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8. Rumsbeskrivning Svartsjö slott 

 
Den enda bevarade inredningsritningen från Svartsjö 
slott är denna trymåförsedda spisomfattning. Vasa-
samlingen 266. 
 
 
Hur såg rummen i det kungliga lustslottet ut? 
Att upprätta en rumshistorik över Svartsjö slott är inte 
helt problemfritt. Carl Hårlemans planritningar till 1730-
tals slottet saknar påskrifter om de olika rummens 
funktioner, men de avslöjar däremot att de två rum som 
ligger i anslutning till Italienska salongen, efter franskt 
mönster, var avsedda som sängkammare. 

Detta lilla franska lantslott var relativt enkelt inrett. 
Rummen hade skurgolv, profilerade bröstpaneler och 
taklister av stuck; väggarna var klädda med pappersta-
peter. Enligt bevarade inventarieförteckningar fanns 
varken sidentapeter, målade dörröverstycken eller för-
gyllda lister. Det var med andra ord ett intimt lantslott, 
inrett efter senaste mode, där kungafamiljen kunde dra 
sig undan det säkerligen ofta påfrestande hovlivet. 

Kung Adolf Fredrik och Lovisa Ulrika ansåg sig alltför 
trångbodda på Svartsjö. För att komma tillrätta med 
problemet förlängdes slottet med en flygel mot norr och 
en mot söder. För ritningarna svarade C. F. Adelcrantz. I 
och med ombyggnaden förändrades även slottets inred-
ningar. Det enklare lantslottet byggdes om till en mer 
ståndsmässig anläggning, som vi kan läsa om i beva-
rade inventarieförteckningar. I flera av rummen ersattes 
papperstapeterna med boaseringar och sidentapeter 

med förgyllda lister och över dörrarna placerades må-
lade dörröverstycken. 

De flesta av Adelcrantz planritningar till om- och till-
byggnaden har, till skillnad mot Hårlemans, påskrifter 
om de olika rummens tänkta användning, men alla visar 
inte samma rumsbenämningar. Planförslagen är odate-
rade, som ofta är fallet med äldre ritningar, men de kan 
i viss mån dateras med hjälp av påskrifterna om vilka 
kungligheter som de olika rummen var ämnade för. 
Inget av förslagen överensstämmer heller helt med det 
slutliga resultatet och påskrifterna om rumsfunktion blir 
därmed av ringa nytta. Att rummen, bortsett från golv, 
paneler, och taklister, helt har berövats sin fasta inred-
ning försvårar en jämförelse med inventarieförteckning-
arna ytterligare. Hade vissa rum haft kvar inredning från 
slutet av 1700-talet hade det gått att känna igen dessa i 
inventarierna och använda uteslutningsmetoden för de 
övriga. Vid arbetet med en rumshistorik kan man även 
räkna antalet fönsteraxlar och se hur många gardiner 
rummet har i inventarieförteckningen, men då de flesta 
rum i slottet har två eller tre fönster blir det inte särskilt 
fruktbart. 

Att knyta bevarade inventarieförteckningar till de olika 
rummen alltså varit svårt, men i slutfasen av arbetet 
med vårdprogrammet fann vårdprogramsförfattaren en 
byggnadsbeskrivning som hör till den tidigare kända 
plan J.1 Denna byggnadsbeskrivning är försedd med 
rumsnummer som korresponderar med planen. I be-
skrivningen meddelas vilka väggbeklädnader de olika 
rummen hade i början av 1800-talet. Jämförs arbetsbe-
skrivningen med inventariet efter Lovisa Ulrika så går 
det att bestämma i vilken ordning de olika rummen 
inventerats och därmed så går det att, i de flesta fall, 
avgöra de olika rummens funktion och hur de var in-
redda och möblerade vid 1880-talets början. Vi kan 
alltså skapa oss en tydlig bild av det Svartsjö, där Lovisa 
Ulrika levde sina sista år och som Gustav III sedan tog 
över. Liknande uppgifter, i form av påskrifter i blyerts, 
finns också på en planritning från Adelcrantz ombygg-
nad av slottet.2 Påskrifterna anger rummens väggbe-
klädnader och ibland något om inredningen. Dessa 
uppgifter är inte lika informativa som arbetsbeskrivning-
en, men de verkar ha kommit till vid samma tid. Sanno-
likt har planen använts som underlag vid en inventering 
av slottet inför planeringen av ombyggnaden. Ritningen 
har också använts för att rita in celler i de olika rum-
men. Troligtvis har det gjorts i samband med ombygg-
naden till tvångsarbetsanstalt på 1880-talet. 

Lustslottets inredningar finns alltså enbart bevarade i 
form av paneler och taklister. Omkring sekelskiftet 1800 

                                                   
1 Plan Ritning af Slotts Byggnaden å Svartsjö begagnande till Invalidhus. 
Upprättad A P Boman 1820, Stockholms län, Sånga s:n, KrA 
2 Nedersta Wåningen af Svartsjö Slått, ÖIÄs ritningssamling, RA 
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flyttades en del av inredningarna till Drottningholm och 
annat auktionerades ut. Inför ombyggnaden till tvångs-
arbetsanstalt avlägsnades ytterligare inredningsdetaljer 
Inte heller några inredningsritningar finns bevarade, 
bortsett från ett förslag till en trymåförsedd spisomfatt-
ning, utfört av Adolf Fredrik.  

Bevarade snickerier och stuckdekorer utgörs av ett 
lapptäcke från Hårlemans och Adelcrantz insatser, samt 
från anstaltstiden. Vid den senaste restaureringen tving-
ades man att nytillverka och komplettera en hel del av 
de fasta inredningarna i slottet. Gamla dörrblad lagades 
och nya tillverkades med de gamla som förebild. Bröst-
ningar och paneler kompletterades och nytillverkades 
och hålkälar lagades. Alla husets trösklar nytillverkades, 
liksom gångjärn, lås, dörrvred och innanfönster. 

För en utförligare genomgång av vilka inredningsde-
taljer som är ursprungliga hänvisas till Thomas Billigs 
antikvariska rapporter.3 Generellt kan dock sägas att de 
bäst bevarade panelerna finns i slottets fönsternischer. 

 
 

                                                   
3 Thomas Billig antikvariska rapporter förvaras på ATA. Kopior finns 
också på SFVs lokalkontor på Drottningholm. 


