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Inledning 
Under 1800-talets andra hälft hade adeln förlorat inflytande och makt inom politiken och i 

det framväxande moderna samhället vilket innefattade medföljande maktförskjutningar. Det 

blev därför viktigt för adeln att positionera sig genom att använda sig av det symboliska 

kapitalet; att förvalta sitt arv och befästa sin status och identitet i byggande/ombyggnationer 

av slott och högreståndsbostäder. Därigenom markerades familjens ärorika historia genom 

släktporträtt, ärvda föremål och vapensköldar. Detta blev man varse om redan ovanför 

portalen, där dessa var uppsatta som en symbolisk tröskel.  

Borgerskapet å sin sida hade positionerat sig i samhällseliten med ett penningkapital. 

Den framväxande industrialiseringen under 1800-talet skapade en ny köpstark borgarklass 

som på ett likvärdigt sätt ville manifestera sin nyvunna position. I denna studie har jag valt att 

göra en distinktion mellan dessa två grupper där den nyrika borgarklassen definieras som det 

”nyaristokratiska borgerskapet” och den redan tidigare existerande gruppen benämns som 

”adelsaristokratin”. Det var således två grupper som skulle dela på utrymmet i den sfäriska 

eliten. 

Tidsperioden som beskrivs i uppsatsen inbegriper klassförskjutningar och förändringar 

där ett framväxande välbemedlat borgerskap intar och positionerar sig i stadsrummet vid 

sidan av adeln. Studien handlar om hur klass- och genusdefinierad maktpositionering och 

kulturella koder reflekteras i arkitektur, inredning och planlösningar. I studien ingår en analys 

av två palats i Stockholms innerstad vilka får stå som exempel på detta ideal. 

 

Syfte och frågeställningar 
 

Syfte 
Som nämnts ovan är uppsatsens syfte att undersöka hur klass- och genusdefinierad 

maktpositionering och statusmarkering reflekteras i fasader, inredning och planlösningar hos 

det nyaristokratiska borgerskapet och den äldre adelsaristokratin och hur dessa fenomen tar 

sig uttryck och synliggörs i visuella koder. Genom att fokusera på planlösningar, interiörer 

och fasader vill jag analysera de sociala strukturerna såsom maktrelationer, där klass och 

genus står i centrum. Studien bidrar således med delvis nya perspektiv och tolkningar rörande 

genus och klass inom byggnadskonsten och den historiska samhällsskildringen vad gäller 

palats i Stockholms innerstad. 
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Frågeställningar 
Följande centrala frågeställning hjälper till att reda ut syftet samt att strukturera uppsatsen: 

- Hur reflekteras tidsepokens sociala strukturer beträffande klass- och 

genuspositionering i fasader, planlösningar och inredning av de två palatsen? 

 

I studien ingår en jämförande analys av två palats i Stockholm: Bolinderska palatset och von 

Rosenska palatset. Bolinderska palatset byggherre var industrimannen Jean Bolinder, vilken i 

denna uppsats inledningsvis får stå som representant för det nyaristokratiska borgerskapet. 

Von Rosenska palatset uppfördes av greve Clarence von Rosen vilken i min analys får 

representera den äldre adelsaristokratin. Dessa två palats exemplifierar några av adelns och 

borgerskapets mest luxuösa byggnationer under slutet av 1800-talet i Stockholm. Utifrån 

studien av dessa två palats vill jag fokusera på skillnader mellan borgerskapets framväxande 

”aristokrati” vad gäller inredningar, planlösningar, byggnationer, attribut och markörer jämte 

den traditionella aristokratins (adelns).  Följande frågor bidrar ytterligare till att strukturera 

uppsatsen, samt att reda ut studiens centrala problem: 

 

- Finns det tydliga skillnader mellan de två palatsen i vad byggherrarna och de 

individer som inredde hemmen ville kommunicera utåt, beträffande palatsens 

konstruktion, fasader, planlösningar och inredningar? I så fall, hur skiljer de sig åt? 

- Vad använde byggherrar och de individer som bebodde palatsen för strategier och 

markörer för att positionera sig i samhällets elit?  

 

En beskrivning av de stilar som är relevanta för uppsatsen finns med i studien, som ett sätt att 

teoretiskt tolka olika visuella identitets- och stiluttryck.  

 

Metod 
Uppsatsens metod är uppbyggd på en jämförande semiotisk analysmodell för tolkning av 

olika bildelement, där varje detalj representerar något specifikt.1 Semiotiken är en lära om 

tecken och hur dessa tecken ges betydelse i existerande bildkoder där bilden kan beskrivas 

som ett skogslandskap med öppna såväl som dolda budskap i kommunikationen med 

betraktaren. Jag utgår ifrån litteraturforskaren Roland Barthes och hans semiotiska modell för 

																																																								
1 Eriksson Yvonne & Göthlund Anette, Möte med bilder, 2012: 44. 
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att undersöka tecken som betydelseproduktion i text- och bildanalys.2 Även Yvonne 

Erikssons och Anette Göthlunds bok Möten med bilder har varit till hjälp i mitt metodarbete.3 

Vidare är den metodologiska ansatsen utökad med en traditionell hermeneutisk 

tolkningsmodell. Vid analysen av genusaspekter ingår främst relationer i det egna hemmet, 

det vill säga både privat och offentlig sfär. När jag talar om privat kontra offentlig miljö i 

hemmet menar jag den offentliga delen av hemmet, det vill säga representationsytor. 

Angående genusperspektivet har jag bland annat fördjupat mitt resonemang utifrån den 

feministiska konsthistorikern Griselda Pollock, där hon i boken Differencing the Canon: 

Feminist Desire and Writing of Art´s Histories, analyserar kanon i konsthistorien. I korta drag 

menar Pollock att det första steget är att fylla ut de luckor som dessa strukturer i 

konsthistoriens kanon har reproducerat genom århundranden gällande en självklar och icke 

ifrågasatt dominans och underordning utifrån kön, klass och etnicitet.4 Beträffande aspekter 

på klass och klasspositionering menar jag framförallt det som är riktat utåt mot övriga 

samhället men även inom den egna priviligierade gruppen. Jag kommer utifrån mina 

frågeställningar att kritiskt belysa framträdande drag som uttrycks i arkitekturen och 

interiören från framförallt två analytiska perspektiv: 
 

- Visuell perception, den visuella upplevelsen hos betraktaren. 

- Sociologiskt, reflektera över sociala strukturer. 
 

Utifrån dessa teman utgår jag huvudsakligen från ett svenskt perspektiv under andra hälften 

av 1800-talet, där de två palats som ingår i studien ligger i Stockholms innerstad, byggda i 

slutet av 1800-talet, av tidens då mest framträdande arkitekter. Men, för att förtydliga, det 

primära i uppsatsen är att sätta in gestaltandet och iscensättningen av inredningar, 

rumsplanering och arkitektur i ett klass-och genusanalytiskt perspektiv där den semiotiska 

tolkningsmetoden används i jämförelser mellan hur adeln och borgerskapet använde sig av 

markörer för positionering. Utifrån dessa perspektiv kommer jag i uppsatsen att dra slutsatser 

av hur dessa reflekteras hos 1800-talets äldre adelsaristokrati och den framväxande 

bemedlade nyaristokratiska borgerskapet. 

