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ABSTRACT: 
 

Uppsatsens ämne kretsar kring plafonderna i Drottningens sommarrum i Stockholms Slott, utförda av Domenico 

Francia och Guillaume Thomas Rafael Taraval. På grund av avsaknad av samtida arkivmaterial från dess tillkomst, 

utgörs studiens främsta empiriska material av plafonderna själva, i egenskap av visuella källor. Syftet är att genomföra 

en receptionsestetisk analys av målningarna där de allegoriska programmen ställs i relation till frihetstidens politiska 

situation – i synnerhet kungligheternas roll i den konstitutionella monarkin. Således bygger det teoretiska perspektivet 

på Wolfgang Kemps receptionsestetiska begrepp: externa och interna faktorer, samt implicit betraktare. Men då 

Kemps syn på de externa faktorerna är något begränsad, kommer främst Peter Gillgrens adaption av begreppen att 

användas. Dispositionsmässigt består analysen av tre delar, där den förstnämnda fungerar kontextualiserande och 

redogör i korthet för frihetstidens politiska situation och regenternas roll diskuteras. Därefter följer två enskilda 

bildanalyser. 

En huvudfråga i forskningen om plafondernas program har rört huruvida de är allmänt hållna eller återspeglar faktiska 

inrikes- eller utrikespolitiska förhållanden. Undersökningens resultat visar på att plafonderna inte bara knyter an till 

den samtida politiken, utan kan även härledas till stormaktstidens praktverk Suecia Antiqua et Hodierna, vilket 

sammankopplar programmen med stormaktstidens retorik och politiska kultur, och visar att stormaktsambitionerna 

ännu ej var glömda, utan manifesteras – om än subtilt – även i frihetstidens inredningar i Stockholms Slott.  

 

Nyckelord: frihetstiden, stockholms slott, quadratura, Francia, Taraval, rokoko. 
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INLEDNING 
 
Om du går in från väst och beger dig två trappor upp, når du snart en storslagen vestibul. 
Fortsätt därifrån och passera drabantsalarna och konseljrummet. Du kommer röra dig genom 
en våning som dignar av sirliga textiler, ornamenterade stolar och dyrbara bronser. Passera 
sängkammaren och det storslagna spegelgalleriet och fortsätt fram tills du når ett fördraget 
och mörkt, men i dunklet, ändå glittrande audiensrum. Tar du några steg till, in i nästa rum, är 
kontrasten slående: du möts av en vidsträckt vy som utgörs av ett rum som oblygt breder ut 
sig. Förgyllda pilastrar, glimrande ljuskronor och dyrbara väggspeglar. Låter du sedan blicken 
vandra uppåt, ser du hur taket spricka upp i en blå himmel – fylld av ett myller med 
mytologiska gestalter. 
  
Syfte 
Byggnaden och rummet i fråga är Stockholms Slott och Vita havet i Gamla Stan i Stockholm. 
Det kungliga slott som brukar räknas som arkitekten Nicodemus Tessin den yngres [d.y.] 
(1654–1728) främsta verk. Det storskaliga rum som idag kallas Vita havet, började egentligen 
som två separata rum i Drottningens sommarrum [paradrum]: en Drabantsal och en Hörnsal. 
Det var först på 1840-talet som väggen mellan dessa rum revs, så att det ovanbeskrivna Vita 
havet skapades.1  

För en nutida besökare, som blickandes upp mot plafonderna försöker urskilja deras 
innebörd, kan myllret av gestalter te sig överväldigande och svårtolkat. Detta var sannolikt 
även delvis meningen; måleriet tilldelades i inredandet av slottet tämligen genomgående 
allegoriska uppgifter, och dessa skulle ej vara allt för lättolkade, utan uppmana till lärda 
reflektioner.2 Men faktum är – att inte bara gemene besökare har funnit svårigheter i motivens 
tolkning – utan även inom forskningen råder oenighet om innebörden i plafondernas program, 
och dessa är för närvarande ej helt uttolkade.3  

Stockholms Slott så som det ser ut idag, har en lång tillkomsthistoria. Slottet ligger på den 
plats där det gamla slottet Tre Kronor en gång låg. Moderniseringar av detta, påbörjades under 
1650-talet och accelererade under 1690-talet, eftersom det gamla slottet ansågs föråldrat och 
ej återspeglande rikets status som stormakt. 4 I och med slottsbranden 1697 gick omdaningen 
in i en ny fas, från att tidigare ha planerat att etappvis modernisera slottet tar Tessin d.y. fram 
förslag om att förnya slottsanläggningen i ett slag; ett arbete han uppskattade skulle ta fem till 
sju år.5 Retroaktivt är det lätt att konstatera hur fel dennes tidsberäkning var: Det skulle ta 
nästan 60 år innan slottet stod färdigt för kungafamiljen att flytta in i, mycket på grund av det 

                                                
1 Bo Vahlne, Frihetstidens inredningar på Stockholms Slott: om bekvämlighetens och skönhetens nivåer, 
Balkong, Stockholm, 2012, s. 26, 198-202. 
2 Vahlne 2012, s. 26, 202.  
3 Merit Laine, ”1700-talet – en tidsbild”, Konst och visuell kultur i Sverige. Före 1809, Lena Johannesson (red.) 
m.fl., Signum, Stockholm 2007, s. 259. 
4 Vahlne, 2012, s. 20; Linda Hinners, De fransöske handtwerkarne vid Stockholms slott 1693-1713: yrkesroller, 
organisation, arbetsprocesser, Konstvetenskapliga institutionen, Stockholms universitet, Diss. Stockholm : 
Stockholms universitet, Stockholm, 2012, s. 15, 263.  
5 Vahlne 2012, s. 21. 
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Stora Nordiska kriget (1700–1721), som avstannade byggandet helt. 6 När arbetet med 
färdigställandet sedermera återupptogs 1727 var den politiska situationen i riket helt 
annorlunda. Enväldet hade avskaffats och perioden som följde har i historien (men även under 
sin samtid) kommit att kallas för frihetstiden. 7 
 Huvudlinjen i forskningen kring plafondernas ikonografi har kretsat kring huruvida de 
hänvisar till frihetstidens inrikes- eller utrikespolitiska förhållanden.8 Att undersöka 
eventuella kopplingar mellan plafonderna i fråga och under frihetstiden samtida politiska 
förhållanden, kommer även att vara denna uppsats syfte. 
 
Frågeställningar 
Då ovanstående syfte tenderar att bli brett, är det inom ramen för undersökningen angeläget 
att begränsningar görs. Snarare än att genomföra en uttömmande undersökning av 
frihetstidens politik, kommer fokus att läggas på rumsinnehavaren och retoriken kring denne.  

Uppsatsen grundar sig därmed på den, inom byggnadskonsten och sedan antiken, rådande 
uppfattningen om ett starkt samband mellan en byggnad och dess byggherre, mellan fysisk 
ram och person; vilket var ett tankesystem som Tessin d.y. var en stark representant för.9  
Tessin d.y. avled innan slottet stod färdigt, men innan sin död gjorda han förberedelser för 
arbetets fortskridande; exempelvis genom författande av ett traktat (1717) som överlämnades 
till sonen Carl Gustaf (1695–1770), i vilket inredningskonsten och den – enligt Tessin d.y. – 
mätbara prakten i såväl fasta som lösa inredningar behandlades. En inredning eller byggnads 
dignitet, stod avhängig vissa egenskaper där somliga möjligen framstår som tämligen 
elementära: så som att ju högre, bredare eller längre, desto finare. Och den dignitet som 
byggnader och inredningar innehade, skulle rikta sig mot byggherren eller rumsinnehavaren. 
Vidare ansågs rikes värdighet likställd med kungens eller med det Kungl. Maj;ts höghets, och 
detta var något som materiellt skulle manifesteras i slottsbyggnaden. Måleriets roll i 
inredningarna, där tonvikten lades på dess allegoriska uppgift, är av extra intresse för 
uppsatsen: Manieristteoretikern Giovanni Paolo Lomazzo (1538–1592) – vars verk fanns i 
Carl Gustaf Tessins ägo – liknade måleriet med poesin, och beskrev hur en dikts innehåll och 
idévärld förnöjer läsaren mer än vad orden gör i sig, och likaså uppskattar kännarna av 
måleriet mer det som ligger dolt under ytan än det som ögat ser.10 

Att de två rum som idag utgör Vita havet ursprungligen återfanns i Drottningens 
sommarrum, gör att uppsatsen kommer att fokuseras kring rummens tilltänkta innehavare, 
drottning Ulrika Eleonora d.y. (1688–1741). Men även hennes gemål Fredrik I (1676–1750), 

                                                
6 Hinners 2012, s. 263. 
7 Uppfattningen att Sverige vid denna tid hade ett republikanskt statsskick var tämligen utbredd, men är ej att 
förväxla med dagens syn på republik som knuten till statschefens ställning, utan Nordin menar att ordet vid 
denna tid hade två olika meningar: den ena där republik kort sagt närmast var synonym med stat, medan den 
andra uppfattningen av ordet syftade på en stat med fri författning, Jonas Nordin, Frihetstidens monarki: 
konungamakt och offentlighet i 1700-talets Sverige, Atlantis, Stockholm, 2009, s. 12; Ordet republiks 
etymologiska ursprung kommer från latinets respublica och är en sammansättning av res (sak eller väsen) och 
publicus (som betyder allmän eller offentlig) Svenska Akademiens ordbok (SAOB), (uppslagsord: republik) 
https://svenska.se/tre/?sok=republik&pz=2 (hämtad 2018-05-19). 
8 Pontus Grate, ”Bildkonsten”, Signums svenska konsthistoria. [Bd 7], Frihetstidens konst, Göran Alm (red.), 
Signum, Lund, 1997, s. 190. 
9 Vahlne 2012, s. 19, 25. 
10 Vahlne 2012, s. 19, 25 – 26.  
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samt den politiska retorik som omgav dem i frihetstidens Sverige kommer att vara intressant 
för analysen. Detta innebär även en tidsmässig avgränsning då undersökningen kommer att 
fokuseras kring tiden för plafondernas utförande.  
 

De frågeställningar jag i uppsatsen därmed avser besvara är följande:  
 
• Hur medverkar plafonderna i gestaltandet av den dignitet vars avsikt var att riktas mot 

rumsinnehavaren? 
• Finns det några kopplingar mellan plafondernas allegoriska budskap och frihetstidens 

inrikes- och/eller utrikespolitik? 
 
Material 
Plafonderna i sig utgör undersökningens viktigaste empiriska material i form av visuella 
källor. Den första plafonden (som tidigare återfanns i drottningens Drabantsal) utfördes under 
ledning av Guillaume Thomas Rafael Taraval (1701–1750), och den andra plafonden (som 
tidigare återfanns i Hörnsalen) utfördes 1737–1741 av Domenico Francia, möjligen med hjälp 
av Pasch.11 Med hänsyn till uppsatsens omfång samt avsikten att föra ett djupare resonemang 
kring plafonderna i fråga, har jag valt att exkludera de två intilliggande plafonderna i 
drottningens sommarrum, dock med en medvetenhet om en möjlig sammanlänkning mellan 
rumssvitens ikonografiska program.  

Att plafonderna utgör uppsatsens primära material, snarare än att jag använder mig av 
handlingar från slottsarkivet, underbyggs dels av vad som är görbart inom studiens tidsramar. 
Men dels på grund av avsaknaden av samtida dokumentation; cirka tio hyllmeter arkivalier 
med kassaböcker, räkenskaper, protokoll och liknande finns bevarade, dock är materialet 
inkomplett vilket tidigare metodiska genomgångar har påvisat.12 Viktiga uppgifter så som 
materialräknings- och kassaböcker från åren då plafonderna tillkom saknas, likaså var 
hantverkarna vid denna tid anställda med årslöner, vilket resulterat i en avsaknad av skriftliga 
räkningar. Därtill, saknas till stor del skriftliga källor om rummens utsmyckningar eller 
dekorationernas allegorier.13  

Jag har även valt att ej inkludera Tessin d.y:s traktat från 1717 i denna studie annat än som 
hänvisning i inledningen. Anledningen till detta, är att den ej skulle tillföra annat än ett 
konstaterande av att plafonderna uppfyller den beskrivna mätbara prakten så till vida att de är 
allegoriska framställningar och utgör den högsta konstformen i egenskap av historiemåleri.14 
                                                
11 Vahlne noterar att Drabantsalens plafond utfördes förutom av Taraval, även med hjälp av Pasch och Francia, 
där den sistnämnde främst stod för quadraturaramen medan Pasch var medhjälpare. Vidare noterar Vahlne att 
snickarräkningar från 1737 omnämner att två italienska målare var verksamma vid plafondernas utförande, där 
den andra således ska vara Alessandro Feretti, Uppgiften är dock är osäker på grund av den bristfälliga 
dokumentationen kring dennes verksamhet på slottet. Vahlne 2012, s. 198–199, 204; Runar Strandberg, ”Olof 
Dalin och ikonologien i de italienska plafonderna på Stockholms slott”, Konsthistorisk Tidskrift, Volym 36, nr 
1–4, 1967, s .32. 
12 Andreas Lindblom, ”Inledning”, Stockholms slotts historia. Bd 3, Från Fredrik I till Gustaf V, Martin Olsson, 
John Böttiger & Andreas Lindblom, (red.), Norstedt, Stockholm, 1941, s. 1–2. 
13 Lindblom 1941, s. 2. 
14 Historiemåleri är baserat endera på mytologiska, bibliska eller historiska narrativ, ofta förmedlandes moraliska 
eller intellektuella idéer. Inom konstakademierna ansågs denna genre stå högst i hierarkin, se Marilyn Stokstad 
& Michael W. Cothren, Art History, Fifth edition., Pearson, Boston, 2013[2014], s. 926.  
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 Vidare består mitt källmaterial av såväl tryckt som otryckt material, vilket kommer 
användas i komparativt syfte i tolkandet av plafondernas allegorier. Särskilt de olika 
utgåvorna av Cesare Ripas Iconologia kommer att användas. Personifikationer har varit kända 
och använts inom konsten sedan antiken, men få verk har haft lika stort genomslag som Ripas 
Iconologia; första editionen publicerades 1593 i Padova, vilken innehöll några hundra 
beskrivna personifikationer av abstrakta koncept.15 Ett flertal versioner i olika språk och 
utförande följde denna publikation, vilka fick vida spridning i Europa och kom att fungera 
som handböcker åt konstnärer och lärda.16  
 
Teori och Metod 
Avsaknaden av samtida dokumentation från plafondernas utförande, har påverkat valet av 
teoretiskt perspektiv; i stället för att exempelvis utgå från den ikonografiskt/ikonologiska17 
modellen, där mycket av fokusen läggs på litterära källor, avser jag att utföra 
receptionsestetiska analyser. Peter Gillgren redogör i Betraktarperspektiv, Receptionsestetiska 
konststudier hur det inom de estetiskt orienterade vetenskaperna skett en förskjutning mot att 
studera konstreceptionen, snarare än att bara studera konstproduktionen.18 I stället för att 
betrakta konstverket – i detta fall plafonderna – som enbart produkter av konstnärens 
subjektiva aktiviteter, är det möjligt att se dem som ”[…] uttryck för ett sammanhang, en 
diskurs eller en totalitet innanför vilken konstnären själv bara är en del och inom vilken 
publiken intar en betydande och delvis bestämmande plats.”19 Vid antagandet av ett sådant 
teoretiskt perspektiv, ligger fokus snarast på hur verket konkretiseras hos betraktaren; att 
undersöka de estetiska uttrycken så som de anses kunna förstås av en implicit betraktare, 
genom att undersöka hur verket via såväl sin inre som yttre orientering adresserar denne.20  

I syfte att genomföra en sådan analys, ämnar jag applicera Wolfgang Kemps uppsättning 
av begrepp, vilka han delar upp i externa och interna faktorer.21 De externa faktorerna, 
inbegriper enligt Kemp främst platsen, konstverkets anpassning till platsen, samt stämningen 
som där råder; medan de interna faktorerna hänvisar till verkets inre organisation och de 
receptionsestetiska begrepp som Kemp redogör för är: Diegesis, fokalisering, vakans, 
fragment och perspektiv (vilka är begrepp jag mer utförligt redogör för i analysen, bortsett 
från begreppet perspektiv då det av utrymmesskäl uteslutits i analysen).22 I uppsatsen kommer 
jag dock (framförallt gällande externa faktorer), främst använda mig av Gillgrens snarare än 
Kemp, eftersom denne – vilket även Gillgren framhäver – bortser från de externa faktorer 

