Finlands Nationalmuseum

BILD 3
Bygget av nya kungliga slottet i Stockholm 1697. Arvid 
Karlsteen. 69 mm.
Finlands Nationalmuseum, bild Matti Kilponen

BILD 4
Den planerade ombyggnaden av palatset i Kreml. 
Timofei Ivanov. 66 mm.
Finlands Nationalmuseum, bild Ilari Järvinen

Slott och palatS inom medaljkonSten  
(SIDORNA 148–158)
Tuukka Talvio FD, Docent 