																																																								
2 Barthes Roland, Mytologier, svensk utgåva 2007. 
3 Eriksson & Göthlund, 2012.	
4 Pollock Griselda, Differencing the Canon: Feminist Desire and Writing of Art´s Histories, London, 1999: 24. 
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Metodkritik 
Att använda den semiotiska modellen enbart kan vara komplicerat i vår 

postpostmodernistiska och gränslösa virrvarrtid, där allt är flytande. Mitt metodarbete är 

färgat av -och utgår ifrån den tid jag lever i, och det som präglar mig i mitt seende.  När jag i 

studien analyserar betecknanden är det färgat utifrån min egen existentiella kontext. Metoden 

i uppsatsen kan i det avseendet ses som eklektisk. I boken Möten med bilder kallar Eriksson 

& Göthlund det för perspektivmedvetenhet.5 

Avgränsningar 
För att se om mina teorier är hållbara skall jag studera om jag kan finna tydliga skillnader 

mellan hur adeln och borgerskapet använde sig av statusmarkörer och hur/om dessa markörer 

tydliggjordes i deras visualisering av gestaltningen av deras bostäder. De byggnader som 

ingår i min analys i uppsatsen ligger med promenadavstånd från varandra i Stockholms 

innerstad och tillhörde en liten och mycket bemedlad elit i samhället. Studien av palatsen 

bygger på hur de gestaltades under en viss period, i denna analys avgränsar sig det till tiden 

under slutet av 1800-talet, med ett undantag, där jag analyserar en artikel av von Rosenska 

palatset från början av 1900-talet i tidskriften Idun.6 

Teoriram  
Utifrån det teoretiska resonemanget om genus och klass använder jag mig av den franske 

sociologen Pierre Bourdieu och hans grundbegrepp fält, habitus och kapital. Bourdieu kallar 

denna vetenskapsfilosofi för relationell.7 Han beskriver i termer av ett fält, det avgränsade 

sociala rum där ett spel pågår. Målet är att härska över fältet, det vill säga ha makten över 

legitimitet. Denna härskarposition kan uppnås genom att skaffa sig ett symboliskt kapital, 

habitus, vilket skall vara gångbart inom det så kallade fältet.8  

 

Tidigare forskning 
Uppsatsen är inspirerad av konsthistorikern Kajsa Bjurklint Rosenblads avhandling 

Scenografi för ett ståndsmässigt liv- adelns slottbyggande i Skåne 1840-1900 och 

konsthistorikern Anne Sumners avhandling Borgerliga ambitioner och adliga ideal- slott och 

byggherrar i Sverige kring sekelskiftet 1900, där de i vardera avhandlingen gjort en ingående 

forskning kring skillnader i hur adeln och borgerskapet använde sig av statusmarkeringar i 

																																																								
5 Eriksson & Göthlund, 2012: 29. 
6 Blanche Thore, A private gentlemans home, Idun, nr 40, 1902: 637.	
7 Bourdieu Pierre, Praktiskt förnuft- Bidrag till handlingsteori, 1995: 7.  
8 Bourdieu, 1995: 19-47.		
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gestaltande av högreståndbyggnationer under 1800-talet. Både Bjurklint Rosenblad och 

Sumners forskning är baserat på ett tvärvetenskapligt perspektiv med en tydligt klass- och 

genusorientering. Deras forskning och dess olika frågeställningar har varit mycket 

inspirerande och till stor hjälp i mitt eget arbete med denna uppsats.   
 

Disposition 
Efter ovanstående introduktion är uppsatsens upplägg, innehåll och struktur som följer. Först 

presenteras ett bakgrundskapitel som vidgar och preciserar den teoretiska ramen. 

Bakgrundskapitlets första del är däremot främst beskrivande där några av historicismens 

olika stilar kortfattat redovisas. Vidare ingår ett avsnitt om hur historisk identitet skapas och 

förvaltas, liksom en teoretisering utifrån begreppen iögonfallande konsumtion och de 

osynliggjorda kvinnorna. Redan i bakgrundskapitlet redogör studien för sociala 

omständigheter kring hur högreståndsbostäder under 1800-talet förändrades.  Vidare beskrivs 

och analyserar tidsepoken utifrån frågeställningar angående positionering ur ett klass-och 

genusperspektiv sätts in i ett större perspektiv. Meningen är att denna bakgrundsdel skall vara 

till hjälp och en grund till den andra delen som består av en jämförande analys av de två 

palatsen. Den andra delen av uppsatsen – Palats som klass- och genusmarkör - rör de två 

palatsens arkitektur, interiörer, planlösningar och möbler. I beskrivningen av de två palatsens 

arkitektur använder jag mig av en metod som kan likna Erwin Panofskys ikonologiska metod, 

den så kallade trestegsmodellen, där en beskrivning av husens fasad och inre arkitektur finns 

med.9 Därefter analyseras det insamlade materialet av arkitekturskisser, bilder och text där 

slutsatser dras av vad jag kan utläsa utifrån dessa erfarenheter. I det arbetet utgår jag utifrån 

den semiotiska metoden där denotation står för grundförståelse och konnotation identifierar 

bildens merbetydelse. Uppsatsen avrundas med en avslutande diskussion följt av relevanta 

slutsatser och slutligen en sammanfattning. 

																																																								
9  D´ Alleva Anne, Methods & Theories of Art History, London, 2012: 23. 
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Bakgrund 
	
	

Historicismen 
Under den period som studien innefattar var eklekticismen det utmärkande draget inom 

arkitektur och inredningar. Tillbakablickandet på äldre stilar var något som växte fram under 

1800-talets början som en romantisk motreaktion mot upplysningen under 1700-talet samt 

industrialismen- och det moderna samhällets intåg under seklets början. De olika 

strömningarna skapade en eklektisk arkitektur och möbelinredning som går under begreppet 

historicism. Det framväxande museiväsendet, samt de många världsutställningarna som ägde 

rum från mitten av 1800-talet och framåt, bidrog till att konkretisera historien och dess olika 

stilar för allmänheten.10 

Under 1900-talets början med skedde en stark reaktion mot historicismens stilideal och 

under funktionalismens framväxt var historicism enbart förknippat med dålig smak. 

Historicism sågs inte som en egen stil utan som en stilmaskerad enbart uppbyggd på 

imitationer av andra stilar.11 Under slutet av 1900-talet började en omskrivning ta form av 

begreppet historicism. Hos yngre formgivare skedde en reaktion mot lagen om den rena 

svenska formen och man ifrågasatte vad som egentligen är god smak och vem/vilka som 

bestämmer vad som är det.12 I början av 2000-talet visades utställningen Förfärligt Härligt på 

Nationalmuseums i Stockholm där man ville diskutera de cementerade åsikterna kring 

historicism inom inredning och formgivning där stilen länge stod som ett likhetstecken med 

dålig smak, imitation och lånade idéer.13
 Ambitionen var att lyfta fram det som var 

nyskapande med blandningarna av stilhistoria där imitationen i sig själv blir något helt eget. I 

utställningskatalogen under rubriken Form och funktion i 1800-talets formvärld citerar Kajsa 

Rosenblad intendenten Gustaf Upmarks sammanfattning 1892 av bostadsidealet från slutet av 

1800-talet med ”Gotiken i farstun, renässansen i matsalen, rokokon i fruns kabinett, Louise 

XV1-stilen i salongen, bondstil i herrns rum och en smula ansatser av morisk stil i 

rökrummet”.14  

																																																								
10 Bjurklint Rosenblad Kajsa, Scenografi för ett ståndsmässigt liv: adelns slottsbyggande i Skåne 1840- 1900, 
2005: 254. 
11 Sumner Anne, Borgerliga ambitioner och adliga ideal: slott och byggherrar i Sverige kring sekelskiftet,  
2004: 15. 
12 Ahl Zandra & Olsson Emma, Svensk smak, 2002: 167. 
13 Sumner, 2004: 15. 
14 Rosenblad Kajsa, Förfärligt Härligt, 2007: 167. 
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Stavenow Hidemark beskriver i boken Konsten 1845-1890 de stilar som innefattas i 

historicismen såsom: nyklassicismen, nyrokoko, nybarock, nyrenässans, nygotik, ny-Louise 

seize vilket innefattar de svarta möblerna och slutligen den korta perioden av den 

fornnordiska stilen eller drakstilen.15
 Jag har valt ut några av de stilar som är relevanta i mitt 

studieområde vad gäller klass- och genusanalys såsom nyrokoko, nygotik och nyrenässans. 