                                                
15 Cornelia Logemann, “Ripa, the trinciante”, The Routledge companion to medieval iconography, Colum 
Hourihane & Denis L. Drysdall (red.), Routledge, Taylor & Francis Group, London, 2017, s. 23. 
16 Logemann 2017, s. 23. 
17 För en djupare förklaring av den ikonografiska/ikonologiska metodens tre steg, se Erwin Panofsky, Meaning 
in the visual arts, Univ. of Chicago P., Chicago, 1982[1955], s. 40-41; Erwin Panofsky, Studies in Iconology; 
Humanistic Themes in the Art of the Renaissance, Oxford university press, New York, 1939, s. 3-17. 
18 Peter Gillgren, Betraktarperspektiv. Receptionsestetiska konststudier, kompendium konstvetenskap II, 
Stockholms universitet, HT 2015, Stockholm 2010, s. 2.  
19 Gillgren 2010, s. 2.  
20 Gillgren 2010, s. 3, 4, 15.  
21 Wolfgang Kemp, ”The Work of Art and Its Beholder. The Methodology of the Aesthetic of Reception”, The 
Subjects of Art History. Historical Objects in Contemporary Perspective, Cheetham, Holly & Moxey (ed), 
Cambridge UP 1998, s. 180-196; Gillgren 2010, s. 5.  
22 Kemp 1998, 180-196; Gillgren 2010, s. 5–14.  
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som ej återfinns i den direkt omgivande miljön. 23 Detta eftersom ett för snävt perspektiv 
riskerar att exkludera faktorer som är av vikt för analysen. Den externa faktorn som 
framförallt aktualiseras i nedanstående analys är konstens interartiella referenser, alltså hur 
konst ej uppstår ur ett vakuum, utan ingår i exempelvis en tradition, genre eller stil, och 
aktualiseras vid mötet med konsten.24 Det bör dock tilläggas att jag här ej kommer att beröra 
takmåleriets tradition, då detta har gjorts på annat håll.25  

Gillgren betonar likaledes (till skillnad från Kemp), vikten av inkluderandet av ett verks 
litterära mening, alltså relationen mellan form och litterär betydelse, i avsikt att undvika att 
analysen begränsas och centreras till undersökandet av hur de formella greppen relateras till 
betraktarmiljön. Gillgren menar att ett verks betydelse inte nödvändigtvis ska likställas med – 
men samtidigt ej heller avskiljas från – den litterära meningen, utan förespråkar en utökad syn 
på den litterära betydelsen och inkluderandet av referenser till såväl estetiska som filosofiska 
texter. Gillgren menar att det är nödvändigt att ta dessa i beaktning, för utan dem är det svårt 
att förstå den mening som utvecklas i mötet med konsten. Vidare beskriver Gillgren att ett 
verks betydelse står avhängigt externa faktorer vilka betraktaren behöver känna till för att 
förstå det som gestaltas; som att betraktarna av måleri under tidigmodern tid behövde 
kännedom om ”[…] Bibelns historier, gestaltning och uttolkning.”26 
 Då jag i uppsatsen har för avsikt att undersöka hur plafonderna medverkar till att uttrycka 
kunglig dignitet och huruvida de uttrycker politiska ståndpunkter, avser jag i följande analys 
att ansluta mig till Gillgrens syn på den litterära betydelsen, och således försöka sammanfoga 
det ”[…] formella uttrycket och den litterära betydelsen[…]”.27  
 Den litterära meningen brukar – som Gillgren redogör för – ofta inom konstvetenskapen 
undersökas genom Panofskys tredelade modell, där det första steget utgörs av den för-
ikonografiska nivån, den andra av den ikonografiska nivån och avslutas med den tredje 
ikonologiska nivån. Kortfattat innebär modellen ett identifierande av motivet i tre nivåer, där 
första steget innefattar tämligen grundläggande observationer utan någon specifik förkunskap, 
medan i det sista steget är avsikten att komma till en förståelse för vad det specifika motivet 
inte bara föreställer utan vad det hade för specifik innebörd under den specifika plats och tid 
då verket tillkom (baserat på kunskap om såväl politiska som religiösa och kulturella 
värderingar). Gillgren menar att receptionsestetiken vänder på detta tillvägagångssätt, 
eftersom en betraktare alltid närmar sig ett verk med vissa förförståelser och värderingar 
(vilket motsvarar Panofskys ikonologiska nivå). Således börjar observationen i det externa, att 
man exempelvis känner igen en Madonna eller en mytologisk gestalt, och att först efter 
sådana observationer är gjorda, fortskrider tolkandet av verkets mer specifika betydelse.28  
 

                                                
23 Gillgren 2010, s. 8. 
24 Gillgren 2010, s. 8. 
25 Se exempelvis Ingrid Sjöström, Quadratura: studies in Italian ceiling painting, Almqvist & Wiksell 
international (distr.), Stockholm 1978.  
26 Gillgren 2010, s. 9. 
27 Gillgren 2010, s. 9. 
28 Gillgren 2010, s. 8–9; Se även Panofsky, 1982[1955], s. 40-41; Panofsky, 1939, s. 3-17. 



 6 

Forskningsöversikt 
Bo Vahlnes tämligen nyutgivna [2012] studie Frihetstidens inredningar på Stockholms Slott, 
behandlar såväl Stockholms Slotts fasta som lösa inredningar, och har i förhållande till denna 
uppsats fungerat berikande genom dess kontextualiserande information. Vahlnes studie berör 
även plafonderna i fråga, men detta sker tämligen svepande och utan någon djupare analys av 
vare sig dess ikonografiska innehåll eller kopplingen mellan rumsinnehavare och måleri.29 

En avhandling som möjligen hade varit av intresse för studien, är Ingrid Svenssons 
Domenico Francia: Quadraturista – En studie i italienskt quadraturamåleri från 1966; men 
då detta rör sig om en otryckt licentiatavhandling från Stockholms Universitet, som ej går att 
finna i varken bibliotek eller Stockholms Universitetets arkiv, har denna inom tidsramen visat 
sig vara allt för svåråtkomlig och har således uteslutits. Huvuddragen i avhandlingen berörs 
däremot av Runar Strandberg i Olof Dalin och ikonologien i de italienska plafonderna på 
Stockholms slott, där denne konstaterar hur Svensson endast flyktigt tolkat programmets 
ikonografi och att hon i stort ansluter sig till redan gjorda tolkningar, framförallt av Andreas 
Lindblom (1889–1977).30  

Lindblom behandlar i Stockholms Slotts Historia. Bd 3, Från Fredrik I till Gustav V bland 
annat frihetstidens inredningar. Av vikt för denna uppsats är kapitlet om festvåningarnas 
fullbordande samt hans redogörelse för resultatet av sin metodiska genomgång av arkivalier 
rörande slottets tillkomsthistoria; dessa ger en viktig inblick i vilket material som finns – eller 
snarare inte finns – att tillgå.31 Handlingar från åren för plafondernas tillkomst går ej att finna 
i arkiven vilket Lindblom påpekar försvårar tolkningen av plafondernas program.32  

Sammantaget formar dessa studier, även utan inkluderandet av Svenssons avhandling, en 
för uppsatsen tämligen genomgripande och viktig överblick över hur tidigare forskning har 
tolkat plafondernas motiv, och framträdande i alla dessa är att avsaknaden av samtida 
dokumentation utgjort problem för uttydandet. Strandberg är den av dessa som tydligast gör 
ett försök att finna samtida litterär förankring och utgår – om än implicit – från Panofskys 
ikonografiska/ikonologiska modell, och knyter plafonderna till författaren och historiografen 
Olof Dalins (1708 – 1763) texter.33  

En annan för uppsatsen viktig studie, är Jonas Nordins Frihetstidens monarki: 
konungamakt och offentlighet i 1700-talets Sverige. Studien tillkom som en del av ett större 
forskningsprojekt ”Manifestation och kommunikation. Statens och konungamaktens 
legitimering och propagandaspridning under tidigmodern tid”.34 Tidigt noterar Nordin hur 
studiet av kungar har varit populärt inom historieforskandet, men att monarkin däremot mer 
eller mindre har betraktats som konstant. Som en följd av detta har störst fokus legat på de 
perioder då kungen har haft mest makt.35 Nordins studie blir intressant i sammanhanget då 

                                                
29 Vahlne 2012, s. 193–207. 
30 Ingrid Svensson, Domenico Francia: Quadraturista – En studie i italienskt quadraturamåleri, otryckt lic.avh, 
Stockholms Universitet, 1966, [sidnummer ej angivet], cit. Strandberg, 1967, s.13, 19. 
31 Lindblom 1941, s.1–2; Andreas Lindblom, ”Rokokons monumentalmåleri införes i Sverige. Festvåningen 
Fullbordas”, Stockholms slotts historia. Bd 3, Från Fredrik I till Gustaf V, Martin Olsson, John Böttiger & 
Andreas Lindblom, (red.), Norstedt, Stockholm, 1941, s. 18. 
32 Lindblom 1941, s.1–2, 18. 
33 Strandberg 1967, s. 13-45.  
34 Nordin 2009, s. 9. 
35 Nordin 2009, s. 11. 
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han avser att vända på detta perspektiv då han studerar den period då monarkin historiskt sett 
har varit svagast. Nordin ställer i ett stycke den tillspetsade frågan: ”Vad hade monarkin för 
funktion när kungen inte hade någon?”36 Det som framförallt är intressant i förhållande till 
min uppsats är att Nordin avser bevisa att kungamakten, oaktat att den befann sig i sitt 
historiskt sett svagaste skeende, ingalunda ansågs överflödig utan att regenterna spelade 
viktiga nyckelroller; sociologiskt sett menar han att de kanske spelade än viktigare roller än 
tidigare regenter. Detta, tillsammans med Nordins undersökande av hur bilden av monarken 
förmedlades till rikets befolkning, har utgjort viktiga kontextualiserande bidrag till denna 
uppsats.37  
 
Disposition 
Analysen är uppdelad i två bildanalyser vilka är orienterade kring Kemps ovannämnda 
receptionsestetiska begrepp. Dock föregås dessa av ett inledande kapitel med en kortfattad 
redogörelse för den politiska situationen runt tiden för plafondernas och rummens 
färdigställande. Vidare råder en medveten diskrepans mellan kapitlens omfång, då jag har valt 
att fördjupa analysen av plafonden i Hörnsalen, på bekostnad av de två förstnämnda kapitlens 
omfång. Detta grundar sig i den högre graden av samstämmighet mellan föreliggande 
tolkningar av Drabantsalens plafond, och resultaten i min undersökning; detta medan 
resultaten från min nedan presenterade analys av Hörnsalens plafond i större utsträckning 
avviker från tidigare tolkningar, och således ägnas större utrymme.  

Avslutningsvis kommer jag att föra en avslutande diskussion om plafondernas program.  

 

 
  

                                                
36 Nordin 2009, s. 11. 
37 Nordin 2009, s. 11 – 12. 
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ANALYS 
 
Från kungligt envälde till Frihetstid  
Det kungliga enväldet blev under Karl XI (1655-1697) ett faktum via ständerförklaringen 
1680, vilken gjorde det gällande att konungen endast stod bunden ”[…] Sveriges lag och laga 
stadga […]”, i sitt regerande, vilket kraftigt reducerade rådets makt eftersom kungen i 
realiteten själv fick avgöra vilka frågor han skulle konsultera rådet om.38 1693 fastställdes 
vidare i suveränitetsförklaringen att riket enväldigt skulle styras av Karl XI, och efter honom 
kommande arvingar.39 Vid Karl XI död 1697, övertog och fortsatte sonen Karl XII (1682– 
1718) att styra med kungligt envälde, och utrikespolitiskt skedde en kraftig förskjutning från 
föregående regents fredspolitik, till Karl XII:s mer aggressiva politik med oavbruten 
krigsberedskap.40 Under stormaktstiden växte en effektiv statsapparat fram, vars främsta och 
överordnade intresse var krigsmakten och tillhandahållandet av ekonomiska resurser och 
manskap.41 Vad som i forskning om Karl XII framhållits som anmärkningsvärt, är att endast 
kungen själv hade den fulla överblicken och stod bakom mobiliseringen av landets samtliga 
resurser.42 Men vid tiden för Karl XII:s död hade ett missnöje brett ut sig till följd av 
kostnaderna för det stora nordiska kriget och de påfrestningar som rustningarna medförde.43 
Krigens konsekvenser medförde att vid Karl XII:s död, var det allmänna förtroendet för den 
högsta politiska ledningen låg; vidare rådde oklarheter om vem som skulle ärva tronen då 
kungen var ogift och barnlös.44 När riksdagen 1719 slutligen beslutade gällande Karl XII:s 
efterträdare, valdes kungens syster Ulrika Eleonora d.y. (1688– 1741), framför rivalen och 
kungens systerson Karl Fredrik av Holstein Gottorp (1700–1739), men med förbehållet att 
hon fick avsvära sig enväldet och godkänna den nya författningen vilken kraftig beskar 
kungamakten.45 Ulrika Eleonora hade som önskan att samregera med sin make Fredrik, 

                                                
38 Thomas Lindkvist & Maria Sjöberg (red.), Det svenska samhället 800–1720: klerkernas och adelns tid, 5., 
[rev. och uppdaterade] uppl., Studentlitteratur, Lund, 2015, s. 394. 
39 Lindqvist & Sjöberg 2015, s. 403. 
40 Lindqvist & Sjöberg 2015, s. 404. 
41 Bakomliggande faktorer bakom stormaktstidens expansion behandlas i denna uppsats endast kortfattat och 
schematiskt, för en mer övergriplig redogörelse för stormaktstidens sista tid och hur Karl XII mobiliserade det 
svenska samhället resurser enligt principer för total krigsföring, se Lindqvist & Sjöberg 2015, s. 357–417. 
42 Lindqvist & Sjöberg 2015, s. 410.  
43 Beträffande missnöjet under Karl XII:s regeringstid var det ej främst manfallet i krigen utan den allmänt 
försämrade ekonomiska som rustningarna, skattetrycket och utskrivningarna medförde. Signifikant var även 
förlusten av Livland, som vid tiden ansågs vara en av Europas främsta kornbodar, och vid förlust av denna blev 
försörjningssvårigheterna påtagliga. se Lennart Thanner, Revolutionen i Sverige efter Karl XII:s död: den 
inrepolitiska maktkampen under tidigare delen av Ulrika Eleonora d.y:s regering, Diss. Uppsala : 
Univ.,Uppsala, 1953, s 33-34. 
44 Nordin 2009, s. 25; Susanna Hedenborg & Lars Kvarnström (red.), Det svenska samhället 1720–2014: 
böndernas och arbetarnas tid, 5., [rev. och uppdaterade] uppl., Studentlitteratur, Lund, 2015, s. 139. 
45 Att den nya författningen så snart efter konungens död kunde presenteras, berodde på att en ny författning 
redan hade bearbetats under Karl XII:s livstid. Vidare menar Susanna Hedenborg och Lars Kvarnström att 
arvsfrågan utgjorde en viktig grund för nedskärningarna i regentens makt, eftersom legitimitetens oklarhet 
försvårade den blivande drottningens förhandlingsutrymme. Susanna Hedenborg & Lars Kvarnström (red.), Det 
svenska samhället 1720–2014: böndernas och arbetarnas tid, 5., [rev. och uppdaterade] uppl., Studentlitteratur, 
Lund, 2015, s. 139–142. För en mer ingående diskussion om upptakten till den nya regeringsformen och hur 
förutsättningarna för genomförandet av författningsplanerna cirkulerade kring ovissheten i successionen, se 
Thanner 1953, s. 47–58. 
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lantgreven av Hessen (167 –1751).46 Snart efter trontillträdet försökte hon få ständerna att 
godkänna ett sådant förslag; dock avvisades detta och hon avstod i stället tronen till förmån 
för maken Fredrik, vilken tillträdde som regent 1720.47  

Nordin beskriver det som att grundtanken med regeringsformerna från 1719-1720 var att 
uppnå en maktbalans mellan konung, råd och ständer, och att kontrollen över den 
verkställande makten skulle förskjutas till folket.48 Impulserna kom delvis inifrån riket, men 
även från utländska idéer. Exempelvis fungerade den ärorika revolutionen i England (1688-
89) som förebild för andra länders omdaningar i styrelseskicket.49 Maktförskjutningen innebar 
ett ökat inflytande för ständerna, vilka sammankallades vid riksdagarna, men även av 
riksrådet och det sekreta utskottet.50 Kungen delade således den styrande makten med 
riksrådet, i vilket det ingick 16 rådsmedlemmar – av kungen tillsatta men av ständerna 
föreslagna – och vid avgöranden gällde majoritetsbeslut via omröstningar där varje rådsherre 
ägde en varsin röst, medan konungen ägde två röster samt utslagsröst.51  

Men även om konungamakten i denna konstellation fick stå tillbaka, verkar det aldrig ha 
varit tal om ett totalt avskaffande av monarkin.52 Nordin beskriver detta som ett icke 
realistiskt alternativ, för konungamakten hade fortfarande viktiga symboliska funktioner inom 
såväl rättsskipning som religion och i förhållande till ”statsmaktens suveränitet och 
kontinuitet”.53 I en redogörelse för kröningsceremoniernas politiska betydelse, för Nordin ett 
övertygande resonemang om vikten av manifesterandet av regentens pompa och ståt. Nordin 
lägger ej större vikt vid ikonografin eller ritualerna som brukades vid kröningen av Fredrik I 
eller Ulrika Eleonora d.y., utan fokuserar på behovet av manifestation i förhållande till reell 
makt; han uppmärksammar hur kröningsritualer såväl kan åskådliggöra faktiska 
maktförhållanden som att fungera för att dölja dem, och redogör för hur centrala politiska 
aktörer gick varsamt fram för att undvika att allt för utmanande manifestera konungamaktens 
försvagade ställning. Nordin redogör för hur detta skulle kunna försvaga kungahusets 
symboliskt viktiga roll utåt (såväl inom som utom riket), och underblåsa såväl kungafamiljens 
egna maktambitioner som hovets anhängare, och att det således var klokast att vid 
frihetstidens kröningscermonier upprätthålla regenternas traditionella pompa och ståt.54 Detta 
resonemang styrker Nordin genom påvisandet av att Karl XII:s kröning (som får representera 
konungens makt under enväldet) bara återfinns avbildad via en samtida och en yngre bild, 

                                                
46 Hedenborg & Kvarnström 2015, s.140; Thanner 1953, s. 125, 126. 
47 Hedenborg & Kvarnström 2015, s.140; Gällande Ulrika Eleonoras önskan om samregering och hänvisar 
Thammer till brev skrivna av drottningen, adresserad till sin make Fredrik, i vilka hennes avsikter om att med 
honom dela kronan framgår. Thanner härleder Drottningens önskan dels till den karolinska tidens fromhet och 
skriftens påbud att kvinnan skulle underordnas mannen, men även på ett mer personligt plan då han beskriver 
henne som gränslöst tillgiven sin gemål, Thanner 1953, s. 125, 126. 
48 Nordin 2009, s.13; Hedenberg och Kvarnström framhåller dock att trots rådets och riksdagens utökade makt, 
är det ej tal om en period då folket hade makt, för även om den sociala bredden i riksdagen internationellt sett 
var högre än i andra länder, var det många som saknade representation, Hedenborg & Kvarnström 2015, s. 141. 
49 I England hade makten under det sena 1600-talet förskjutits från kungen till parlament och filosofiska 
strömningar, där som exempelvis filosofen John Lockes tankar om att kungen fick sin makt via folket och ej 
gud, går att skönja även i den svenska regeringsformen. Se även Hedenborg & Kvarnström 2015, s. 141.  
50 Laine 2007, s. 259.  
51 Hedenborg & Kvarnström, 2015, s. 141. 
52 Nordin 2009, s. 13, 26–27. 
53 Nordin 2009, s. 27. 
54 Nordin 2009, s. 78–79. 
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medan Ulrika Eleonoras och Fredriks kröningar däremot i samtiden avbildades i sex gravyrer 
och två målningar.55 Kärnfullt konstaterar han att ”[j]u större makt, desto mindre behov av 
manifestation och tvärtom”.56 

1600-talets prakt och visuella retorik var ett arv som även under 1700-talet var ett högst 
levande och verksamt furstligt maktmedel, och runt om i Europa skapades i denna tradition 
furstliga miljöer som skulle fungera som en förstärkande fysisk ram till såväl 
rumsinnehavarens person som dennes omgivande ceremoniel.57 I Sverige noterade Carl 
Gustaf Tessin i sin dagbok vid 1700-talets mitt att ”Prackt giör intryck på sinnena. Sinnet 
wåldförer hiertat och dess böyelser”.58 Merit Laine menar att även om kungahuset under 
frihetstiden var tämligen maktlöst var det likväl viktigt som en fasad utåt för undersåtar och 
omvärld. Vidare beskriver Laine hur konsterna i vid bemärkelse spelade en viktig roll i 
uppvisandet av Sverige som ett ”[…] civiliserat, välmående och välordnat samhälle”.59 
Landets utrikespolitiska trovärdighet stod avhängigt att framgångsrikt visa upp sig som ett 
välbeställt och mäktig rike, vilket kunde leda till ekonomisk vinning via framgångsrika 
diplomatiska uppgörelser, och i förlängningen möjligen till ett stärkande av krigsmakten och 
återtagandet av förlorade Östersjöprovinser.60 Men vid frihetstidens inledning stod den 
byggnad som skulle manifestera monarkens och således även rikets glans, igenspikad och 
halvfärdig.61  

Efter Tessin d.y.:s död var det sonen Carl Gustaf som övertog ämbetet som 
överintendent62, men då denne till skillnad mot sin far ej var arkitekt, blev det i stället 
hovintendenten Carl Hårleman (1700–1753) som blev slottsbyggets verklige ledare.63 Att det 
inom forskningen är oklart vem som har utfört plafondernas program kan enligt ovan härledas 
till avsaknaden av samtida dokumentation. Vahlne menar att det förmodligen var Carl Gustaf 
Tessin som författade programmet, vilket även Pontus Grate finner troligt, och menar att 
programmet förmodligen skapades av denne tillsammans med Carl Hårleman, med 
utgångspunkt i Tessin d.y:s ursprungliga direktiv.64 Strandberg menar att programmen bör ha 
utformats av den politiska skribenten Olof Dalin, och kopplar dem till dennes texter och 
framförallt till Then Swänska Argus och Sagan om Hästen.65 Tolkningarna går således isär 
och ingen enighet går att finna i vad plafonden uttrycker eller vem som är dess skapare. 

 
Bildanalys – drabantsalens plafond 
Den yttre salen, eller Drabantsalen i Drottningens sommarrum är det första rummet en 
besökare möter, om kommandes från vestibulen i slottets östra trapphus. Plafonden [bild 1] 

                                                
55 Nordin 2009, s. 79. 
56 Nordin 2009, s. 79. 
57 Laine 2007, s. 266. 
58 Carl Gustaf Tessin, Åkerödagboken 30/6 1759, cit. Laine 2007 s. 266. 
59 Laine 2007, s. 262. 
60 Laine 2007, s. 262–263. 
61 Laine 2007, s. 264. 
62 Efter fransk förebild var överintendenten den som hade ansvar över slottsbygget i Stockholm. Efter 1700-talets 
mitt, även ansvar över hela det offentliga byggnadsväsendet, Nationalencyklopedin (uppslagsord: överintendent) 
http://www.ne.se.ezp.sub.su.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/överintendent (hämtad 2018-05-21) 
63 Göran Alm, Carl Hårleman och den svenska rokokon, Signum, Lund, 1993, s.35. 
64 Vahlne 2012, s. 203, 206; Grate 1997, s. 190. 
65 Strandberg 1967, s. 16, 20.  



 11 

utfördes förmodligen 1737–1741 och brukar tillskrivas Taraval, Francia och Pasch, där den 
förstnämnde utförde den centrala scenen medan Francia stod för den perspektiviska 
quadraturaramen, och Paschs insats brukar vanligen omskrivas som medhjälpare.66 
Figurgrupp F [bild 2] har dock enligt Lindblom tillskrivits Francia.67  
 
Beskrivning av verket 
Plafondens huvudmotiv kan delas upp i tre figurgrupper. I figurgrupp D [bild 1] återfinns en 
man i rustning (D:1) som ståendes i en char dragen av två hästar,68 lagerkranskröns av en 
bevingad gestalt (D:2). Under dessa återfinns sittandes på ett moln fem kvinnogestalter. 
Gestalten längst till vänster (D:4) håller en kvist i sin utsträckta hand och sädesax i den andra 
och vid hennes fötter återfinns tre barngestalter med en palmkvist (D:10). Till höger om 
henne återfinns ytterligare tre kvinnogestalter (D:5, D:6 och D:8): en med grönska i håret och 
frukter vid sin sida, den andra med passare, en barngestalt och ett roder, och den sista är 
bevingad och hållandes ett horn fyllt med grönska. Nedanför dessa syns en barngestalt (D:9) 
som sittandes på ett blått tygstycke är omgiven av en rustning. Längst ner i gruppen återfinns 
ytterligare fyra kvinnogestalter; en hållandes ett fat med grönska (D:11), en hällandes vatten 
ur ett kärl (D:12), en sittandes med ryggen vänd mot betraktaren (D:13) och den sista är 
bevingad (D:14).  
 I figurgrupp E, återfinns fyra kvinnogestalter där den mest framträdande (då de övriga 
endera är delvis dolda eller vänder ryggen mot betraktaren), är kvinnogestalten som är 
placerad högst upp på molnformationen (E:4), och vars blick är riktad mot Figurgrupp D.  
 Längst till vänster återfinns figurgrupp F, där en svävande gestalt (F:0) hållandes en stav i 
ena handen, samtidigt som han med den andra pekar mot en bevingad kvinnogestalt (F:1), 
som ståendes vid ett lejon (F:10) håller i en lans. Till höger om denne återfinns en liggande 
mansgestalt (F:3) som i händerna håller ett hjärta och en orm, till höger om denne håller en 
mansgestalt (F:4) upp ett skynke och ett kattdjur syns vid dennes fötter (F:7). Bredvid honom 
syns en äldre mansgestalt med vingar (F:2) som håller en lie och en barngestalt. Under denne, 
återfinns en mansgestalt med en fackla (F:5) och en liggande gestalt med handen mot huvudet 
(F:6). Till vänster om dessa, och placerad med ryggen mot betraktaren, återfinns ytterligare 
två mansgestalter (F:9 och F:8), där den längst till höger håller en treudd. 
 
Tidigare tolkningar 
Tolkningen av det centrala temat i plafonden divergerar något, jag kommer här ej återge alla 
tolkningar och ej heller redogöra för alla figurer i allegorin, utan följande beskrivning berör 
främst de delar som är av vikt för analysen.69 Som ovan redogjort är det omtvistat huruvida 
bildprogrammet är allmänt hållet eller syftar på aktuella politiska förhållanden. Grate vill 
                                                
66 Vahlne 2012, s. 199–204; Strandberg 1967, s. 32. 
67 Lindblom 1941, s. 18. 
68 En char är en tvåhjulig praktvagn som antika gudomligheter brukar framställas som farandes i. Svenska 
Akademiens Ordbok (SAOB), (uppslagsord: char), https://svenska.se/saob/?id=C_0001-0215.LIo3&pz=7 
(hämtad 2018-05-19). 
69 För utförliga tolkningar se Lindblom 1941, s. 16–18, Strandberg 1967, s.13–45, Vahlne 2012, s. 199–205; 
Johan Herman Schützercrantz, Beskrifning öfver inredning och decoration å en del af rummen i den stora kongl. 
våningen åt norra sidan två trappor upp i Stockholms kongl. slott: 1850, Stockholm, 1850, s.41–43, [e-bok] 
(hämtad 2018-05-19). 
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exempelvis se plafonden som visandes ”[…] Svea rikes blomstring under en segerrik 
härskares styre, medan (till vänster) Dygden krossar Avunden, föreställningen och Tvedräkten 
[…]”.70 Vahlne beskriver målningen som framställandes dygdens triumf över lasterna, men 
påtalar att det möjligen finns undanstuckna hänvisningar till kungen, medan Strandberg vill se 
motivet som en apoteos över Fredrik I.71Att kvinnan med lagerkransen är Fama, verkar det 
dock råda konsensus om, men mannen i charen är mer omdiskuterad; Strandberg vill i denne 
se kung Fredrik I och tolkar således programmet som en apoteos över denne, medan Ingrid 
Svensson (likt Grate) tolkar denna gestalt i mer allmänna ordalag som en segerrik härskare.72   
 De gestalter som återfinns nedanför dessa, har tolkats av såväl Lindblom som Strandberg 
som Freden (D:4), Fruktbarheten (D:5), Sparsamheten (D:6) och Överflödet (D:7); den 
förstnämnde känns igen på olivkvisten, sädesaxen och palmkvisten, Fruktbarheten via 
fruktgirlangerna och frukterna i håret, Sparsamheten identifieras via rodret och passaren, och 
Överflödet av ymnighetshornet.73 Den barngestalt som återfinns lekandes med en krigares 
rustning, har av Vahlne tolkats som en putto (D:10) som ska symbolisera hur krigaren kan 
lägga ner sin rustning eftersom dygden triumferar.74 Vidare råder det samförstånd om att de 
fyra kvinnorna är personifikationer av de fyra vindarna.75 
 Figurgrupp E har tolkats som Venus omgiven av amoriner och duvor.76 Strandberg vill 
dock i denne se henne i den specifika rollen som Venus-Genetrix.77 Vidare har figurgrupp F 
tolkats av Lindblom som ”Dygdens Triumf”, där Mercurius (F:0) svävar ovanför Dygden 
(F:1) vilken bekämpar de av Tiden (F:2) avslöjade lasterna; Avunden med orm och hjärta i 
händerna (F:3), Våldet med tigern (F:4) och Tvedräkten med facklan (F:5). Detta bevittnas av 
Neptunus (F:8) och Amfitrite.78 Strandberg redogör dock – med hänvisning till Svensson – att 
gestalt F:4 snarare är Föreställningen (Inganno) än Våldet (eftersom denne har en leopard vid 
sin sida och ej en tiger) och att gestalterna F:8 och F9 (vilka Lindblom identifierar som 
Neptunus och Amfitrite), snarare föreställer Neptunus och Triton.79 Tidigare återgivna 
identifieringar av dessa gestalter som romerska gudar och personifikationer av laster och 
dygder förefaller korrekta, och är således tolkningar som jag ansluter mig till. Dock med 
förbehåll för mannen i charen, vilken jag återkommer till nedan. 