 

 
3. Förmaket på Stjernsunds slott.  
 

Nyrokokon 
Nyrokokon är den stil inom historicismen som kan ses som det mest självständiga bidraget i 

möbelhistorien eftersom den var en ren inredningsstil, och som sådan var den också tidens 

vanligaste.16  Nyrokokons möbler utmärkte sig visuellt genom dess svällande former vilket 

möjliggjordes genom fjädrade resårstoppningar. Inredningsstilens möblemang var placerade i 

de kvinnliga sfärerna, som sängkamrar, förmak och salonger. Förmaket på Stjernsunds slott 

med inredning från 1848, kan ses som ett exempel på hög nivå av bevarad nyrokoko, med 

sina ursprungliga tolv Boudoir-stolar tillsammans med förmakets stoppade hörndivan, där 

bara de förgyllda fötterna i trä är synliga.17 

Nyrokokons möblemang fick ofta en friare placering i rummet, jämfört med till 

exempel nyrenässansens mer statiska placering. Den brittiska 1800-talsarkitekten och 

formkritikern Robert Kerrs bok The English Gentleman´s House från 1864, fick en stor 

																																																								
15 Stawenow Hidemark Elisabet, Konsten 1845-1890, Möbelkonst och inredningar, 2000: 550-563. 
16 Stawenow Hidemark, 2000: 553. 
17 Stawenow Hidemark, 2000: 555.	
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betydelse vad gäller planlösning och inredning i högreståndsbostäder. Kerr utgick från ett 

viktorianskt ideal och gjorde en grundlig genomgång av bostadens verksamhetsområden och 

funktioner. Salongen definierade han utifrån tidens könsuppdelning och ansåg att den skulle 

vara ladylike, det vill säga ”elegant, ljus och glad”.18 Fåtöljen emmastolen blev oerhört 

populär i kvinnliga miljöer och var ofta klädd i ett storblommigt tyg, till exempel 

korsstygnsbroderi. Stolsbenen var synliga och av trä, där det vanliga träslaget var valnöt eller 

mahogny. Möbeln var ofta försedd med trissor (små hjul) för att göra det bekvämare för de 

handarbetande hemmafruarna, eftersom de då lättare skulle kunna förflytta sig i rummet utan 

att behöva resa på sig. Ett annat exempel på nyrokokon möblemang i den kvinnliga sfären är 

toalettborden med rikt dekorerade spegelramar av bladornamentik.  

 
4. Toalettbord i mahogny i nyrokoko från 1800-talets mitt.  

 

Nygotiken 
Det nygotiska idealet var den stil som hade högst status hos den rådande eliten såsom 

kungligheter och feodaladel. Det kom tidigt att användas av framförallt adeln både i 

arkitektur och i inredningar där man utnyttjades stilen för att demonstrerar sin ställning som 

bärare av ett kulturellt och historiskt kapital. På slott och herresäten byggdes hela miljöer upp 

och inreddes efter medeltida förebilder i nygotisk anda.19. Ett tidigt svenskt exempel är 

greveparet De Geer som redan 1830 byggde om det slitna 1500-talsslottet Stora Sundby. 

Arkitekturhistorikern Fredric Bedoire karakteriserar slottet som en ”normandisk borg med 

tinnar och torn”, inspirerade av engelska riddarromaner.20 

																																																								
18 Bjurklint Rosenblad, 2005: 220. 
19 Stawenow Hidemark, 2000: 547. 
20 Bedoire Fredric, Den svenska arkitekturens historia 1800-2000, 2015: 27-38. 
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Ett exempel på en nyskapande inredning i nygotisk stil är det götiska rummet från 1828 

på Stockholms slott, inrett av kronprins Oscar I, som själv iscensatte rummets götiska 

ornamentik i inredning och dekor med hjälp av slottssnickaren Heinrich Dumrath. 

Väggpaneler och möblerna var gjorda i svärtad björk. Valet av träslag var viktigt eftersom det 

skulle associera till en nationell svensk stil.21
  

Iscensättningen i det nygotiska möblemanget blir tydligt eftersom möblernas 

konception ofta har en klassicistisk konstruktion och det nygotiska, i form av bland annat 

spetsiga gavlar och rosettfönster, blir en pålagd dekoration. Men till skillnad från 

nyklassicismens var nygotiken mer målerisk, med en kraftigare asymmetrisk rörelse mot 

nyklassicismens mer statiska formspråk. I Sverige kom uttryckssättet länge att kallas för “den 

götiska stilen“ efter de gamla goterna och att det generellt stod för något forntida.22 

 

Nyrenässansen 
Nyrenässansen stil skulle i sin inredning och möbelstil utstråla en stram och dyrbar värdighet. 

Stilen användes främst i manliga domäner så som matsalar. Oxenstiernska salen på Ulriksdals 

slott, vilket användes som matsal av Karl XV, kan stå som ett typexempel på stilen med de 

tunga och rikt skulpterade högryggade stolarna och den dämpade färgsättningar med väggar 

tapetserade i gyllenläder. Kerrs teorier överensstämmer även här med tidens 

könsuppdelningar i interiörer beträffande olika användningsområden. Om matsalen skriver 

han: ”the whole appearance of the room ought to be that of masculine importance”.23
  

 

																																																								
21 Bedoire, 2015: 27-38. 
22 Stawenow Hidemark, 2000: 550. 
23 Bjurklint Rosenblad, 2005: 220. 
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5. Oxenstiernska salen, Ulriksdals slott. Litografi från 1871 av Carl Johan Billmark (1804-1870).  

 

Att bygga och förvalta en historisk identitet 
I inledningen av sin avhandling tar Anne Sumner upp ett talande exempel på hur man genom 

inredning kunde skapa sig en egen historia med porträttet i matsalen av Erik XIV på slottet 

Tjolöholm som ägdes av den borgliga släkten Dickson, där man genom att förse rummet med 

ett kungligt porträtt försökte skapa en historisk förankring som det egentligen inte hade.24  

Familjen Dickson använde sig av historicism i byggnadsstil och inredningar av 

Tjolöholm, väl medveten om att följa tidens krav på representativitet.25 Även adeln använde 

sig av markörer i form av tradition och historia om än mer för att förvalta sin identitet och sitt 

eget historiska arv med hjälp av historiska stilar både i nybyggnationer av slott och av 

inredningar för att legitimera sig i den nya tiden. Adeln var, som jag nämnt tidigare, den 

grupp som först tog till sig och använde sig av formspråk som anknöt till medeltidens gotik 

och 1500-talets holländska renässans, något som den intellektuella eliten, såsom exempelvis 

författare och konstnärer, snabbt tog efter. Konsthistorikern Megan Aldrich återger gotikens 

upphöjda position som formspråk i sin bok Gotic Revival (1994) enligt följande: “(Gotic) 

became the chosen style for thinking people who wished to associate themselves with the 

past, with scholarship, whit the unusal, the exotic, and the remote…”.26
  

Adelns gestaltande av sina slott och herresäten med höga medeltida torn och tegelmurar 

blev ett sätt att skapa sin egen bild av det historiska arvet, där ambitionen var att visa upp sig 

																																																								
24 Sumner, 2004: 11 
25 Sumner, 2004: 169 
26 Bjurklint Rosenblad, 2005: 14. 
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som de sanna bärarna av historien. I den historiska ikonografin i form av ett symboliskt 

kapital kunde adeln urskilja sig eftersom detta var något som det nyaristokratiska 

borgerskapet inte kunde köpa för pengar. 