                                                
70 Grate 1997, s. 190. 
71 Vahlne 2012, s. 204; Strandberg 1967, s. 32. 
72 Strandberg 1967, s. 32. Att identifikationen av Fama sker tämligen okomplicerat beror på hennes ofta 
förknippade attribut, trumpeten och vingarna. Se exempelvis Cesare Ripa, Les recueils d'emblèmes et les traités 
de physiognomonie de la Bibliothèque interuniversitaire de Lille. 5, Iconologie où les principales choses qui 
peuvent tomber dans la pensée touchant les vices sont représentées... / Cesare Ripa; [trad. par Jean Baudoin ; 
ill. de Jacques de Bie], bd II, Aux amateurs de livres, Paris, 1643 s. 80, [e-bok] (hämtad 2018-05-19). 
73 Strandberg 1967, s. 34; Lindblom 1941, s. 17. 
74 Vahlne 2012, s. 204.  
75 Östan bär blomsterfatet, Sunnanvinden häller vattnet ur behållaren, Nordanvinden sitter med ryggen vänd mot 
betraktaren och Zefyr avbildas med fjärilsvingarna, se Strandberg 1967, s. 34; Lindblom 1941, s.17. 
76 Lindblom 1941, s. 17. 
77 Inom den romerska mytologin, namnet på Venus då hon ikläddes rollen som Julisk-Claudiska ätten, och denne 
dyrkades i det till minnet av segern vid Farsalos uppförda templet (46 f.v.t.) i Rom, se Strandberg, 1967, s. 36;  
Nationalencyklopedin (uppslagsord: Genetrix),  
http://www.ne.se.ezp.sub.su.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/genetrix (hämtad 2018-05-16) 
78 Lindblom 1941, s. 18. 
79 Strandberg 1967, s. 35; Lindblom 1941, s. 18. 
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Receptionsestetisk analys 
Det första steget i en receptionsestetisk analys är enligt Kemp att undersöka konstverks inre 
kommunikation; hur såväl föremål som gestalter relateras till varandra och hur dessa endera 
inkluderar eller (skenbart) exkluderar betraktaren.80 Kemp benämner detta Diegesis, med 
vilket han menar hur relationer etableras via gester, handlingar, tecken, komposition eller 
händelser.81 I Drabantsalens inre kommunikation återfinns en stor mängd relationer. Att räkna 
upp alla skulle varken tillföra analysen något nämnvärt, eller rymmas i denna studie, varvid 
endast de för budskapet mest centrala relationerna kommer att beröras. I var och en av de 
ovan uppräknade figurgrupperna, återfinns en gestalt som via relationerna till de andra pekas 
ut som centralgestalt. 
 I figurgrupp D riktar kvinnogestalterna (D:4, D:5, D:6 och D:8) sina blickar mot krigaren i 
charen, dessutom är Fama (D:2) på väg att kröna denne med en lagerkrans. Gestalternas 
uppmärksamhet som riktas mot krigaren, gör således denne överdeterminerad och han 
framstår som figurgruppens centralgestalt. 82   
 I figurgrupp F [bild 2] skapar konstnären via gestalternas placering en tvådelad 
uppdelning: de gestalter som inom tidigare forskning har identifierats som lasterna, återfinns 
nära varandra: Liggandes och i olika omfattning omgivna av ett det röda tygstycket. Närheten, 
släktskapet mellan deras poser, det röda tygets som omsluter dem, och inte minst deras 
oroliga eller plågade mimik förenar dessa och särskiljer dem från såväl Dygden (F:1) som 
Tiden (F:2), som båda avbildats stående och med mer sansade anletsdrag. Ovanför gruppen 
svävar Mercurius (F:0), och denne tillsammans med Dygden och Tiden har tillsammans en 
stark relation via gester och blickar. Tiden, blickar upp mot Mercurius, som kommer 
inflygande från vänster, och hans diagonalt återgivna kropp bildar en riktning mot 
figurgruppen. Vidare är blicken riktad mot dygden, och inte bara blicken riktas dit, utan 
armen och pekfingret är utsträckt, i en pekande gest mot henne. Gillgren noterar hur en 
åtskillnad bör göras mellan blickar, gester och vridrörelse; exempelvis att hålla en arm runt 
någon påvisar en intimare relation än att gestikulerat mot någon.83 Detsamma bör gälla vid ett 
fall som detta då inte bara blicken, utan såväl den pekande handen som kroppens rörelse riktas 
mot henne, vilket visar att denne är gruppens centralgestalt. Dygden fungerar som en 
fokalisering. Med fokalisering avses då konstnären via gestalter bistår betraktaren i tolkningen 
av verkets innehåll; men en fokalisering behöver ej vara entydig, utan kan även vara 
dubbelbottnad och ange såväl lämpliga som olämpliga förhållningssätt till det som 
förmedlas.84 Dygden skapar med sin blick en riktning mot krigaren i charen, denna riktning 
fortsätter sedan via krigarens char – då denne ser ut att komma in snett nedifrån och från 
vänster – och fortsättande framåt mot figurgruppen med Venus. Venus tittar även mot 

                                                
80 Kemp 1998, s. 187. 
81 Kemp 1998, s. 187. 
82 Jag har här använt mig av termen diegesis så som beskrivet av Gillgren och dennes redogörelse för Louis 
Marins undersökning av Poussins De arkadiska hedarna. Gillgren visar hur Marin med hjälp av ett diagram 
illustrerar hur herdarna i målningen relaterar till varandra samt till en inskription på en gravsten. Detta av 
Gillgren redogjorda diagram har utgjort grund för strukturerandet av min undersökning, Gillgren 2010, s. 10–12. 
83 Gillgren 2010, s. 11–12. 
84 Gillgren 2010, s. 12. 
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krigaren, vilket ytterligare pekar ut denne, som tillsammans med de övrigas blickar och 
gester, framstår som hela motivets centralgestalt. 
 
Landets krönta huvud, Fredrik I eller en Krigares Triumf 
Om plafonden och dess centrala motiv ska tolkas i allmänna ordalag som ”Krigarens Triumf” 
[Lindbloms tolkning], som ett blomstrande Sverige under en segerrik härskare [Svenssons 
tolkning], eller om den ska ses som en apoteos över Fredrik I [Strandbergs tolkning], har varit 
en central fråga i tidigare forskning.85  

Vad som däremot med hög sannolikhet har fastställts, är att Taraval i utformandet av 
ekipaget har utgått från gravyrer utförda efter Charles Le Bruns plafond i Hôtel Lambert.86 
Gravyren utgör till plafonden en viktig interartiell referens, och visar hur plafonden ingår i en 
tradition av konstskapande, vilket således kan hjälpa oss att förstå motivet.87 Vad som 
framgår vid en jämförelse mellan gravyren och plafonden, är att Taraval ej rakt av har 
kopierat kompositionen, utan anpassat den efter plafondens program; i Le Bruns förlaga dras 
charen av fyra hästar till skillnad mot plafondens två. Vidare återfinns i gravyren förutom 
Fama (som även syns i Taravals plafond) även Äran (la Gloire.) och Minerva (där den 
sistnämnda är den som styr hästarna), vilka är frånvarande i plafonden i Stockholms Slott.88  

Ändringen i motivet är signifikant; motivet i Le Bruns tappning är hämtat från Ovidius 
Metamorfoser, och avbildar Hercules då han i sin char är på väg upp mot sin far Jupiter, där 
han möts av gudarna och mottar sin belöning – Heba – som sin blivande fru.89 I Taravals 
plafond framställs gestalten däremot i romersk hjälm, rustning och spjut; vilket är attribut som 
vanligen brukar härledas till Mars.90 Likväl är charen dragen av två hästar, något som även 
det kan härledas till Mars, och liknande framställningar går att återfinna exempelvis i Hyginys 
(64 fvt – 17 ) Poetica astronomic (1482).91 Att Fama sedan kröner krigaren med en lagerkrans 
får honom att framstå – vilket även tidigare forskning har framhållit – som en triumfator, men 
mer specifikt utgår kompositionen från beskrivningar och framställningar av krigsguden 
Mars, och bör således betraktas som Mars Triumf. Denna tolkning stöds även av att 

                                                
85 Lindblom 1941, s. 17–18; Strandberg 1967, s. 32; Grate 1997, s. 190; Vahlne 2012, s. 204. 
86 Louise Robbert ”Kungliga Ritareakademien på Stockholms Slott”, Solen och nordstjärnan: Frankrike och 
Sverige på 1700-talet: Nationalmuseum, Stockholm, 1 oktober 1993–9 januari 1994, Grand Palais, Paris, 15 
mars-13 juni 1994, Pontus Grate (red.), Nationalmuseum & Bra böcker/Wiken, Stockholm, 1993, s. 97. 
87 Gillgren 2010, s. 8. 
88 Exemplar av verket finns såväl i Kungliga Bibliotekets ägo som på Nationalmuseum, Bernard Picart, Les 
peintures de Charles Le Brun et d'Eustache Le Sueur qui sont dans l'Hotel du Chastelet cy devant la maison du 
Président Lambert dessinées par Bernard Picard et gravées tant par lui que par différens graveurs., Chez 
Duchange graveur du Roi rüe Saint Jacques au // dessus de la rüe des Mathurins // Avec privilège de sa Majesté 
(A Paris), Paris, 1740, s. 40, [e-bok] (hämtad 2018-05-19). 
89 Louis Marchesano & Christian Michel, Printing the grand manner: Charles Le Brun and monumental prints 
in the age of Louis XIV, Getty Research Institute, Los Angeles, Calif., 2010, s. 90. 
90 Se exempelvis, John Bell, Bell's New Pantheon; or, historical dictionary of the gods, demi-gods, heroes, and 
fabulous personages of antiquity:..., vol. 2, printed by and for J. Bell, London, 1790, s. 61, [e-bok] (hämtad 
2018-05-19). 
91 Mary Quinlan-McGrath, ”The Sala dei Pontefici Vault: Raphael's School and Napoleon's Troops”, Memoirs of 
the American Academy in Rome, Vol. 49 (2004), s. 174. [elektronisk resurs] http://www.jstor.org/stable/4238822 
(hämtad 2018-05-19) 
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Ståthållaren Johan Herman Schützercrantz (1796 – 1869) i sin beskrivning av inredningarna i 
Stockholms Slott, benämner gestalten som ”krigsguden”.92  

Mars uppåtgående riktningen, samt riktning mot Venus i kombination av förekomsten av 
putton med rustning är viktig att notera. Den uppåtgående riktningen går att härleda till Le 
Bruns gravyr: att Mars – likt Hercules – efter sina bravader åker upp mot skyarna och där 
mottar sin belöning. Vidare går kombinationen av Mars och Venus tillsammans med Putton 
som leker med vapen, att härleda till det ikonologiska konceptet ”Mars avväpnande”; motivet 
med Venus som avväpnar Mars, var vanligt förekommande som allegoriskt uttryck för fred, 
och vida känt i det krigsdrabbade Europa.93 Den fredliga symboliken styrks ytterligare av det 
faktum att Freden (D:4), överräcker en olivkvist (även den en symbol för freden) till Mars.94 
De tidigare framförda tolkningarna av motivet som rikets blomstring (vilket Fruktbarheten, 
Sparsamheten och Överflödet alluderar till), under en segrande krigare, är således något som 
även jag ansluter mig till. Dock med förbehåll att krigaren i fråga, mer specifikt skall tydas 
som Mars. 
 Men, som andra tidigare framlagt, går det även att skönja en undanstucken hänvisning om 
att denna gestalt ska alludera till Fredrik I.95 Fredrik I hade en omfattande militär utbildning 
bakom sig och var en meriterad fältherre, bland annat kämpade han framgångsrikt under 
Eugen av Savoyen i det spanska tronföljdskriget.96 Vidare var krigsföringen under 
tidigmodern tid en viktig uppgift för en svensk kung och Tegenborg Falkdalen beskriver det 
som att ” I bilden av den gode monarken kan konturerna av den tappre fältherren sägas ta 
form.”97 Mars krigiska kvalitéer gör alltså denne till en rimlig gud att förknippa med Fredrik, 
vilket blir intressant inte minst i förhållande till Hörnsalens plafond.  
 
Quadratura-ramen 
De bakom skenarkitekturens balustrader skymtande gestalterna har inom tidigare forskning 
tolkats på olika sätt.98 En närmare undersökning av gestalternas ikonografi och 
inspirationsmässiga härkomst vore intressant, men ej görbar inom ramen för uppsatsen. 
Däremot är de intressanta ur ett betraktarperspektiv. Gillgren beskriver i sin diskussion om 
den implicita betraktaren, hur denne i vissa verk bjuds in till att ingå i en känslomässig 
gemenskap och exemplifierar med skildringar av Jesusbarnet; denne avbildas ofta omgivet av 
änglar eller herdar, som alla betraktar och förundras över barnet. Gillgren beskriver hur dessa 

                                                
92 Schützercrantz 1850, s. 49–50. 
93Joseph Campana, The pain of Reformation: Spenser, vulnerability, and the ethics of masculinity, 1st ed., 
Fordham University Press, New York, 2012, s. 21. 
94 Helene E. Roberts (red.), Encyclopedia of comparative iconography: themes depicted in works of art, Fitzroy 
Dearborn, London, 1998, s. 703-704. 
95 Vahlne 2012, s. 204; Strandberg 1967, s. 32. 
96 Nationalencyklopedin, (uppslagsord: Fredrik I),  
http://www.ne.se.ezp.sub.su.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/fredrik-i(hämtad 2018-05-21); Tegenborg 
Falkdalen, 2003, s. 125, 143-144. 
97 Tegenborg Falkdalen, 2003, s. 143. 
98 Grate menar att skenarkitekturen och trompe-l'œileffekterna påminner om de av Andrea Pozzo (1642–1709) 
utförda arbetena i S. Ignazio. Grate 1997, s. 190; Vahlne hänvisar framställningarnas förebilder till såväl de av 
Johan Sylvius (ca. 1620–1695) utförda målningarna i Drottningholms trapphus, samt Versailles Escallier des 
Ambassadeurs, Vahlne 2012, s. 200; Strandberg tolkar gestalterna som syftandes på alliansen mellan Turkiet och 
Sverige, Strandberg 1967, s. 39.  
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målade betraktare fungerar som fokaliseringar, då de beskådande gestalterna som omger 
Jesusbarnet anger vilket förhållningssätt som ska intas inför det som betraktas; verkets 
betraktare blir genom dessa inbjuden till att bli ”[…] en i kretsen av förundrade och frälsta”.99   
 En liknande funktion återfinns hos gestalterna i plafonden. Gestalterna föreställer så 
kallade ”exotiska” personager som interagerar med varandra eller pekar upp mot plafondens 
centralmotiv, men vissa riktar även uppmärksamheten mot realrummet.100 Gestalterna 
fungerar som en brygga mellan olika verklighetsnivåer; den högsta verklighetsnivån utgörs av 
himlens gudagestalter medan quadraturaramen utgör ett mellanting mellan den celesta världen 
och den reella. För som Vahlne noterar, höjer skenarkitekturen det reella rummet.101  

Gestalterna som ömsom riktar uppmärksamheten mot betraktaren och ömsom mot scenen 
ovan, bjuder in betraktaren till den gemenskapen: att betraktaren likt dem, ska betrakta och 
förundras över den scen som utspelar sig i den (skenbart) öppna himlen. Men gestalternas 
närvaro har även i sin ”exotiska gestaltning” ytterligare en funktion, nämligen som stärkandes 
rumsinnehavarens auktoritet. Det kanske mest välkända exemplet återfinns i Sala Regia, i 
Quirinalpalatset i Rom. Mayu Fujikawa har i Pope Paul V’s global design: the fresco cycle in 
the Quirinal Palace visat hur icke-europeiska gestalter har inkluderats i rummets freskcykel i 
syfte att genom deras närvaro och presumtiva makt, stärka påven Paulus V:s (1552–1621) 
auktoritet.102 Gestalterna i quadratura-ramen antyder plafondens implicita betraktare och det 
förväntande känslomoduset; att betraktaren – likt personagerna – ska beundra och förundras 
över allegorin som utspelar sig i himlen, och kanske även diskutera huruvida det är Mars, 
eller konungen Fredrik själv som står i charen.  
 