”The Rationality of Overbuilding” är ett uttryck som myntades av historikern Kaj 

Janzon och kan användas i sammanhanget när adeln i sin vilja att framstå i sin gamla 

glansdager, tog lån för att kunna bygga sina herresäten på ett så representativt sätt som 

möjligt och på så vis framstå som betydligt förmögnare än vad man egentligenen var.27 

Den franske filosofen och idéhistorikern Michel Foucault beskriver tiden under slutet 

av 1700-talet som ett epistemskifte, där ett tydligt brott kan ses mellan den klassiska tiden 

och den moderna tiden.28 I denna nya tid blev det viktigt för adeln att göra tydliga 

statusmarkeringar och visa att man hade rätt till sin samhällsställning och sin upphöjda 

position. Här tas tre grundbegrepp upp som adeln använde sig av för att markera sin position 

som elit i det moderna samhällets framväxt. Utifrån Bjurklint Rosenblad använder jag mig av 

tre sinsemellan relaterade begrepp för att diskutera utvecklingen under den här perioden: 

distansering, positionering och legitimering.29 

Med distansering menar författaren till exempel att det var viktigt för adelsfamiljer att 

sluta sig i den egna samhällsgruppen där det skulle vara svårt för den ”ofrälse” att bli 

accepterad och ta sig in och på så sätt distansera sig från andra. Där gällde det också att odla 

myten om sig själv som något exklusivt och att det var eftersträvansvärt att komma in i den 

adliga sfären. Där blir begreppet Planlösningens differentiering en viktig markör där man i 

själva planlösningen av sina hem byggde in en distansering i de olika rummens 

användningsområden mellan det privata (familjen och den egna sfären) och det offentliga och 

där avstånden mellan tjänstefolk och herrskapet blev tydligare under 1800-talet. Pierre 

Bourdieu beskriver familjen som ett avskilt socialt och heligt universum där det är viktigt att 

bevaka gränser och dessutom idealisera det inre och heliga (till skillnad mot det yttre):  

 

Detta heliga, hemliga universum med dörrar som sluter sig om dess intimitet, avskilt från 

yttervärlden genom det symboliska hinder som tröskeln utgör, vidmakthåller sig själv och sin 

egen avskildhet, sin privacy, skapar hinder för insyn, upprättar en privat hemlighet och bygger 

upp ett skydd för det som finns bakom kulisserna (backstage), den privata sfären.30  

																																																								
27 Bjurklint Rosenblad, 2005: 45.  
28 Foucault Michel, Ordene og tingene: en arkeologisk undersogelse af videnskaberne om mennesket,  
Oslo, 1966: 263. 
29 Bjurklint Rosenblad, 2005: 37-44. 
30 Bourdieu,	1995: 115.		
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I förlängningen blir det viktigt att skapa symboliska hinder för att på så sätt säkra den egna 

familjens fortlevnad.  

Positionering var ett sätt för adeln att markera sig i den nya tiden. Där blev det viktigt 

att förvalta och associeras med det symboliska kapital som man redan ägde, det vill säga, 

familjens historiska härstamningar. Att hela tiden bli påmind om släktens ärorika förflutna; 

broderande av monogram, släktporträtt upphängda på strategiska ställen, viktiga 

familjehistoriska inskriptioner över den öppna spisen, släktens vapensköldar ovanför portalen 

och liknande användes som exempel på betydelsefulla markörer.31 Historiska stilar användes 

således som ett intellektuellt vapen. Det var också vid vikt att markera och positionera sin 

status inom gruppen där äldre adelssläkter med lägre tal i Riddarhuset stod högre i 

rangordning. 

Det sista begreppet, legitimering, är kopplat till positionering och distansering där 

slotts- och palatsbyggandet och gestaltning av inredningar i historiska stilar är ett slags 

förverkligande och bekräftande av adelns position där de hade ett försprång gentemot det 

framväxande nyaristokratiska borgerskapet, både med ett intellektuellt kapital och med ett 

ärvt pengakapital till exempel i form av ägor. De visar för det första att de hade råd, men 

byggandet blir också en scen där man kan visa upp sitt kulturella, intellektuella och historiska 

kapital och genom det legitimera sin ställning i samhället.  

Adelns långa tradition av samlande av konst, föremål och möbler, där det ingick i 

uppfostran hos den manliga delen av gruppen att genomföra Grand Tour-resor till främmande 

länder, manifesterades i en förlängning som statusmarkörer. De ärvda föremålen blev ett 

visuellt kapital vilket iscensattes i det egna hemmet. För feodaladeln var det viktigt att 

bearbeta sitt nedärvda kulturella kapital under den omvälvning som skedde under 1800-talet 

Detta gjordes genom användandet av historicism och tradition. Förbindelser både bakåt och 

framåt i tiden uppvisades och subtila koder användes i gestaltandet av byggnationer och 

inredningar för att på så sätt legitimera sin ställning som en modern människa i tiden.32 

Dessa resonemang anknyter tydligt till Bourdieus teorier om det symboliska kapitalet. 

Han beskriver olika kapitalarter, alltså olika egenskaper, omvandlat till symboliskt kapital 

och hur det är beroende av att ”uppfattas av sociala agenter utrustade med 

perceptionsteorier”. Det vill säga att det är av högsta vikt att någon/några kan ”känna igen 

																																																								
31 Bjurklint Rosenblad, 2005: 38.	
32 Bjurklint Rosenblad, 2005: 43. 
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dem (urskilja dem) och erkänna dem och tillskriva dem ett värde”.33 I detta resonemang kan 

vi tolka det framväxande nyaristokratiska borgerskapet, de så kallade klättrarna, som 

Bourdieus sociala agenter (förutom den egna adelsgruppen), vilket försöker avläsa adelns 

symboliska kapital för att kodifiera och omvandla det till sitt eget.  

 

Iögonfallande konsumtion 
Begreppet conspicuous consumption myntades av den amerikanske ekonomen Thorstein 

Veblen och kan översättas till iögonfallande konsumtion.34 Detta fenomen blev allt viktigare 

när den framväxande och bemedlade borgarklassen skulle ta ny mark i besittning och befästa 

sin status i samhällshierarkin. Om man var tillräckligt kapitalstark var det viktigt att visa sin 

nya sociala position och identitet. Genom att agera byggherre och bygga egna gods och palats 

kunde man iscensätta en ”ny identitet” genom val av arkitektur och inredning.  

Med en iögonfallande, och i många fall nyskapande arkitektur och luxuösa inredningar 

befäste den nya framväxande eliten sin identitet och status i samhällets topp. Den nya 

tekniken, såsom järnvägen, banade väg för nya konsumtionsmönster där den framväxande 

och köpstarka borgarklassen fick tillgång till ett större utbud genom att man kunde ta sig till 

olika platser och inte bara var hänvisad till utbudet i den närmaste omgivningen. Genom 

resandet hämtades även inspiration från till exempel hotell gällande luxuösa badrum som 

man sedan lät installera i sina gods och palats.35 

Andra inspirationskällor var besök på de stora världsutställningarna varav den första 

hölls i London 1851 i det berömda Kristallpalatset vilket var uppbyggt av glas och 

gjutjärnskonstruktioner. Samma år öppnades Museum of Manufactures i London, det första 

konstindustrimuseet i världen, numera Victoria & Albert Museum. Också varuhusen var ett 

nytt inslag i samhället på 1800-talet.36 Bon Marché i Paris öppnades 1852 som det första 

varuhuset i världen att slå upp sina portar för allmänheten. Det kom att stå som en symbol för 

den nya tidens exklusiviteter och handel le nouveau commerce, upplyst av det elektriska 

ljuset vilket reflekterades i de många speglarna i inredningen, vilka användes i rent 

dekorationssyfte, och de stora glasade fönstren i fasaden.37 

I Stockholm har vi mer än ett halvt sekel senare Nordiska Kompaniet på Hamngatan 

som exempel på le nouveau commerce. Grundaren och affärsmannen Josef Sachs var en 

																																																								
33 Bourdieu, 1995: 97. 
34 Sumner, 2004: 21-22. 
35 Sumner, 2004: 303. 
36 Ernstell Micael, Konst kräver rum, 2002: 70. 
37 Björk Nina, Sirenernas sång, 1999: 66. 
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ledande profil i svensk ekonomi vid början av förra seklet; modern och medveten var han väl 

insatt i det kontinentala livet i Europa där till exempel varuhusen Printemps i Paris och 

Wertheim i Berlin var inspirationskällor. Men det var inte för inte som Sachs tillsammans 

med Nordiska Kompaniets arkitekt Ferdinand Boberg gjorde studieresor även till New York 

och Chicago för att insupa de senaste tekniska nyheterna.38 

Författaren Nina Björk tar i romanen Sirenernas sång upp det komplexa uttrycket 

”lyxens demokratisering”, där författaren menar att varuhusen blev ett kvinnorum där 

kvinnorna tog plats och ägde rum.39  Det var den borgliga och besuttna kvinnans uppgift att 

konsumera och inköpa varor till hemmet. I varuhusen fick adelns och borgerskapets kvinnor 

samsas om utrymmet, där deras lyxkonsumtion i förlängningen fick ett stort inflytande i 

historicismens inredning. 