Bildanalys – hörnsalens plafond 
I det från östra trapphallen andra rummet i ordningen i Drottningens sommarrum – Hörnsalen 
eller den inre salen – återfinns en plafondmålning utförd av Dominico Francia (möjligen 
färdigställd med hjälp av Johan Pasch (1706–1769)).103 Francia anställdes av Carl Gustaf 
Tessin i Wien 1736 efter att förhandlingarna med Tessins förstahandsval Giovanni Battista 
Tiepolo (1696–1770) strandat, på grund av konstnärens för höga ekonomiska krav.104 I 
Sverige stannade Francia i 8 år, från hösten 1736 till sommaren 1744, och arbetet med 
plafonden utfördes uppskattningsvis mellan perioden 1737 till 1741.105 
  
Beskrivning av verket 
I plafondens centrala motiv återfinns en stor mängd gestalter (närmare ett trettiotal), och 
merparten av figurerna är strukturerade i tre huvudgrupper som tillsammans bildar en 
triangulär komposition [bild 4].106 Den översta figurgruppen utgörs av nio gestalter, där en 
kvinnogestalt (A:1) återfinns i gruppens centrum: kvinnan förefaller vara sittandes i en vagn 
                                                
99 Gillgren 2010, s. 18. 
100 Vahlne 2012, s. 200. 
101 Vahlne 2012, s. 199. 
102  Mayu Fujikawa, ’’Pope Paul V’s global design: the fresco cycle in the Quirinal Palace’’ Renaissance Studies 
Volume 30, Issue 2, 2016, s. 192, 194–196. 
103 Vahlne 2012, s. 198–199. 
104 Strandberg 1967, s. 13.  
105 Strandberg 1967, s. 18–19. 
106 I denna bild är dock quadraturaramen exkluderad. 
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med ena handen hållandes en blå fana med tre gyllene kronor, medan andra handen håller 
tömmarna för två till vagnen fastspända lejon (A:7 och A:8). Vid sin högra sida (från 
betraktaren sett till vänster om henne) återfinns två barngestalter (A:3 och A:4), som 
tillsammans bär sköld. Ovanför dessa svävar en bevingad kvinnogestalt (A:0) som i ena 
handen håller en trumpet och i den andra ett kransliknande objekt. Till höger om den sittande 
kvinnogestalten (A:1), återfinns ytterligare en kvinnogestalt (A:2), som med utsträckta armar 
är i färd med att placera en bladkrans på den förstnämndes huvud. Sittandes på molnbädden 
strax nedanför denna återfinns ytterligare en barngestalt (A:5) och en kvinna (A:6), som båda 
lutar sig mot ett horn med grönska, och båda håller kvistar i sina händer.  

I figurgrupp B återfinns en mansgestalt i rustning (B:2), som lutandes mot ett lejon (B:4) 
blickar upp mot en barngestalt (BA), vilken håller ett meddelande i sin hand. Nedanför samt 
bakom honom syns ytterligare två barngestalter (B:2 och B:3), och i bakgrunden, nästintill 
dold bakom en fana, skymtar ryggen på en kvinnogestalt (B:5). Längst till vänster i gruppen 
återfinns en mansgestalt med bladkrans på huvudet, som i ena handen håller grönskande stav 
eller spira, medan den andra handen håller om bröstet på kvinnogestalten (B:6). Kvinnan 
pekar med sin högra hand, ut från bildytans centrum, medan den vänstra handen pekar i 
riktning mot mannen i rustning (B:1).  

I Figurgrupp C [bild 3] återfinns fem gestalter på en molnformation. En kvinnogestalt (C:2 
har vid sin sida en bok och en fågel. Med en pil pekar hon snett uppåt mot figurgrupp A. 
Bredvid henne, återfinns en liggande naken gestalt (C:3) med vad som förefaller vara ett 
bandagerat huvud; högra handen är lyft och hålls mot huvudet, medan ögonen är slutna och 
huvudet lutat snett åt sidan. Sittandes vid dennes sida återfinns en kvinnogestalt (C:1) med 
blottad överkropp som med högra handen håller om sitt ena bröst, medan huvudet är riktat 
mot den pekande kvinnan (C:2), som hon förefaller möta med blicken. Till höger om dessa, 
återfinns en naken mansgestalt (C:5), med grått hår och skägg. Hans händer och fötter är 
bundna och bredvid honom sticker en lie upp ur molnbädden. Ovanför denne, återfinns 
ytterligare en naken mansgestalt (C:4) som blundandes håller den högra handen mot bröstet, 
medan den andra handen pekar upp mot figurgrupp A. Snett ovanför honom, på bildplanets 
högra sida, återfinns en uppslagen bok mot vilken en bladkrans står lutad, och nedanför boken 
sticker ett guldigt föremål upp, troligen toppen (eller handtaget) på en spira. 

 
Tidigare tolkningar 
Vilka gestalterna i plafonden föreställer och vad det allegoriska bildprogrammet ska förmedla 
är för närvarande ej fullständigt uttolkat, och olika linjer har förts fram i forskningen: Vahlne 
noterar hur plafonden har ”[…] gett upphov till divergerande tolkningar”, men att det är 
Moder Svea och Sveriges drottning som den allegoriska framställningen hyllar.107 Vidare 
beskriver Laine hur det förekommer ”[...] tydliga ideologiska tendenser […] ” i plafonden 
(tillsammans med den i drabantsalen), och anser att tonen är såväl krigisk som patriotisk.108 
Strandberg står för den kanske mest voluminösa tolkningen av plafonden; i hans analys av 

                                                
107 Vahlne 2012, s. 202. 
108 Laine 2007, s. 267. 
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plafonden och de intilliggande plafonderna i de andra rummen finner han ett 
sammanhängande anti-krigiskt budskap.109  

Jag kommer här ej föra en komplett redogörelse för tidigare tolkningar av programmet 
eller plafondens gestalter, varvid alla gestalter ej kommer beröras i detta avsnitt. Men några 
anmärkningar om tidigare forsknings identifiering är av vikt för analysen. Sett till målningens 
enskilda element, verkar det råda konsensus kring att figurgrupp A:s centralgestalt (A:1) 
föreställer Svea, som sittandes i sin char dras av två lejon, och att hon lagerkranskröns av 
segerns personifikation Victoria.110 Likaså identifierar såväl Lindblom som Strandberg den 
flygande gestalten (A:0) som Fama (ryktets gudinna) och barnet (A:5) samt kvinnan (A:6) 
nedanför Svea som Triptolemosbarnet och Ceres.111 Likaså verkar enighet råda om att 
huvudgestalterna i figurgrupp B, utgörs av Bacchus (B:2), Venus (B:6) och Mars (B:1).112 
Detta är även tolkningar som jag ansluter mig till.  

Mer omdebatterat är dock gestalterna i figurgrupp C. Att kvinnan (C:2) med tranan och 
boken är Vaksamheten och att den liggande fjättrade mannen är Saturnus, verkar det råda 
konsensus om (boken, lampan och tranan som håller en sten med foten identifierar 
Vaksamheten medan Saturnus via lien).113 Vad som däremot är omtvistat, är vem den 
liggande gestalten (C:3), vem kvinnan (C:1) sittandes ovanför honom, samt vem den pekande 
mannen (C:4), ovanför Saturnus (C:5) föreställer.114 Tolkningar har gjorts om att den 
sistnämnde skulle vara Minos, rättvisans representant, men Strandberg vill i stället i denne se 
honom som Æneas fader Anchises, och kopplar hela framställningen av figurgruppen till ett 
stycke i sjätte boken i Vergilius (70 fvt – 19 fvt) epos Æneiden.115  

Vidare har teser om undanstuckna hänvisningar till personer i realrummet gjorts, vilket 
exempelvis Vahlne redogör för i hänvisning till putton (BA) som hållandes en textremsa med 
orden CUM IPSA FORTIOR anses anspela på Drottningen: texten översätts till ”Tillsammans 
med henne blir du starkare”, och har tolkats som en uppmaning till krigsguden Mars att 
förena sig med Svea.116 Men då putton även pekar mot realrummet har tolkningar gjorts att 
budskapet är dubbelt, och att putton även pekar mot Drottningen nere i realrummet.117  

I Strandbergs tolkning framstår Sveagestalten som en symbol för statsäran (med 
hänvisning till Cesare Ripas beskrivna Roma i "il suo splendore, e la sua gloria") och dygden 
(med hänvisning till Ripas skildring av Vertu)118 Men även Strandbergs kopplar plafonden till 
faktiska personer, för figurgruppen med Venus, Bacchus och Mars tolkar han som alluderande 

                                                
109 Strandberg 1967, s. 20. 
110 Se exempelvis Lindblom 1941, s. 19; Strandberg anser dock att det inte är Victoria utan en putto som kröner 
Svea, Strandberg 1967, s. 19.  
111 Lindblom 1941, s. 19; Strandberg benämner henne dock som Demeter, vilket är den romerska gudinnans 
grekiska motsvarighet, Strandberg 1967, s. 22–23. 
112 Strandberg 1967, s 24; Lindblom 1941, s. 19; Laine berör dock endast Mars, Laine 2007, s 267. 
113 Strandberg 1967, s. 28; Lindblom 1941, s.19. Se även Cesare Ripas beskrivning för Vigilanza (Vaksamheten) 
och Latio (där Saturnus syns sittandes i en grotta), Cesare Ripa, Della novissima iconologia di Cesare Ripa ... 
parte prima [-terza] nella quale si descrivono, diverse imagini di virtù, vitii, affetti ... & altre infinite materie ..., 
per Pietro Paolo Tozzi, In Padova, 1624, s. 361, 715, [e-bok] (hämtad 2018-05-19). 
114 Se Strandberg redogörelse för tidigare tolkningar Strandberg 1967, s 28–32. 
115 Strandberg 1967, s 20–29; Lindblom 1941, s. 19. 
116 Vahlne 2012, s. 203. 
117 Vahlne 2012, s. 203. 
118 Strandberg 1967, s. 21, 23, 31.  
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på Fredrik I:s önskan (i samband med upptakten till ryska kriget) att gå i fält som 
överbefälhavare. Strandberg menar att det är Fredrik I som i plafonden ikläds rollen som 
krigsguden Mars, men att det inte är ett krigiskt budskap som förmedlas, utan att det är ett 
anti-krigiskt budskap och kungens roll som landsfader som understryks. Detta menar 
Strandberg sker via placeringen av Mars med Venus och Bacchus, vilket han menar ska tolkas 
som fredligt och alluderandes på materiellt välstånd; men han läser även i relationen mellan 
Venus och Mars in en syftning på kungens affär med fröken Hedvig Taube.119  
 
Receptionsestetisk analys  
Då plafondens centrala motiv som ovan noterat är befolkat av närmare ett trettiotal gestalter 
återfinns ett stort antal relationer inom målningens inre kommunikation. Men en förenande 
tendens går att urskönja, vilket jag återkommer till nedan. Vid en närmare inspektion av 
Figurgrupp C är det först och främst möjligt att dela upp gruppen i två mindre delar, där 
Saturnus och C:3 utgör en enhet, medan Vaksamheten, gestalterna C:1, C:2 och C:4 utgör den 
andra. Vad som formar dessa enheter, går delvis att härleda till vad Gillgren beskriver som 
extradiegetiska element, vilket inom måleriet exempelvis avser ljusföring eller kolorit (eller 
bakgrundsmusiken inom filmen); sådana element som ej nödvändigtvis tillför något i sak, 
men som däremot understödjer upplevelsen. Men, som Gillgren noterar kan dessa 
extradiegetiska inslag i vissa fall få framträdande roller och verka meningsskapande.120  

I plafonden har Francia utfört den högra delen av Figurgrupp C där Saturnus befinner sig i 
mörkare värden än den motsvarande vänstra delen i samma figurgrupp, och denne gestalt 
förefaller liggandes i skuggan.121 Gestalt C:3 befinner sig visserligen i den ljusare delen av 
figurgruppen, dock är huvudet vridet på sådant sätt att ansiktet hamnar i skuggan. Vidare är 
relationen mellan Saturnus och gestalt C:3 stark. Dels via deras närmast speglande 
kroppspositioner då de båda ligger ner (medan övriga i gruppen står eller sitter); men dels då 
Saturnus uppsträckta armar vidrör gestaltens huvud. Saturnus, möter ingen med blicken utan 
stirrar snett uppåt, och han förefaller ha en underordnad roll i förhållande till de övriga i och 
med att han befinner sig längre ner i kompositionen än de andra. Underordnandet ter sig extra 
tydligt i förhållande till gestalt C:4, som närmast förefaller sitta på honom.  
Vaksamheten och gestalterna C:1 och C:3 har en inbördes nära relation på grund av sin närhet 
till varandra. Dock bör anmärkas att den liggande gestaltens (C:4) relation till de övriga, 
endast är stark så till vida att de befinner sig i varandras absoluta närhet. Men då dennes 
huvud är bortvänt och ögonen slutna, verkar det snarast som att denne fjärmar sig från de två 
andra. Detta medan Vaksamheten och C:1 har en stark relation, då de möter varandras blickar, 
och Vaksamhetens arm förefaller uppmanande peka upp mot Svea och hennes char.  

Denna gest speglas av gestalt C:4, som med slutna ögon och ena handen mot hjärtat, även 
han pekar upp mot Svea. I Figurgruppen C finns således en inneboende riktning in mot 

                                                
119 Strandberg 1967, s. 24–26, 28. 
120 Gillgren 2010, s. 11. 
121 Detta skulle möjligen kunna härledas till dualismen mellan ljus och mörker. Rudolf Arnheim beskriver denna 
som uråldrig och närvarande i flertalet mytologier och filosofier, exempelvis förknippas i Bibeln såväl Kristus 
och Gud, som sanningen och dygden med ljuset, medan mörkret – dess motsats – förknippas med djävulen, 
gudlöshet och synd. Rudolf Arnheim Art and visual perception: a psychology of the creative eye, The new 
version, expanded and rev. ed., Univ. of California P., Berkeley, 1974, s. 324. 
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bildrummet, vilken skapas av gestalt C:4:s och Vaksamhetens gester mot Svea, och där även 
C:1 ingår i denna rörelsen eftersom Vaksamhens gestikulerande uppmaning förefaller vara 
riktad mot henne. Denna rörelse finner sin motpol i de båda liggande gestalterna C:3 och 
Saturnus, där den förstnämndes slutna ögon och den sistnämndes bortvända blick, gör att 
ingen av dessa ser de andras uppmaningar, och ingen förefaller heller adressera dem. 
 I Figurgrupp B, är relationen mellan aktörerna Bacchus och Venus kompositionsmässigt 
stark och närmast amoröst framställt; de är nära placerade i bildrummet, deras blickar möts 
och Bacchus håller handen om Venus bröst. Medan Bacchus fulla fokus förefaller ligga på 
Venus, gestikulerar den sistnämnde mot andra element i bildytan då hon med den högra 
handen pekar utåt mot quadratura-ramen och mot den i nischen placerade personifikationen 
av arkitekturen.122 Den vänstra handen pekar dock inåt och snett uppåt i bildytan, endera som 
en gest mot Mars, eller i en riktning diagonalt upp mot Svea.  