Under det moderna seklets framväxt var det viktigt både för adeln och för borgerskapet 

att på olika sätt visa att man var moderna människor i takt med tiden, det var viktigt att hänga 

med och installera den nya tekniken i sina byggnader såsom dammsugare och telefon, varav 

de sistnämnda installerades i borgerskapets och de aristokratiska hemmen i början av 1880-

talet. Olika moderna uppfinningar och nya tekniker och material påverkade också möblernas 

utformning och möblering av rum. Uppfinningen av resårfjädern gjorde att stoppade möbler 

blev på modet.40   

Fåtöljen Emma, den så kallade emmastolen, visades upp på världsutställningen i Paris 

1855. Den var formgiven i nyrokokostil, bulligt stoppad, klädd med mönstrade textiler och 

stod ofta placerad i kvinnliga sfärer såsom salongen och/eller sängkammare.41 Elektricitetens 

intåg innebar att man kunde arrangera möblemang mitt i rummet istället för innan där 

stolarna hade stått längst väggarna för att man var beroende av ljuset från fönster.42 

Massproduktionen och tillgången av ”prylar” gjorde att inredningen kunde upplevas som 

överlastad.  

Det som kan ses som komplext att samtidigt som samhället blev mer tillgängligt och 

”offentligt”, så blev det också viktigare för samhällseliten att avskärma sig och göra tydligare 

																																																								
38 Bedoire Fredric, Ett judiskt Europa- kring uppkomsten av en modern arkitektur 1830-1930, 1998: 44-46.  
39 Björk, 1999: 67. 
40 Bjurklint Rosenblad, 2004: 205. 
41 Stawenow Hidemark, 2000: 553. 
42 Bjurklint Rosenblad, 2000: 220. 
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uppdelningar mellan det offentliga och det privata, även inom den privata sfären. Bostaden 

blev tydligare en symbol för familjelivets helgedom och den gifta kvinnan och mannen 

delade sovrum i högreståndshem, gods och gårdar, något som inte hade varit brukligt innan.43 

De hierarkiska förändringarna i samhället i stort kan observeras i högreståndshem 

arkitektur och rumsdisponering, Rummen i slott, palats och herrgårdar var tidigare planerade 

i en tydlig ordningsföljd, vilket skapade en direkt insyn i rummen som dessutom oftast hade 

flera ingångar. Men, sedan 1800-talets mitt blev planlösningen av rummen i 

högreståndsbostäder vid första anblicken mer svåråtkomlig.44  

Hemmen var fulla av passager och långa korridorer som ledde fram till ”hemliga” rum 

med bara en dörr som var placerad i ett hörn vilket gjorde dem svåröverblickbara och mer 

privata i sin karaktär. Det blev också en märkbar distansering mellan herrskapet och 

tjänstefolket där rummens funktion och verksamhetsområden i förväg var tydligt bestämda. 

Här kommer återigen begreppet planlösningens differentiering till användning. Denna 

differentiering gällde även uppdelningen mellan manliga och kvinnliga utrymmen vad gällde 

val av inredning och verksamhetsområden. Till exempel salongen var ofta inredd med ljusa 

lätta möbler i den ”kvinnliga” rokokostilen. Rummet tjänstgjorde som en offentlig scen där 

man tog emot besökare, både från den inre sfären och den yttre bekantskapskretsen.45   

Man kan tycka att det är märkligt att just salongen med dess representativa syfte fick ett 

”kvinnligt formspråk” med tanke på det krympande utrymme kvinnor fick under 1800-talet. 

Något som är intressant ur ett genusanalytiskt perspektiv är att den tyske museimannen och 

konsthistorikern Jacob Falke 1876 förde fram stark kritik mot just nyrokokons möbler och 

inredningar, där han ansåg att formspråket saknade stil och var “ett arkitektoniskt förfall”.46 

Falke var starkt påverkad av den tyske arkitekten och konstforskaren Gottfried Semper och 

hans bok Der Stil, vilken utgavs år 1861. Med den som utgångspunkt vände han sig mot 

”avarter” som nyrokokon. En rokokostol med sina ”svängda ben ansågs strida mot tingens 

idé, uttryckt i principen bärande och buret”.47  

Falke var inte ensam i sin kritik mot den kvinnliga nyrokokon. I England var kritiken 

mot nyrokokon stark hos den manliga formeliten. Den brittiska arkitekten och 

möbelformgivaren Charles Eastlake tog 1868 upp ”problemet” i boken ”Hints on Household 

Taste in Furniture, Upholstery and other Details”, där han uttryckte sig om stilen som ”en 
																																																								
43 Bjurklint Rosenblad, 2004: 216. 
44 Bjurklint Rosenblad, 2005: 192. 
45 Bjurklint Rosenblad, 2005: 200. 
46  Stawenow Hidemark, 2000: 549. Jacob Falke, tysk museiman, gav ut boken Konsten i hemmet, 1876. 
47 Grandien Bo, Designtidskrifter,  artikeln De skönas värld eller Venus i såskoppen, från skriften Form genom 
tiderna, 100 år av designhistoria, 1997: 25. 
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brokig ansamling av modernt skräp… som hittat sin väg in i salongen…”.48  Även den 

brittiska författaren och formkritikern John Ruskin förfasade sig över den insmickrande och 

iögonfallande nyrokokon. Det var de kvinnliga domänerna och kvinnans inflytande på 

inredningar i deras egna hem, där deras dekorerande sågs som orsaken till problemet, där 

”kvinnors smaklöshet” anklagades i den offentliga debatten.49  

Denna massiva kritik hos ett manligt etablissemang ledde till att statusen för 

nyrokokons formideal hade låg status från 1870-talet och framåt.50 Det är intressant att se hur 

dessa strukturer sätter sin prägel på det som vi idag ser framplockat på våra museer som 

viktiga i historieskrivningen. Intendenten på Nationalmuseum, Helena Kåberg, skriver i 

utställningskatalogen Förfärligt Härligt: -”Att det i Nationalmusei samlingar finns så få 

föremål i nyrokoko har sannolikt att göra med att det främst var män som stod för både 

samlandet och formulerade tidens formkritik”.51  

 

 
6. Fåtöljen Emma, även kallad emmastolen 

 

De osynliggjorda kvinnorna 
I min analys av interiörbilder och i genomgång av studielitteratur i ämnet kan jag konstatera 

att det funnits fler kvinnor som ignorerats eller setts som oviktiga när konsthistorien ska 
																																																								
48 Sparke Penny, Förfärligt Härligt, 2007: 207. 
49 Sparke, 2007: 213. 
50 Stawenow Hidemark, 2000: 556. Stawenow Hidemark skriver ”Nyrokokon levde visserligen seklet ut men 
var från seklet ut en stil utan prestige”. 
51 Kåberg Helena, Förfärligt Härligt, 2007: 209. 
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skrivas. Kvinnors visuella representation marginaliseras i kanon, där kvinnor komplext nog 

representeras genom deras frånvaro. Bara det faktum att gifta kvinnor blev myndiga först år 