Mars omges av tre putti som i plafonden fungerar som fokaliseringar. Putto BA är extra 
intressant då denne håller ett skrivet budskap, vilket jag återkommer till nedan. Om vi bortser 
från den skrivna texten fungerar denna putto, tillsammans med de andra, som en tredelad 
fokalisering; putto B:2 och BA tittar båda på Mars, medan putto B:3 sträcker en lagerkrans 
mot honom. Detta, tillsammans med att Venus även pekar i dennes riktning, gör att Mars blir 
överdeterminerad och framstår som gruppens huvudgestalt. Den nedre puttons överräckande 
av lagerkransen är en rörelse med en tvådelad funktion: den pekar inte bara ut Mars, utan 
kransen i sig fungerar som ett fragment. Gillgren beskriver fragmenten som vanligt 
förekommande inom såväl litteratur som bildkonst (inte minst inom emblematiken), vilket 
inom litteraturen exempelvis yttrar sig i att vissa detaljer utelämnas och får i stället fyllas i 
med läsarens fantasi.123 Ett bra exempel inom konsten är Annibale Carraccis monumentala 
freskcykel i Palazzo Farnese i Rom. Gudamotiven som är utförda som stafflimålningar i 
guldramar (så kallat quadro riportato124), omges av puttis och andra gestalter som delvis döljs 
av, eller delvis döljer de målade tavlorna, vilket lockar betraktaren att själv fylla i det som ej 
syns [bild 5]. Vidare beskriver Gillgren det som att definitionen av fragment inom 
bildkonsten är nära identisk med definitionen för en symbol, alltså en del som representerar 
en helhet, som att en kringla representerar ett bageri125  

                                                
122 Tolkningarna om vem denna och dess motsvarighet vid rummets andra kortsida är, divergerar något. 
Lindblom redogör med hänvisning till Schüzercrantz att dessa föreställer sibyllor, Lindblom 1941, s. 19; Vahlne 
såväl som Strandberg menar dock att dessa representerar arkitekturen och måleriet, Vahlne 2012, s. 200, 521; 
Strandberg 1967, s.19. De sistnämndas identifiering av gestalterna ter sig mest trolig, dels för som Vahlne 
påpekar återkommer konsterna även i samband med Drottningen i våningen under, i det åttkantiga kabinettet, 
men även på grund av likheterna med Ripas beskrivning av personifikationerna, se Cesare Ripa, Iconologie ou 
La science des emblemes, devises, &c. Qui apprend à les expliquer dessiner et inventer. Ouvrage tres utile aux 
orateurs, poëtes, peintres, sculpteurs, graveurs, & generalement à toutes fortes de curieux des beaux arts et des 
sciences. Enrichie & augmentée d'un grand nombre de figures avec des moralités, tirées la pluspart de Cesar 
Ripa. Par J. B. de l'Academie Françoise. Tome premier [-second] . A Amsterdam, chez Adrian Braakman ... 
1698., Adrian Braakman, Amsterdam, 1698, s. 533, 535, [e-bok] (hämtad 2018-05-19). 
123 Gillgren 2010, s. 13. 
124 Med termen avses takmålningar vars avsikt är att det ska se ut som om an har placerat inramade 
stafflimålningar i taket. Ofta utfördes sådana målningar, tillsammans med andra illusionistiska element. 
Chilvers, Ian, Osborne, Harold & Farr, Dennis (red.), The Oxford dictionary of art, 3. ed., Oxford University 
Press, Oxford, 1997 (uppslagsord: quadro riportato), [e-bok] (hämtad 2018-05-19). 
125 Gillgren 2010, s. 13. 
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Lagerkransen fungerar som symboliskt fragment i förhållande till Mars och den förstärker 
dennes krigiska kvalitéer; Mars var romarnas krigsgud, och lagerkransen den symbol som 
romerska befälhavare bar vid firande av triumfer.126 Vidare skapas, av att putton sträcker 
lagerkransen mot Mars, en rörelse uppåt vilken riktar blicken mot Mars, som i sin tur blickar 
mot den putto (BA) som uppsträckt håller textremsan med CUM IPSA FORTIOR. Blickarna, 
gesten och texten samspelar och skapar en riktning mot Svea i Figurgrupp A.  
 Att Svea som i sin lejondragna char utgör gruppens centralgestalt, framgår av de andras 
gester, blickar och rörelser: Putti A:3 och A:4 skapar en riktning mot henne genom skölden 
som bärs åt hennes håll. Likaså betraktar Victoria (A:2) Svea och är i färd med att kröna 
henne med en lagerkrans. Även Lejonen (A:7 och A:8) pekar implicit ut Svea som 
centralgestalten genom att de inom kompositionen är förknippade med henne genom att vara 
förspända hennes char. Ytterligare en gestalt pekar ut Svea, nämligen Fama (A:0). Fama, 
ryktets gudinna, kommer flygande från vänster med riktning mot Svea, med trumpeten 
utsträckt i den vänstra handen och med den högra hållandes evighetens orm.127 Relationen 
mellan Svea och Ceres och Triptolemosbarnet (A:5) är däremot svagare; de sistnämndas 
relation är stark då barnet dels lutar sig mot Ceres, men även då de båda lutar sig mot det 
bakomvarande ymnighetshornet. De har däremot ryggen vänd mot Svea, men förefaller ändå 
förknippade med henne då de återfinns sittandes i samma molnformation. 
 De interna relationerna i Figurgrupp A kopplas alla – även om Ceres (A:6) och 
Triptolemosbarnet (A:5) mer indirekt än övriga – till Svea, och gör henne till gruppens 
fokalpunkt. Men då även de två andra figurgrupperna enligt ovan beskrivning via gester och 
blickar riktar sig mot henne, framstår hon inte bara som den enskilda gruppens centralgestalt, 
utan hela kompositionens. 
 Putton (BA) med textremsan är intressant ur flera aspekter. Dels för att texten är det enda 
skriftligt formulerade budskapet i kompositionen, men dels på grund av dess funktion som 
fokalisering. I plafondens imaginära gudavärld utmärker sig putton då denne är den ende som 
explicit riktar sig mot betraktaren: putton gestikulerar med ena handen nedåt, bort från den 
celesta världen där de gudomliga gestalterna befinner sig, och ner till den faktiska världen 
som betraktaren befinner sig i. Handens gest påkallar betraktarens uppmärksamhet och 
adresserar denne, medan den andra handen som håller textremsan har en tudelad funktion: 
dels ger den en förklaring till hur verket skall tolkas (tillsammans med henne blir du starkare), 
men handen som är upphöjd mot Svea visar även att det är henne inskriptionen syftar på. Men 
inte bara betraktarens adresseras av putton, för medan dennes hand pekar mot betraktaren, 
riktas blicken mot Mars. Deras relation är således stark, men Mars möter vare sig puttons 
blick eller tittar på budskapet. I stället är blicken fäst på Svea, som att han redan har läst 
budskapet och nu blickar upp mot henne.  
 
Mars och Venus – Fredrik I och Hedvig Taube? 
Att Strandberg enligt ovan tolkade förekomsten av Bacchus, Venus och Mars som en allusion 
till Fredrik I:s affär med Hedvig Taube, bör här beröras. Att som betraktare läsa in denna 
                                                
126 Oxford Dictionary of the Classical World, (uppslagsord: mars; laurel) 
http://www.oxfordreference.com/view/10.1093/acref/9780192801463.001.0001/acref-9780192801463-e-2253# 
(hämtad 2018-05-19)  
127 Lindblom 1941, s. 19. 
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koppling är förvisso ej omöjlig. Men Strandberg vill påvisa att programmet skulle vara 
utformat med denna syftning och menar att en sådan avbildning ej skulle ha uppfattats som 
stötande eller skandalös under sin samtid.128 Strandberg verkar här syfta på Taubes mer eller 
mindre officiella roll som mätress129; och kungen har visserligen beskrivits som uppslukad av 
känslor för Taube, och att relationen dem emellan svår att dölja.130  

Det finns dock skäl att betvivla denna ovan refererade tolkning, för relation väckte i sin 
samtid häftig opposition.131 Könsumgänge mellan en gift och en ogift person, vilket under 
denna tid kallades enkelt hor, till skillnad mot dubbelt hor som avsåg om båda partnerna var 
gifta, sågs som ett allvarligt brott och under den Lutherska ortodoxins inflytande hade straffet 
skärpts, vilket yttrade sig i såväl kyrkolagen från 1686 som i 1734 års lag.132  

I Missgärningsbalken i Sveriges Rikes lag från 1734 redogörs för den i förhållande till 
antalet brottstillfällen stegrande straffskalan; enkelt hor skulle vid första tillfället bestraffas 
med böter, men om detta sedan upprepas stegrades straffsatsen och vid fjärde gången skulle 
den gifte enligt lagen mista livet, medan den ogifte fick böta 167 daler.133 
 Med detta avser jag ej att spekulera kring huruvida ett bestraffande av konungen vare sig 
var önskvärt eller ens ett reellt alternativ. Konungen var i sitt ämbete juridiskt oansvarig 
(vilket var en idé hämtad från romersk rätt), och upphöjdhet över lagen stod nära knuten till 
hans symboliska roll som opartisk rättskipare.134 Kungen spelade en symbolisk roll för en 
opartisk rättskipning.135 Denna symboliska roll stod ej i samklang med den 
utomäktenskapliga relationen med Taube. Att relationen väckte missnöje, uppenbarades 
exempelvis 1739 i den stora sekreta deputationen, då förslag framlades om att prästerna borde 
visa sitt missnöje mot affären genom att markera mot Hedvig Taube.136 Därtill ska tilläggas 
att Ulrika Eleonora tog illa vid sig av konungens affär.137 Vidare stod kungen ej över 
undersåtarna i religionsfrågorna men”[…] däremot förfogade han över de medel som kunde 
befrämja den rätta tron, och genom sitt föredöme skulle han bidra till att den evangeliska läran 

                                                
128 Strandberg 1967, s. 28. 
129 Med mätress avses en älskarinna till en furste eller andra högtstående män, 
Nationalencyklopedin, (uppslagsord:mätress), http://www.ne.se.ezp.sub.su.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/mä
tress (hämtad 2018-05-18). 
130 Karin Sennefelt, Politikens hjärta: medborgarskap, manlighet och plats i frihetstidens Stockholm, 
Stockholmia, Stockholm, 2011, s. 262.  
131 Nationalencyklopedin, (uppslagsord: Hedvig Taube), 
http://www.ne.se.ezp.sub.su.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/hedvig-taube (hämtad 2018-05-18). 
132 Nationalencyklopedin, (uppslagsord: hor), 
http://www.ne.se.ezp.sub.su.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/hor (hämtad 2018-05-06). 
133 Sweriges rikes lag gillad och antagen på riksdagen åhr 1734. [Elektronisk resurs], Stockholm med kongl. 
may:ts allernådigste privilegio tryckt uti historiographi regni tryckerij af Hartwig Gercken. Åhr 1736., 1736, 
s.273–275, [e-bok]. 
134 Grunden för detta bottnade i idén om lagen som en allmänt godtagen överenskommelse och konungen 
fungerade som en garant för idén om lagens uppehållande: den rättsvårdande auktoriteten härstammade i 
konungens juridiska oansvarighet, och konungen ansågs vara oväld och fri från särskilda ståndsintressen. 
Kungen som person, hade endast begränsat inflytande, men däremot kungen i rådet (alltså kungl. Maj:t) var 
högsta rättsinstans, och således lagens främste uttolkare i landet, via Justitierevisionen, Nordin 2009, s. 39, 44. 
135 Nordin 2009, s. 39. 
136 Göran Nilzén, Carl Gyllenborg: en frihetstida hattpolitiker. Carlsson, Stockholm, s. 283. 
137 Anders Fryxell, Berättelser ur svenska historien. 35, Fredriks regering, afd. 5: hattpartiets styrelse 1739–
1743 och finska kriget, Norstedt, Stockholm, 1903, s 63-68, [e-bok] (hämtad 2018-05-19). 
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behölls ren och oförfalskad.”138 Relationen med Taube ansågs även försvaga kungens 
politiska ställning eftersom denne betraktades som helt uppslukad av sin älskarinna, vilket 
dels gjorde honom mottaglig för manipulation, och dels hindrade passionen honom från 
omdömesgilla politiska handlingar.139  

Att avbilda kungligheters dygder, är tämligen vanligt förekommande inom bildkonsten. 
Exempelvis går det en trappa ner i slottet att finna sådana förhärligande allegoriska program, 
innehållandes såväl de teologiska dygderna som kardinaldygderna.140 Om programmet 
utformats – som Strandberg vill påvisa – med en hänvisning till konungens affär, skulle detta 
i praktiken innebära ett uppvisande av kungens laster. Att detta även skulle ske i en plafond i 
Drottningens sommarrum, ter sig därmed högst osannolikt.   

Däremot (om bortsett från den av Strandberg alluderande affären med Taube), förefaller 
det rimligt att se gestalten Mars som anspelande på Fredrik I. Kungligheter avbildade i 
mytologisk skepnad är inom konsten förekommande, exempelvis har Fredrik I och Ulrika 
Eleonora tidigare framställts just som Mars och Venus.141 Mars krigiska kvalitéer gör (som 
även ovan anfört) denne till en rimlig gud att förknippa med Fredrik.142 Det finns även skäl att 
beröra huruvida en understucken hänvisning till Drottningen går att finna i plafonden. Jag 
kommer i följande avsnitt argumentera för detta. Till skillnad mot tidigare forskning menar 
jag dock att hänvisningen ej utgörs av puttons pekande mot realrummet, utan av Svea själv. 
 
Svea och Ehrenstrahl  
Det är för analysens fortsatta intressant att undersöka hur Svea tidigare har figurerat inom 
bildkonsten. Allan Ellenius redogör hur Sveagestalten under karolinsk tid kom att figurera allt 
mer inom den panegyriska konsten, en ökning vilket han sammanför med den samtidigt 
ökande patriotiskt medvetenheten.143 Ellenius spekulerar även kring huruvida Svea som 
ikonologisk innovation kan härledas till en numera försvunnen målning av Nicolas Vallari, 
(vilken ska ha förställt det triumferande Sverige), och noterar även att David Klöcker 
Ehrenstrahl (1628–1698) var en av de som tidigt visade intresse för en gestalt som 
personifierar riket.144 Ellenius menar att Svea dels är ett bra exempel på hur allegoriska 
uttrycksmedel anpassas för nationella behov, men även att Svea påvisar vikten av tillgången 
till personifikationer för användning inom panegyriken och förhärligandet av överheten.145  

Även om Ehrenstrahl avled 1698, och det faktum att de allegoriska verk som han skapade 
tillkom under en period då monarkin var som starkast – till skillnad mot den svaga ställningen 
under frihetstiden – är hans verk intressanta, då han medverkade i etablerandet av Svea inom 
bildkonsten. För som Gillgren noterar är vår förståelse för ett verk i hög grad beroende på 

                                                
138 Nordin 2009, s. 37. 
139 Sennefelt 2011, s. 262; se även Svante Norrhem, Kvinnor vid maktens sida: 1632-1772, Nordic Academic 
Press, Lund, 2007, s, 97. 
140 Vahlne 2012, s. 176. 
141 Strandberg 1967, s. 28. 
142 För redogörelse för krigiska meriter förknippade med Fredrik I, se Karin Tegenborg Falkdalen, Kungen är en 
kvinna: retorik och praktik kring kvinnliga monarker under tidigmodern tid, Institutionen för historiska studier, 
Univ., Diss. Umeå: Univ., 2003, Umeå, s. 125, 144. 
143 Allan Ellenius, Karolinska bildidéer: [Pictorial ideas in Swedish art…] Uppsala, 1966, s. 45. 
144 Ellenius 1966, s. 45, 54. 
145 Ellenius 1966, s. 45, 54. 
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förståelsen av dess relation till en epoks övriga konstproduktion, då konstverk – kanske 
framförallt verk från tidigmodern tid – ingår i en tradition.146  
 
Suecia antiqua et hodierna  
Det verk som i förhållande till Francias plafond är intressant i form av interartiell referens är 
titelbladet till Erik Dahlbergs (1625–1703) Suecia antiqua et hodierna (eller Suecian, som 
den vanligen kallas). Suecian utkom 1716 och innehåller närmare 500 kopparstick och 
etsningar som skildrar stormakten Sveriges bebyggelse i forntid och nutid (titeln Suecia 
antiqua et hodierna översätts just till ”Det forna och nuvarande Sverige”).147 Idén till Suecian, 
fick Dahlberg under 1650-talet vid ett besök hos Merian i Frankfurt, vilket var ett av Europas 
ledande förlagshus, som hade specialiserat sig på utgivning av bokverk med byggnader och 
städer. Vid hemkomsten till Sverige presenterade Dahlberg idén om visa upp landets skönhet 
och storhet genom att skapa ett liknande planschverk för riket. För precis som man via lyckad 
krigsföring hade skapat sig en plats i Europas medvetande, ville man även tillskansa sig en 
plats på den kulturella arenan och hävda sig gentemot andra storheter så som Holland eller 
Frankrike, och Suecian sågs som en del i detta projekt. Suecian hade alltså redan från början 
en utländsk publik i åtanke.148  

Idén föll i god jord hos regeringen som gjorde projektet till en statsangelägenhet och 
Dahlin fick kungligt privilegium för att fullborda verket; men trots kungligt stöd och statliga 
resurser tog färdigställandet närmare 50 år och ännu vid Dahlströms död var det ej färdigt. 
När verket slutligen började användas, intog det en förnäm plats som regeringens offentliga 
gåva till landets prominenta gäster.149 
 Dahlberg lade ner extra möda på utformandet av titelbladet eftersom detta var det första en 
läsare mötte, och han ville undvika att denne slog igen boken om intresse ej väcktes.150 
Uppdraget att utforma titelbladet gick till Ehrenstrahl och det centrala motivet blir här extra 
intressant eftersom kombinationen av Svea och Mars valdes för att introducera Suecian. I den 
slutgiltiga versionen av titelbladet [bild 6], vars förlaga utformades av Ehrenstrahl men 
graverades med tämligen markanta ändringar av Jean Le Pautre (1618-1682), syns Svea med 
det Nordiska Lejonet.151 Svea framställs här med murkrona och spira, vilket för 
associationerna till Ripas Italia Turrita, men murkronan går även att härleda till Cybele.152 
Utifrån vilken förebild Ehrenstrahl har modellerat denna framställning av Svea är i analysen 
av sekundär betydelse, det som i samband med plafonden är av intresse är dels 
sammanförandet av Svea och Mars, men även det faktum att Sveas ansikte var ett porträtt av 

                                                
146 Gillgren 2010, s. 8.  
147 Mårten Snickare, ”Konst och makt under stormaktstiden”, Sveriges historia. 1600-1721 : [stormaktskrigen, 
Östersjöväldets uppgång och fall, militärstaten, envåldshärskarna, kung och folk, läskunnighet, kyrkotukt, 
kvinna och man, nya svenskar, järn, koppar och tjära, svenska kolonier], Nils Erik Villstrand (red.), Norstedt, 
Stockholm, 2011, s. 79. 
148 Snickare 2011, s. 79–80. 
149 Jonas Nordin, Bortom bergen bor ock folk: Erik Dahlbergh och bilden av 1600-talets Sverige, Kungl. 
biblioteket, Stockholm, 2016, s. 14, 48, [e-bok]; Snickare 2011, s. 80. 
150 Nordin 2016, s. 18. 
151 Nordin 2016, s. 18; Magnusson & Nordin, s. 100. 
152 Publius Vergilius Maro, John Dryden & A. Hamilton Tompson (red.), Virgil’s Aeneid, Cambridge University 
press, 2014, s. 9, [e-bok] (hämtad 2018-05-19). 
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änkedrottningen Hedvig Eleonora.153 Mars ses i titelbladet sittandes på en hög med 
krigstroféer och överlämnandes en lagerkrans till Svea, som med en gest gör sig redo att ta 
emot den. Budskapet, att Sverige tack vare segerrika krig har erhållit ära och storhet, framgår 
här i all tydlighet då Mars i form av krigets personifikation, överräcker Svea segerns 
triumfsymbol.  
  Att plafondens Mars och Svea skulle kunna härledas till titelbladet är en plausibel slutsats: 
Under mina efterforskningar har jag ej funnit något liknande allegorisk kombination. Med 
detta sagt utesluter jag inte att det endera har funnits eller att sådana existerar och av mig 
harförbisetts. Vad som däremot talar för Suecian är först och främst den övertygande 
kongruensen i det skildrade momentet; att Mars överräcker en lagerkrans till Svea. Vidare var 
Suecian under frihetstiden fortfarande viktig, exempelvis genom försäljning för att på så sätt 
öka stadsintäkterna.154 Än mer talande för synen på, och uppskattandet av, Suecian var att den 
vid flertal tillfällen användes som avskedsgåvor till besökande ministrar; ett extra praktfullt 
exemplar färdigställdes exempelvis åt den tyske rikskanslern Friedrich Karl von Schönborn-
Buchheim (1674–1746), och även Ulrika Eleonora ansökte i två omgångar (1719 och 1723) 
om exemplar av verket (vilka hon antagligen skulle använda som just gåvor).155 Tesen om att 
Suecian skulle kunna tjänat som ikonografisk förlaga till gestalterna styrks ytterligare av att 
Hårleman på 1740-talet (i vad som idag kallas Bernadottegalleriet i Stockholms Slott) lät 
uppföra två målningar föreställandes Drottningholms respektive Strömsholms slott, och 
motiven (som utfördes av Pasch) kopierades från Suecian.156 

I plafonden är dock relationen mellan Mars och Svea annorlunda än i titelbladet; Mars 
befinner sig nedanför Svea och tydligt avgränsad från henne då de befinner sig på olika 
molnformationer. Mars förefaller passiv och till skillnad mot avbildningen i Suecian återfinns 
ej några krigiska attribut så som vapen eller krigstroféer, utan han återfinns i stället med 
Venus och Bacchus, vars närvaro snarare alluderar på fred än krig: Charles Dempsey 
beskriver föreningen av Mars och Venus som känd sedan antiken som ett emblem för inte 
bara fred, utan även för giftermål, eftersom ”[…] the power of Love and Beauty to conquer 
strife and nourish procreation”.157  
Att Mars (enligt ovan diskussion) även kan tolkas som Fredrik I, är intressant i samband med 
alluderingen till äktenskap som kombinationen av Mars och Venus utgör. Jag har ovan visat 
osannolikheten i Strandbergs tolkning av gruppen som syftandes på kungens relation med 
Taube. I stället menar jag att motivet snarast bör härledas till giftermålet mellan Fredrik och 
Ulrika Eleonora, och att anspelningar till den sistnämnde återfinnas i förtäckt form i Svea-
gestalten. Att Svea tidigare förknippats med en drottning har visats ovan via Suecians 
titelblad och Hedvig Eleonora. Men även Ulrika Eleonora har associerats med Svea, bland 

                                                
153 Nordin 2016, s. 18. 
154 Börje Magnusson & Jonas Nordin, Drömmen om stormakten: Erik Dahlberghs Sverige, Medström, 
Stockholm, 2015, s. 264 
155 Magnusson & Nordin, s. 264, 266. 
156 Magnusson & Nordin, s. 275. 
157 Charles Dempsey, Inventing the Renaissance putto, Univ. of North Carolina Press, Chapel Hill, NC, 2001 s. 
140. 
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annat i Karl Serlachius (1693–1764) Dråtte-Skald 158 Vidare finns det även i den sista 
figurgruppen indikationer som styrker tesen om att det i plafonden finns undanstuckna 
hänvisningar till Ulrika Eleonora.  
 
Saturnus-gruppen 
Även figurgrupp C har enligt ovan tolkats på olika sätt; Strandberg vill exempelvis i denna se 
en syftning till Vergilius epos Æneiden och argumenterar uttömmande för detta.159 Dock 
bygger identifieringen på av Strandberg gjorda feltolkningar av gestalterna.  

En av grundpelarna i Strandbergs tolkning, är att Francia har hämtat inspiration från en 
gravyr av Pietro Testa (1611–1650) [bild 7]. Som Strandberg mycket riktigt påstår, återfinns 
konvergens mellan gravyrens liggande gestalt och gestalten i plafonden (C:3). Viss skillnad 
återfinns dock, som att gestalten i plafonden saknar de vingar som återfinns i gravyren, likaså 
har en omorganisering av omgivande gestalter skett. Bortsett från detta är likheterna dock 
övertygande. Strandbergs analys av plafonden motiv, grundar sig i att kvinnan (C:1) som 
håller fram sitt bröst mot den liggande gestalten (C:3), är baserad på Testas framställning av 
gestalten med murkronan i gravyren, och vilken han tolkar som personifikationen av Troja; 
Strandberg bygger sedan vidare tolkningen och uttydandet av gestalterna kring detta och i 
dennes tolkning blir den liggande mannen en fallen hjälte från det trojanska kriget medan 
mannen med det mörka skägget identifieras som Æneas fader Anchises. Vad som dock 
förefaller ha undgått Strandberg, är att den liggande gestalten (C:3) även återfinns i plafonden 
i Drabantsalen. I den del av målningen som tillskrivs Francia, återfinns längst till höger en 
gestalt (F:6), som likt den i Hörnsalen är liggandes med huvudet riktat snett nedåt och med 
armen lyft mot hjässan [se bild 8 för jämförelse]. Det förekommer mellan dessa tre en klar 
överensstämmelse i hur gestalten är avbildad, medan diskrepans råder i det sammanhang som 
denne återfinns i. Strandberg utgår från att gestalten i plafonden (C:1), likt motsvarigheten i 
Testas gravyr (gestalten med murkrona) är Troja.160  

Men förekomsten av den liggande gestalten (C:3) i två av slottets plafonder (dessutom i 
helt olika ikonografiska kontexter) indikerar att Francia formmässigt, snarare än 
innehållsmässigt, har utgått från Testas gravyr: att gravyrens gestalt endast har stått förebild i 
den bemärkelsen att Francia från denne funnit inspiration i hur visuellt representera en 
liggande gestalt. Vidare förefaller förekomsten av denne gestalt styrkande för tesen om att 
Francia har utför denna figurgrupp. Vem denne gestalt är, återkommer jag till nedan.  

Strandberg finner i sin tolkning ingen direkt koppling mellan gestalten och Vaksamheten 
som står bredvid.161 Svårigheten i att koppla Vaksamheten till de övriga, beror förmodligen på 
Strandbergs försök att identifiera en skriftlig källa. Om vi däremot, i enlighet med Kemps 
teori, söker efter interartiella referenser, finner vi en övertygande sådan i en gravyr [bild 9] av 

                                                
158 I ”Dråtte-skald” tillskrivs exempelvis först Svea rikets modersroll, vilken senare övertas av Ulrika Eleonora. I 
en annan dikt efter drottningens frånfälle framställs Svea som dennes dotter. Pär Alexandersson, Moder Sveas 
historia: den svenska nationspersonifikationen under fem sekler, Stockholm, 2017 s. 72–78. 
159 Strandberg 1967. 
160 Strandberg 1967, s. 29.  
161 Strandberg för ett något ansträngt resonemang där Vaksamheten kopplas ihop med de övriga genom att pilen 
i hennes hand går att koppla till försiktighetens personifikation [Prudence], Strandberg 1967, s. 30. 
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Pieter Jalhea Furnius (ca 1545 – 1610).162 I gravyren syns Vaksamheten ståendes över en 
gestalt som via inskriptionen identifieras som Lättjan (Acedia):  
 

Detta ska du tro är den bevingade VAKSAMHETEN. 
Den utför sina uppgifter med sådan snabbhet 
[att] den har tid till studier och den förlorar ingen tid. 
För dess fötter ligger LÄTTJAN underkuvad 
Glömsk av bekymmer och med tid till skändliga drömmar, 
Utan att tänka på något berömvärt i sitt sinne.163 

 
Acedia har sitt ursprung i Egypten och 300-talet och ökenfäderna, vilka var munkar som 
retirerat till öknen för att avsiktligt möta onda tankar.164 För dem var Acedia en inre strid som 
i huvudsak åsyftade det fundamentala engagemanget för såväl sin andliga identitet som 
kallelsen.165 Konceptet kommer ej närmare behandlas här, för det har gjorts på annat håll.166 
Vad som däremot är väsentligt, är att konceptet från att ursprungligen ha varit relativt snävt 
och berörandes religiös kallelse och identitet, med tiden kom att vidgas (mycket genom 
Thomas Aquinas (1227 – 1274)), och religiös kallelse kom att kunna appliceras på all typ av 
arbete; att lägga ner flit i sitt arbete och sysslor var att visa kärlek och tillgivenhet till gud.167 
Under seklerna har sedan Acedia blivit en kristen term som allt mer kommit att förknippas 
med rastlöshet eller oförmögenhet att arbeta eller att be, och som kom att räknas som en av de 
sju dödssynderna.168 Vidare kom dödssynden Acedia att allt mer ställas mot dygden Caritas – 
kärleken för gud (och den oegennyttiga kärleken till nästan) – då Acedia sågs som dess 
motpol.169 Och Caritas, vars huvudhandling sågs som viljan att älska, ledde till såväl 
Misericordia,170 som glädje och fred.171 Luther avvisade dock dödssynderna och menade att 
det inte finns någon skillnad mellan dödssynder och förlåtliga synder, utan oavsett vilken 
synd det rör sig om äventyras av denne förhållandet med Gud, och lösningen är att ångra, 
bekänna och slutligen utplåna synden via Guds förlåtelse.172  
                                                
162 Gravyrens förhållande till såväl programmets [okände] skapare eller konstnären är outredd. Dock är 
konvergensen mellan gravyrens avbildade motiv och berörda gestalter i plafonden för övertygande för att bortse 
ifrån. Vidare skedde i Europa under tidigmodern tid snarast en explosion i såväl antalet tryck som cirkulerade på 
den öppna marknaden, som i antalet konstnärer som involverades i produktionen av dessa; trycken genomsyrade 
den europeiska kulturen och spred såväl idéer som bilder, James M. Saslow & Babette Bohn, A Companion to 
Renaissance and Baroque Art (Blackwell Companions to Art History), Wiley-Blackwell, 2013, s. 16, [e-bok] 
163 |se bild 9]. Översättning av Maria Plaza, Maria Plaza, Docent, Stockholms Universitet, En fråga gällande en 
latinsk inskription, 2018-05-15. 
164Rebecca Konyndyk DeYoung, “Sloth: Some Historical Reflections on Laziness, Effort and Resistance to the 
Demands of Love”, Virtues and their vices, Craig A Boyd & Kevin Timpe (red.), 2014, s. 178. [e-bok].  
165 Konyndyk DeYoung 2014, s. 178. 
166 Konyndyk DeYoung 2014. 
167 Konyndyk DeYoung 2014, s. 187. 
168 E. A. Livingstone, (red.), “acedia”, The concise Oxford dictionary of the Christian Church, 2. ed., Oxford 
University Press, Oxford, 2000, [elektrisk resurs].  
 http://www.oxfordreference.com.ezp.sub.su.se/view/10.1093/acref/9780198614425.001.0001/acref-
9780198614425-e-35#  
169 Konyndyk DeYoung 2014, s. 187. 
170 Latin för barmhärtighet. Nationalencyklopedin, (uppslagsord:Misericordia), 
http://www.ne.se.ezp.sub.su.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/misericordia (hämtad 2018-05-19) 
171 Konyndyk DeYoung 2014, s. 188. 
172 http://www.ne.se.ezp.sub.su.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/dödssynd (hämtad 2018-05-18). 
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Den liggande gestalten i plafonden representerar således Acedia, eller Lättjan. Att denne 
gestalt återfinns i målningen får sin förklaring i såväl frihetstidens sedliga som ekonomiska 
litteratur, för Lättjan var även i frihetstidens protestantiska Sverige en högst aktuell last. Leif 
Runefelt visar i Dygden som välståndets grund, hur Fliten var en central dygd i frihetstidens 
rådande etik, och mot denne ställdes ofta dess motpol, vilken var Lättjan.173 Genom dygd och 
flit, kunde naturens tillgångar och resurser (som ofta liknades vid ymnighetshorn) tillvaratas 
och välstånd skapas; medan Lättjan och dess främsta yttringar, som utgjordes av lösdriveriet 
och tiggeriet, sågs som faror för samhället.174 Även tranan, Vaksamhetens attribut, är av vikt 
och utgör en i sig betydelsefull beståndsdel i allegorin. För ytterligare en relevant interartiell 
referens återfinns i Abraham Sahlstedts Sinnebildskonsten med en samling af sinnebilder och 
deras uttydning, utgiven 1758. Där återfinns en bild [bild 10] av en trana hållandes en sten 
samt en förklarande text: ”En trana håller en sten med foten. Studio & Vigilantia. Igenom flit 
och vaksamhet. Är en bekant Sinnebild, som utmärker en trifven och idog menniskas flit och 
vaksamhet i alt des företagande.”175 Sahlsteds Sinnebildskonsten är det enda svenskspråkiga 
verk som uteslutande behandlar emblematik.176 Verket utkom visserligen 1758, alltså efter 
plafondens färdigställande och har således ej haft någon inverkan på dess utformande. 
Däremot har Sahlstedt, som han beskriver i verkets inledning, i sitt arbete utgått från befintlig 
emblematik, vilket är ett ämne som enligt honom utvecklades i Italien under 1600-talet och 
förfinades i Frankrike under seklets slut.177 Sahlsteds beskrivning av Tranan och stenen som 
symbol för flit och vaksamhet var således (genom hänvisningen till 1600-talets utarbetning av 
emblematiken) redan etablerat och – vilket framgår av ovan citat – välkänt, eftersom han 
beskriver sinnebilden som bekant. Att det är lättjan som Francia har avbildat förklarar även 
Saturnus plats i allegorin. Saturnus var den antika romerska gudomen med herravälde över 
tiden. 178 Tiden, knyts till den ovanciterade texten från Furnius gravyr, där Vaksamheten 
tillvaratar tiden medan Lättjan tar sig tid till skändliga drömmar. Men tiden återkommer även 
i en till Acedia nära knuten gestalt: I Ripa återfinns Negligenza, vilken beskrivs som Acedias 
avkomma, och dess attribut består av ett liggande och således stillastående timglas, vilket 
symboliserar den tid som förloras på grund av dennes försumlighet (och även i Ripas text om 
Acedia återkommer beskrivning hur denne slösar tid).179 Kopplingen mellan dessa bör således 
tolkas som att Saturnus i egenskap av personifikationen av tiden, i sitt fjättrade och immobila 

                                                
173 Runefelt, Leif, Dygden som välståndets grund: dygd, nytta och egennytta i frihetstidens ekonomiska tänkande, 
Stockholms universitet, Stockholm, 2005, s. 137, 139. 
174 Runefelt 2005, s. 136–137. 
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177Sahlstedt 1758, s. 1. 
178 Saturnus är en inom konsten vanligt förekommen gestalt, ofta i egenskap av symboliserande tiden, och som 
denne någon form av avslöjare eller uppenbarare, Panofsky 1939, s. 81-83; Motivet med den fjättrade Saturnus 
återfinns ej i Ripas skrifter, men återkom däremot i den romerska högtiden Saturnalia, då statyer av guden vilka 
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dictionary of the classical world, Oxford University Press, Oxford, 2007, [e-bok], (hämtad 2018-05-22). 
179 Ripa 1625, s.459-460; Cesare Ripa, Iconologia ouero descrittione dell'imagini vniuersali cauate 
dall'antichita et da altri luoghi. Da Cesare Ripa perugino, Per gli Heredi di Gio. Gigliotti, Rom, 1593, s. 3, [e-
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tillstånd, ska hänföras till det tippade – och tillika orörliga – timglaset i beskrivningen av 
Negligenza. Kombinationen utläses således som symboliserandes den tid som Lättjan slösar.  