1920 och innan dess stod under mannens beskydd, samt att mannen stod som officiell 

uppdragsgivare när det gällde byggnationer av slott, herrgårdar och högreståndsbostäder i 

allmänhet, därtill att det inte fanns några kvinnliga arkitekter under 1800-talet, kan till stor 

del ha gjort att kvinnans gärning som byggherre och “inredare” osynliggjordes i rådande 

källmaterial för eftervärlden.52  

Undantag finns, där kvinnor varit änkor och därmed myndiga och därför står nämnda 

som byggherrar. Men, Sumner tar upp ett talande exempel: “Blanche Dickson på Tjolöholm 

utgör det mest påtagliga exemplet på en dold och osynliggjord kvinnlig aktör”, där Blanche 

Dickson under hela byggnadsprocessen, både före och efter sin mans död, var den 

dominerande kraften och initiativtagaren till de olika byggprojekten i uppförandet av slottet 

och dess omgivning. Där hon under hela processen hade ett nära samarbete, förvisso inte 

konfliktfritt, med arkitekten Lars Israel Wahlman. I källmaterialet har Blanche Dickson 

reducerats till att ”förverkliga vad hennes make beslutat”, vilket möjligtvis kan förklaras hur 

kvinnors gärningar under århundraden förkrympts av konventioner och manliga 

historieskrivare där hierarkiska maktstrukturer reproducerats i kanon.53 

Kvinnors krav på rättigheter och frigörelse samt det hårdnade ekonomiska klimatet med 

ökad konkurrens under 1800-talet bidrog till en vilja hos de härskande att betona mäns och 

kvinnors olikheter för att vidmakthålla makt.54  

Den konservativa områdesuppdelningen i könsrollerna var något som var tydligt både 

inom adeln och hos borgerskapet: 1800-tals människan var besatt av att dela in saker och ting 

i olika områden. Björk beskriver i romanen Sirenernas sång den förändrade synen på 

kvinnligt och manligt som skedde under 1800-talet, från enkönsmodellen där kvinnor var 

som män fast sämre till tvåkönsmodellen, ”där kvinnor och män stod som väsen skilda 

varelser”.55 Mannen kopplades till det intellektuella livet medan kvinnans natur kopplades till 

passivitet och ett starkt känsloliv. Som jag tidigare varit inne på så reflekterades detta även i 

arkitekturen i befintliga och nyproducerade högreståndshem, där en tydligare uppdelning 

mellan det privata och det offentliga och mellan manliga och kvinnliga områden i 

planlösningen och rumsindelningen ändrade karaktär under seklet.  

																																																								
52 Sumner, 2004: 270-71. 
53 Sumner, 2004: 270-274. 
54 Bjurklint Rosenblad, 2005: 227. 
55 Björk, 1999: 120. 
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Ett exempel på den då rådande synen i vad som ansågs manligt och kvinnligt kan 

studeras i ombyggnaden av slottet Kronovall. Där kan man tydligt följa förändringar i 

detaljritningarna av ombyggnationen genom grevinnan Alexandrine Hamiltons olika faser i 

livet som ensamstående kvinna och som gift. Generellt kan det konstateras att de olika 

arkitekterna med Hamiltons inflytande gör förändringar i ritningarna där avsaknaden av 

symmetri i fasaden och en oregelbunden planlösning är tydlig när Hamilton är ensamstående 

och när hon är gift och antagligen står under ett manligt inflytande kan se att arkitekturen till 

exempel i fasaden, blir mer klassicistisk och symmetrisk.56 

Den klassicistiska arkitekturen har sedan antiken stått som symbol för den manliga 

(härskande) fysiken medan rokokons oregelbundna, ”blommande” och ”känslosamma” 

formspråk mer betecknat kvinnans fysik och den rådande föreställningen att kvinnor stod 

närmare naturen än män. Som jag tidigare beskrivit hade den feminina nyrokokon även en 

lägre stilstatus från 1870 än den ”manliga” klassicistiska stilen. 

  

																																																								
56 Bjurklint Rosenblad, 2005: 67-74.	
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PALATS SOM MAKTMARKÖR 
 

I Eva Helena Cassel-Pihls bok De sista privatpalatsen: fyra Stockholmsbyggnader från 

sekelskiftet definierar hon vad som kan betraktas som ett privatpalats: ”… ett representativt 

bostadshus, byggt för en familj, icke friliggande och med fasad i gatulivet”.57 Utifrån Cassel-

Pihls beskrivning är varken Bolinderska palatset eller von Rosenska palatset renodlade 

privatpalats i den bemärkningen att de redan i planlösningarna hade utrymmen som var 

avsedda för uthyrning. Ibland ser vi i litteraturen palatsen beskrivna som Bolinderska huset 

och von Rosenska huset, men genom det exklusiva läge och hur byggherrarnas intressen 

tillvaratog i inredningar och materialval kan man inte heller kalla dem för hyreshus. Idag 

benämns byggnaderna i hög grad som palats och det är också denna benämning jag tagit fasta 

på i min studie. 

 

Bolinderska palatset 
Grunden till Bolinderska palatset på Blasieholmen lades 1874 och byggnaden stod klar 1877. 

Byggherren var industrimannen Jean Bolinder (1813-1899). Jean var född i Vaksala i 

Uppsala kommun där hans far var komminister till yrket. Jean var gift med Elsa Kristina 

Hildegard från 1857 fram till hennes död 1896. Vid mitten av 1800-talet grundade Jean 

tillsammans med sin bror företaget Bolinders Mekaniska Verkstad i Stockholm. Genom den 

industriella utvecklingen som skedde under seklet byggde Jean tillsammans med brodern upp 

en enorm förmögenhet genom bland annat försäljning av träförädlings- och 

gjutjärnsprodukter. Jean Bolinder får i min analys representera det nyaristokratiska 

borgerskapet. 

Ett av redskapen för att genomföra drömmen om ett palats var att anlitade arkitekten 

Helgo Zettervall (1831-1907), som vid tiden var en av Sveriges mest framstående arkitekter. 

Zettervall hade gjort sig känd för sina omfattande kyrkorestaureringar av bland annat 

domkyrkan i Lund. Arkitekten var tydligt inspirerad av Beaux-Arts vilket givit en tydlig 

resonans i palatsets arkitektur där inslag av renässans är dominerande för proportion i fasad 

och interiör. Här ingår även inslag av svulstiga barockelement. Palatsets fasad har en 

överdådig ornamentik där de släta ytorna är obefintliga.  

I boken Villor och bostäder av Helgo Zettervall skriver artikelförfattarna angående 

arkitektens stil:  

																																																								
57 Cassel-Pihl, De sista privatpalatsen- fyra Stockholmsbyggnader från sekelskiftet, 1990: 5. 
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Bakom de skiftande stilarna, som en förklarande utgångspunkt, finns emellertid en 

sammanhållande grundsyn. Det är den romantiska inställningen som ser byggnaden och miljön 

som uttryck för stämningar, känslor och intressen. Stileklekticismen är dess verktyg.58 

 
           7. Bolinderska palatsets huvudfasad 2017.  
 

Bolinderska palatsets huvudfasad är placerat åt söder, mitt emot Stockholms slott i kvarteret 

Södra Blasieholmshamnen 6. Palatsets fasad består av oljemålad gråvit putsyta som ger 

intryck av en svällande arkitektur (se bild 7, ovan). En venetiansk loggia med stora 

rundbågade fönster öppnar upp fasaden vilka flankeras av två toureller med kupoler på 

vardera sidan. Hängtornens inre utrymmen är i interiörerna benämnda som belvedere. 

Arkitekturtermen är en hopslagning av italienskans bello och vedere. Palatset har fyra 

våningar, vilket även innefattar en attikavåning och en balustrad, integrerade i byggnadens 

övre komposition. Mittpartiet har en detaljerad reliefdekor med bland annat kannelerade 

korintiska kolonner varvat med pilastrar i marmor. Nedre delen avslutas med släta toskanska 

kolonner av granit. Kolonnerna har huvudsakligen en dekorativ funktion. I huvudportalens 

övre del är en maskaron invävd i smidesornamentik. 

																																																								
58 Sandström Hans, Johansson Per-Anders Johansson, Tollbom Arne, Villor och bostäder av Helgo Zettervall, 
1994:17.	
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8. Interiör av Bolinderska palatset från slutet av 1800-talet.  
 