Vad som likaledes ej framgår i Strandbergs tolkning, är hur boken, spiran och lagerkransen 
som återfinns bakom C:4, hör ihop med Anchises, för dessa förknippas ej vanligen med 
honom.180 Deras närvaro i plafonden bör få en förklaring, för som Gillgren noterar spelar 
symboliska fragment en viktig roll inom emblematiken.181 Spiran, boken och lagerkransen är 
attribut som brukar förknippas med Meriten – snarare än Anchises -  vilket exempelvis Ripa 
förklarar i Iconologia [bild 11]. Meriten avbildas förvisso i Ripas verk som en man i rik 
klädedräkt, men i den beskrivande texten noteras hur denne gestalt i Sala della Cancelleria i 
Rom (förutom med kungliga mantel och kronan) avbildas naken med en spira i sin ena 
hand.182 Plafondens gestalt förefaller således vara en blandning mellan dessa två i typer av 
beskrivningar av Meriten (möjligen har manteln och kronan exkluderats, för att ej riskera att 
denne sammanblandas med en konung), och fungerar således som en för plafondens motiv 
viktig interartiell referens. 183 Att Meriten får en framträdande roll i plafonden och att denne 
pekar upp mot Sveagestalten – som enligt ovan är möjlig att förknippa med Ulrika Eleonora – 
är intressant, för just Drottningens meriter var något som det lades stor vikt vid då hon valdes 
som regent.  

Tegenborg Falkdalens resonemang kring successionsfrågan efter Karl XII:s död är 
intressant i sammanhanget. Falkdalen noterar hur Ulrika Eleonoras krav på kronan grundande 
sig i åberopandet av sin arvsrätt (i egenskap av att vara dennes syster); men hur detta 
sedermera kom att underkännas.184 Frågan debatterades exempelvis vid rådets sammanträde i 
januari 1719, och börd och arv ställdes mot val och meriter; Drottningens teokratiskt 
grundade krav och hävdande att arvsrätten inte bara var av Gud, utan även av naturen given 
knöt, an till stormaktstidens politiskt retoriska tradition. Att rådet underkände denne arvsrätt, 
menar Tegenborg Falkdalen var ett medel för att begränsa kungamaktens styrka.185 Det 
slutgiltiga beslutet om att välja Ulrika Eleonora till drottning motiverades sedermera av rådet 
som först och främst grundat på hennes ”[…] ’höga person’, för det andra om hennes ’kongl. 
dygder och gåfwor’, för det tredje om den omsorg om fäderneslandet och undersåtarna som 
drottningen givit prov på och slutligen för hennes ’förfäders stora förtienster’.”186 Det är alltså 
vid Drottningens meriter som tonvikten läggs – att meriterna väger tyngre än börden – och 
Tegenborg Falkdalen noterar hur kungamaktens tidigare så viktiga argument (vid frågor om 
arvrike och tronföljd) om gudomlig legitimitet, nu började minska i betydelse till förmån för 
meriter och duglighet.187  

                                                
180 Att attributen bör härledas till denna gestalt styrks att Vaksamheten och Saturnus framställs nära sina 
associerade attribut. För redogörelse för hur Anchises brukar framställas, se Roberts 1998, s 439.  
181 Gillgren 2010, s. 13. 
182 Cesare Ripa, Della novissima iconologia di Cesare Ripa Perugino ...: parte prima [-terza] : opera utile ad 
oratori, predicatori, poeti, pittori, scultori ... per inventar concetti, emblemi, ed'imprese, per divisare qual si 
voglia apparato nutiale, funerale, trionfale, Volym 1–3, In Padova, 1625. s. 417. 
183 Att ikonografiska förebilder altererades eller blandandes är ej något ovanligt. Ett talande exempel för detta, är 
att Sahlstedt ägnade ett kapitel åt ”[…] oregelbundna Sinnebilder”, Sahlstedt 1758, s. 127-128. 
184 Underkännandet grundade sig på att hon var gift och att hon dessutom ej hade ansökt och erhållit ständernas 
tillstånd för giftermålet. Vidare var maken (blivande Fredrik I) reformert, Tegenborg Falkdalen 2003, s.127. 
185 Tegenborg Falkdalen 2003, s.127–128. 
186 Tegenborg Falkdalen 2003, s.128. 
187 Tegenborg Falkdalen 2003, s. 129. 
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Tolkningen av gestalt C:4 som Meriten stämmer således inte bara överens med beskrivningen 
i Ripas Iconologia; utan betonandet av meritens vikt i frihetstidens samtida politik (speciellt i 
valet av Ulrika Eleonora som regent) styrker dels gestaltens berättigade plats i en allegori i 
Drottningens paradrum. Men det styrker även tesen om att det i Svea går att finna alluderingar 
till Ulrika Eleonora, eftersom det är mot henne Meriten pekar, och således förknippas med. 

Den sista gestalten (C:1) som i korthet behandlades ovan och som Strandberg vill se som 
personifikationen för Troja, bör snarast (vilket även Svensson föreslår) tolkas som en Caritas-
gestalt.188 Svensson påtalar att svårigheten med att identifiera gestalten kan härledas till att 
attributen som utgörs av utskott vid öronen, möjligen är felrestaurerade och således otydliga; 
hon föreslår att det endera ska föreställa ”[…] åsneöron, strålknippen eller sädesax.”189  

Förslaget om strålknippen, eller snarare eldsflammor, är attribut förknippade med Caritas, 
då denne brukar avbildas med eld vid huvudet vilket representerar ”[…] the brightness and 
intensity of love […].190 Att denne återfinns i plafonden kan härledas till synen på 
drottningars traditionella roll som moder.191 Ulrika Eleonora hade visserligen ej några barn, 
men modersrollen tillskrevs traditionellt drottningarna, och även i hennes kungaförsäkran 
återfinns ett stycke där hon förklarar att hon avser vara som en mor för sina undersåtar.192 
Caritas ska i plafonden därför läsas som ett uttryck för moderskärleken, vilken alluderar på 
drottningens roll som undersåtarnas moder. Liknande symbolik, hade exempelvis använts 
under hennes egen moders (det vill säga Ulrika Eleonora d.ä), intåg i Stockholm, då ett 
monument uppfördes framför barnhuset, vilket utsmyckades med allegoriska framställningar 
av bland annat Caritas, vilken syftade på drottningens roll att såväl föda arvingar som att vara 
som en moder för sitt folk.193 Gruppen föreställer således dygderna Vaksamheten, Caritas och 
Meriten, vilka enligt ovanbeskrivna gester riktar sig mot, och således förknippas med, 
Sveagestalten. Medan lättjan och den fjättrade tiden förbli liggandes och immobila. 
 
  

                                                
188 Svensson 1967 [sidnummer ej angivet], cit. Strandberg 1967, s. 29. 
189 Svensson 1966, [sidnummer ej angivet], cit. Strandberg 1967, s. 29. 
190 Logemann 2017, s. 40–41. 
191 Tegenborg Falkdalen 2003, s. 123.  
192 Att uppmanas till att vara som en mor åt folket är ej unikt bara för Ulrika Eleonora, såväl Drottning Kristina 
som den engelska drottningen Anna Stuart hade vid sina trontillträden fått samma uppmaningar, om att de skulle 
uppträda som folkets och rikets ammor, Tegenborg Falkdalen, 2003, s.123–125. 
193 Värt att notera är den vanliga uppfattningen under tidigmodern tid att dygder gick i arv, Tegenborg Falkdalen, 
2003, s 21; Detta blir intressant i relation till Ulrika Eleonora d.ä.s ovanbeskrivna intåg i Stockholm, då inte bara 
Caritas förknippades med modern, utan även Vaksamheten tillsammans med Försiktighet och Tålamod, 
Ärlighet, Uppriktighet och Gudsfruktan, Mårten Snickare, Enväldets riter: kungliga fester och ceremonier i 
gestaltning av Nicodemus Tessin den yngre, Raster, Diss. Uppsala : Univ.,Stockholm, 1999 s. 50-54. 
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SLUTDISKUSSION 
 
Som ovan redogjort gällande Drabantsalens plafond, har undersökningen i stort anslutit sig till 
tidigare tolkningar, men med betoning på att dess centralgestalt i förstahand ska tolkas som en 
personifikation av krigsguden Mars. Vidare har undersökningen stärkt tesen att denne gestalt 
förefaller ha dubbla betydelser: att förutom symboliserandes Mars är det även möjligt att se 
denne som alluderande till Fredrik I. Detta har sedan kunna härledas till gestaltens förekomst i 
nästkommande rums plafond. I tolkningen av Hörnsalens plafond har däremot resultaten i 
större utsträckning avvikit gentemot tidigare forskning. Avsikten i denna avslutande 
diskussion är att försöka tolka hur Hörnsalens figurgrupper tillsammans bildar ett 
sammanhängande program.  
 Att Svea och Mars utgör centralgestalterna i Hörnsalens plafond, framgår enligt ovan 
analys. Likaså har tolkningen visat dessa gestalters dubbla natur, då de även går att härleda till 
Ulrika Eleonora respektive Fredrik. Men vad betyder plafondens program som helhet? Det 
finns olika sätt att tolka budskapet, och som Vahlne konstaterar skulle inte heller ämnet vara 
alltför lättolkat, utan uppmana till ”[…] kunskapsrika överväganden”.194 Betraktaren ställs 
inför tre olika scener som utgörs av de olika figurgrupperna, och det blir upp till denne att 
tyda hur dessa hänger ihop. Denna typ av utelämnande av en passage i ett narrativ kallas inom 
litteraturen för vakans, men är även applicerbart på bildkonsten; läsaren (eller i bildkonstens 
fall, betraktaren) bjuds in att själv delta i konkretiseringen av verket, för att göra det begripligt 
och fylla det med mening.195 I uttolkandet av förhållandet mellan figurgrupp A och B 
fungerar putton BA som nyckeln, i och med dennes funktion som fokalisering; för inom 
figurgruppen skapas (enligt ovan redogörelse) en rörelse, som börjar via Venus, fortsätter 
genom Putto B:3 och slutligen når putto BA; där den förstnämnde räcker Mars lagerkransen 
medan den sistnämnde bokstavligen (via textremsan) uppmanar honom att han är starkare 
tillsammans med henne. Uppmaningen syftar till att Mars – likt titelbladet i Suecian – 
återigen ska överräcka lagerkransen till Svea, och plafonden knyter således an till 
stormaktstidens bildidéer. 

Retoriken känns även igen från samtidens utrikespolitiska debatt. Laine redogör för hur det 
först för senare generationer stod klart att stormaktstiden slutade med Karl XII:s död; under 
frihetstiden levde ännu minnet efter de stora landmassor (och således inkomster), som Sverige 
var tvungna att avsäga sig enligt fredsvillkoren med Danmark, Preussen, Ryssland och 
Hannover 1719-1720.196 Ett revanschkrig mot Ryssland fungerade således som en stark 
politisk drivfjäder, och Hattpartiet som tog makten i landet 1738/1739 genomdrev även ett 
sådant, dock med nederlag som resultat.197 I ljuset av dessa utrikespolitiska tongångar och 
kopplingen till stormaktstidens bildspråk ska gesten snarare tolkas krigiskt (än fredligt som 
Strandberg vill påvisa): att Sverige är starkare med krigen. För att återknyta till uppsatsens 
inledande frågeställning, så förefaller det som att plafonden – om än i förtäckt form – ansluter 

                                                
194 Vahlne 2012, s. 202. 
195 Gillgren exemplifierar med Pieter Aertsens (ca. 1508-1575) Köttboden, där det i förgrunden återfinns 
avbildade styckdetaljer, medan bakgrunden utgörs av flykten till Egypten; det blir upp till betraktaren att tolka 
och försöka finna meningen med sammanförandet av dessa två motiv, Gillgren 2010, s. 14.  
196 Laine 2007, s. 259. 
197 Laine 2007, s. 259. 
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sig till samtidens utrikespolitiska revanschlystna krigsförespråkande, genom att påminna om 
hur krigen tidigare skänkt riket storhet, och att detta än en gång skulle kunna bli möjligt.  

Men kombinationen av Mars och Venus, vars dubbelbottnade budskap kan alludera på fred 
såväl som på giftermål, möjliggör även en annan tolkning. Förutom att plafonden 
(tillsammans med den andra i Drabantsalen) via sin pompa och högtstående status som 
historiemåleri, uppfyller Tessins kriterierna för mätbar prakt, bidrar de till stärkandet av den 
kungliga digniteten, genom ett uppvisande av de kungligas ärbara egenskaper och dygder. 

Ulrika Eleonoras förhoppningar om att kunna samregera med sin make var något som – 
trots att förslaget nekades - följde henne livet igenom.198 De centrala begreppen i debatten 
kring deras samregering kretsade kring Fredriks tapperhet (och krigiska meriter) och Ulrika 
Eleonoras kärlek, vilket exempelvis gavs uttryck för i Fredrik väljs till kung [bild 13], där 
inskriptionen lyder: ”Genom kärlek och tapperhet / Kommer spiran och kronen / 
Förhoppningen kommer med tiden / Där kärleken för till Tronen”.199 Tanken om samregering 
kom även att yttra sig i Georg Engelhard Schröders (1684-1750) dubbelporträtt [bild 12] där 
båda makarna ses hålla handen på riksrodret, vilket har tolkats som ett uttryck för deras 
jämbördighet vid tiden runt 1720. 200 De båda ovanstående bilderna utgör till plafonden 
viktiga interartiella referenser, speciellt dubbelporträttet och det faktum att det utfördes 1733, 
vilket visar att idén om samregering inte bara fortfarande var levande, utan att den även gavs 
uttryck för i konsten, bara några år innan plafonden påbörjades.  

Jag menar att dessa begrepp om tapperhet och kärlek som cirkulerade i debatten, även går 
att återfinna i plafonden: kärleken finns personifierad i form av Caritas, som förknippas med 
Svea via Vaksamhetens gest. Tillsammans med Meriten utgör dessa dygder som förknippades 
med Drottningen, vilket gör det möjligt att identifiera henne som Ulrika Eleonora. Vidare är 
det som bekant möjligt att i Mars se hänvisningar till Fredrik, och i egenskap att vara klädd i 
krigarens rustning symboliserar han således de krigiska meriter och den tapperhet som 
retoriken kretsade kring. Slutligen utgör Venus och Mars äktenskapsallusion tillsammans med 
putton en hänvisning till deras status som äkta par. Men framförallt konstateras att de är 
starkare tillsammans; Cum Ipsa Fortior.  

Hörnsalens plafond ska således ses som en allegorisk hyllning av kungaparet Ulrika 
Eleonora d.y. och Fredrik I. 
 
 
  

                                                
198 Thanner 1953, 125.  
199 Tegenborg Falkdalen 2003, s. 149. 
200 Tegenborg Falkdalen 2003, s. 167. 
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