1889 köpte grundaren av Grand Hôtel, fransmannen Régis Cadier (1829-1890) Bolinderska 

palatset dit han flyttade in tillsammans med sin fru Caroline Cadier (1832-1902). Régis var 

född i Frankrike där hans familj i generationer drivit värdshus i de franska alperna. Régis 

följde familjetraditionen och genom sin yrkesskicklighet blev han så småningom utnämnd till 

kunglig kock åt Oscar I. I Sverige träffade han den estländska kammarjungfrun Caroline 

Roberg, även kallad Lilly. Om Lillys familjebakgrund finns ingen information. Paret Cadier 

bodde i den stora paradvåningen som innefattade tretton rum på piano nobile i palatset. Här 

satte de en tydlig prägel på palatsets inredning där det idag är deras interiörer vi ser som 

exempel på tidsenlig utformning från slutet av 1800-talet.  

Den ena interiörbilden från Cadiers hem visar den stora salongen med en mängd stolar 

av ebenholts med infattning av intarsia i elfenben (se bild 8, ovan). Stolarna är utformade i 

ny-Louise seize-stil och står fritt grupperade på det mönstrade parkettgolvet. Längst väggarna 

står ett flertal piedestaler utplacerade på vilka man har placerat lockurnor med historiska 

motiv och kopior av antika skulpturer. Väggarna är spegeltäckta och rikt dekorerade med 

fresker. I taket hänger stora kristallkronor, där armaturen tydligt är inspirerad av slottet 

Versailles spegelgalleri.  

På den andra bilden ser vi Cadiers hörnsalong inredd i en för tiden typisk tung och 

belastad stil där nyrokokon är dominerande (se bild 9, nedan). Ett flertal exklusiva 

emmafåtöljer i mönstrat sidentyg står utplacerade runt ett bord i mitten av salongen. På 

salongsbordet kan noteras att det ligger travar av böcker men någon bokhylla syns inte till. På 

bordet står även en bordslampa placerad. Lampskärmen är garnerad med ett sjok veckat tyg 
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vilket visuellt kan associeras med en gräddbakelse. Lampan med dess elektricitet kan ses som 

en ikon för det mest luxuösa i tiden. I hörnet ser vi öppningen till det rundade utrymmet 

belvedere. De stora salongerna i palatset är inrett med tidens mest fashionabla möblemang 

där nytillverkade stilimitationer visar det bästa av tidens egen möbelkonst. 

 
9. Interiör av Bolinderska palatset från slutet av 1800-talet.  

 

De tre stora våningarna i palatset följer samma planlösning förutom vindsvåningen (se bild 

10 och 11, nedan). Fasadens framsida innefattar herrummet som tar upp två sektioner där 

utgjutningen belvedere ger extra ljusinsläpp och skapar ett intimt utrymme. Entrésalongen är 

placerad i mitten och den stora salongen är placerad längst åt vänster i fasaden, även den med 

det intima utrymmet belvedere. Matsalen, kök, barnkammare och sovrum är placerade åt norr 

mot gården. Mot gården finns även på vardera plan en halv trappa ner utrymmen för 

domestik, badrum, handkammare, garderob och rum för husmamsell. Verksamhetsområdena 

visar på den hierarkiska strukturen i planlösningen där domestik är placerad på ett lägre plan 

åt norr in mot gården, medan herrummet och den offentliga delen såsom salongen är 

placerade utåt i huvudfasaden. Den symboliska tröskeln gör sig tydligt påmind i den mörka 

trappavsatsen placerad åt gården. 
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10. Skiss från 1874 av Helgo Zettervall. Bolinderska palatset, plan ett. 

 

 
11. Skiss från 1875 av Helgo Zettervall. Bolinderska palatset, plan ett. 



Silva Malmsten, 2017. Palats som klass- och genusmarkör: Inomaristokratiska spänningar i 1800-talets Stockholm. 

	 25	

 

 

 
12. Von Rosenska palatsets huvudfasad mot Strandvägen. 

 

Von Rosenska palatset  
Von Rosenska palatset uppfördes av arméofficer och hovstallmästaren Greve Clarence von 

Rosen (1867-1955) i kvarteret Bajonetten 6 på Strandvägen mellan 1895-97. Greve Von 

Rosen var född i Stockholm och får här representera en äldre adelsaristokrati. Släkten von 

Rosen tillhörde en äldre adelssläkter vilket markerades med det låga talet nummer 85 i 

adelskalendern.59  

Familjen hade inledningsvis inte något starkt penningkapital men genom att Clarence 

von Rosens far gifte sig med den amerikanska miljonärsdottern Ella Carlton Moore blev 

Clarence och hans syskon ekonomiskt oberoende. Genom mormodern, mångmiljonärskan 

Mrs Bloomfield Moore fick von Rosen inte bara ett stort penningkapital utan ärvde även en 

kulturskatt i form av mormoderns stora konstsamling vilket innefattade mästare som 

prerafaeliten Dante Gabriel Rossetti och William Turner, vars verk han senare kom att inreda 

sitt hem på Strandvägen med. Greve von Rosen valde vid tiden, den något blygsamma 

platsen vid slutet av Strandvägen nära Djurgårdsbron, för byggnation av sitt palats. Liksom 
																																																								
59Cassel-Pihl, 1990:15. 
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Bolinder anlitade greven en av de mest framstående arkitekterna i Sverige vid den här tiden: 

Isak Gustaf Clason (1856-1930). Clason hade i slutet av 1800-talet flera prestigebyggen på 

sin meritlista. Valet av arkitekt kan i våra dagar ses som konventionellt, men Clason var vid 

den här tiden känd för att vara konstnärligt frisinnad och att gå sina egna vägar.  

Arkitekten var starkt påverkad av engelska förebilder i sin planlösningsmetodik där den 

tidigare nämnda Robert Kerrs bok The English Gentleman´s House var en inspirationskälla.60 

I Clasons arbete med skisserna till Castenhofs i Göteborg 1891 beskriver han inredningen så 

här:  
 

Sällskapsrummen, äro på engelskt vis grupperade omkring en förhall, utan kommunikation 

sinsemellan. Man vinner härigenom den stora fördelen att dörrarnas antal minskas, varigenom 

rummen blifva rymligare och möbleringen lättare.61 
 

I den nationalromantiska stilen som fick stort inflytande i slutet på 1800-talet blir själva 

byggnadsmaterialet viktigt för Clason. Sanningskravet i den nationalromantiska andan är lika 

med äkta material. Här kan vi också se en stark inspiration från Arts and Crafts-rörelsen i 

England. Palatsets huvudfasad mot Strandvägen är beläget mot söder och har en beklädnad 

av en släthuggen och vit ekebergsmarmor (se bild 12, ovan). Den släta ytan bryts endast i 

nedre delen på bottenvåningen av en rusticering. Den gröna ekportalen är osymmetriskt 

centrerad i fasaden med en valvrygg av kilsten. Von Rosenska adelsvapnet i form av tre rosor 

kröner slutstenen på den rundbågade portalen. De tre rosorna återkommer i ornamentiken 

ovanför några av de ytterst belägna fönstren. Fasaden är rikt smyckad med ett överstycke av 

en rundad klassisk fronton. Överstycket kan också ses som en och mycket svulstig karnisbåge 

där det från sidorna löper en balustrad av marmor. Frontespisen innefattar en centrerad 

festong där en mjuk linje formar ornamentiken som utgörs av nedhängande band och 

bladväxter vilket inramar en liten fönsteröppning. Formspråket kan associeras med den 

franskinspirerade 1700-tals rokokon. Arkitekten Clason ville dock inte själv skriva in sitt 

byggnadsverk i någon bestämd stil.62  

 

Utmärkande för fasaden är de stora spröjsade fönstren vilket vittnar om de två 

representationsvåningarnas enorma takhöjd. Palatset hade när det stod klart fyra våningsplan 

och då var botten- och vindsvåning inte inräknade. Under 1940-talet gjorde man en 

																																																								
60Edstrand Hans & Lundberg Erik, Isak Gustaf Clason, 1968: 58. 
61Edstrand & Lundberg, 1968: 59.  
62Cassel-Pihl, 1990:22.  
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omfattande ombyggnation av palatset och sköt in flera bjälklag mellan våningarna där tre 

entresolerade våningsplan tillkom.  

Byggnaden mot Storgatan är belägen åt norr och innefattade huvudsakligen grevens 

stall. Den eleganta huvudbyggnaden är här utbytt med en arkitektur som mer kan associeras 

med en svensk barockstil. Portalen är mittcentrerad där man på den övre slutstenen har 

placerat ett hästhuvud som en symbol för byggnadens funktion. Även här återkommer von 

Rosens adelsvapen på portalens överstycke.63 

 

 
13. Von Rosenska palatset. Portalen mot Storgatan 2017.  

 

Interiörerna i palatset bestod till stor del av arvegods från grevens mormor, Mrs Bloomfield 

Moore med dyrbara möbler som tillhört Marie Antoinette och praktfulla kandelaber från 

Drottning Kristina. På väggarna hängde delar av mormoderns värdefulla konstsamling.  

I bilden från von Rosenska salongen från 1902 skymtar äldre målningar från 1700-talet 

och golven är täckta av orientaliska mattor. Noteras kan den lilla buketten med blommor i en 

genomskinlig vas placerad på ett sidobord längst till höger i bilden (se bild 14, nedan). I 

grevens herrum var väggarna täckta av motiv på hästar, där även greven själv figurerar på 

hästryggen. Grevens matsal följde tidens konventionella inredningsideal i högreståndshem 

och var belägen åt norr mot gården med en tung ekmöbel i renässansstil. 

 

																																																								
63 Cassel-Pihl, 1990:37. 
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14. Von Rosenska palatsets salong från 1902.  
 

Palatsets planlösning var åt Strandvägen indelad i två bostadsvåningar, en för familjen von 

Rosen och en för uthyrning. Våningarna var kombinerade två och två till en bostad där von 

Rosens bostad låg på plan tre och fyra i palatset och plan ett och två bestod av en bostad för 

uthyrning. Von Rosens våning och hade sammanlagt sjutton rum, därtill tillkom sex rum för 

domestik och betjäning i huset inne på gården.64  

 
15. Skiss av Isak Gustaf Clason, plan tre av von Rosenska palatset. 

																																																								
64 Blanche, 1902: 637.	
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Avslutande diskussion 
	
Bolinderska palatset ligger på Blasieholmen precis intill Grand Hôtel, där byggnadernas 

sammanlänkande kan liknas vid en symbiotiskt kropp-mot-kropp. Palatset blir symboliskt, 

genom hotellets närhet, en naturlig förlängning av den internationella viktiga och stora 

världen. Mitt emot palatset ligger Stockholms slott vilket under 1800-talet var ett 

maktcentrum. Bolinderska palatset kunde genom dess närhet bokstavligen spegla sig i den 

kungliga glansen där slottet reflekterades på vattenytan utanför palatsets fönster. Alldeles 

nära, en bit längre in på Blasieholmen ligger Nationalmuseum med dess tunga kulturella 

kapital av dyrbara konstskatter. Palatsets läge gör att de allra flesta måste passera byggnaden 

för att komma till museet och därigenom blir palatsets närvaro påtaglig. Närheten till museet 

var även viktigt för de individer som då bodde i palatset där de genom bostadens placering 

blev grannar med det kulturella kapitalet. 

Genom palatsets spektakulära och luxuösa arkitektur ger det ett tydligt avtryck i 

stadskärnan. Bara genom valet av placering visar byggherren Bolinder på stora maktanspråk, 

där ambitionen var att befästa sin position i det kulturella och kungliga finrummet. Palatset 

kan ses som en glittrande och förförisk pärla som pockar på uppmärksamhet och som genom 

dess anslående skönhet får vara med i klubben. Genom den påkostade byggnationen 

omvandlade Bolinder sitt kapital i form av pengar till ett visuellt och kulturellt kapital där han 

på ett spektakulärt sätt fastställde sig själv i samhällseliten.  

Strandvägen, där von Rosenska Palatset kom att ligga, förvandlades under 1800-talet 

från det enkla Ladugårdslandet, till Stockholms första moderna boulevard och blev det högre 

samhällsskiktets paradgata. Valet av plats var inte så blygsamt av greve von Rosen som man 

kunde tro vid en första anblick utan kan ses som ett strategiskt val med siktet inställt på en 

framtida gynnsam placering. Palatset stod färdigt samma år, som den stora internationella 

Allmänna konst- och industriutställningen ägde rum på Djurgården 1897. På den så kallade 

Stockholmsutställningen, visades den nyaste innovativa tekniken upp. Genom von Rosens val 

av plats vävde greven in sitt hem med det som var utställningens intention: den nya moderna 

tiden. Med den ljusa och släta marmorn utmärkte sig palatsets fasad i stadsbilden. Det vita 

palatsets beklädnad lyste och pockade på uppmärksamhet. Omedvetet kom det i blickfånget 

hos alla de människor som besökte utställningen, där det ”blygsamt” låg på andra sidan 

Djurgårdsbron. Symboliskt kan vi tolka greve von Rosens val av plats som en maktstrategi 
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där det adliga palatset intar stadsrummet med en diskret och avspänd elegans. Palatset får stå 

som markör och blir en naturlig pendang till den moderna världen. Genom valet av plats 

legitimerar sig greve von Rosen i den nya tiden.  

Clarence von Rosens hade redan från födseln ett habitus i form av arvegods.  

Interiörerna i palatset på Strandvägen bestod till stor del av äldre konstverk och föremål från 

1600- och 1700-talet. Det äldre blandades komplext med det moderna i form av den för tiden 

okonventionella planlösningen. Bostäderna i palatset var uppdelade i två plan. Hyresbostaden 

där baron Carl Bonde bodde med familj, låg på plan ett och två och von Rosenska familjens 

bostad låg på plan tre och fyra. Det brukliga för tiden var att den stora paradvåningen endast 

upptog ett plan. Detta innebar bland annat att värdskapet och hyresgästen inte blev störda av 

varandra i samma utsträckning. Plan fyra bestod bland annat av sängkammare och badrum 

med fönster åt söder ut mot paradgatan vilket även det var en okonventionell planlösning (se 

bild 16, nedan). Den stora paradvåningen på plan tre följer tidens konventioner där 

herrummet, på samma sätt som Bolinderska palatset, har placerats åt vänster i huvudfasaden 

och den stora salongen är placerad i mitten följt av ett kabinett. 

 
16. Skiss av Isak Gustaf Clason, plan fyra av von Rosenska palatset. 
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Jag har i min studie av de två palatsen sett hur manliga kontaktnät och patriarkala 

strukturer synliggörs enligt tidens konventioner, oavsett bakgrund. Med byggnationerna av 

palatsen befäste byggherrarna sin egen manlighet och identitet i det sociala rummet. Bara det 

faktum att Bolinder och greve von Rosen upplät sina namn åt palatsen bidrog till att de blev 

självskrivna i den konsthistoriska kanon. Deras namn blev för all framtid ihopkopplade med 

den tydliga status som palats utgör i den sociala hierarkin. Däremot kan det knappast sägas 

om de kvinnor som levde med dessa byggherrar. Deras namn tillhör en transparent sfär i den 

konsthistoriska kanon.  

I arkitekturhistorikern Fredric Bedoires bok Den svenska arkitekturens historia från 

2015 står i beskrivningen om Bolinderska palatset endast Régis Cadier nämnd angående att 

Bedoire beskriver ”ett av Stockholms mest praktfulla uppkomlingshem vid slutet av 1800-

talet”.65 Paret Cadier flyttade till palatset 1889 då de förutom Grand Hôtel även kom att äga 

den närliggande byggnaden. Dock avled Régis redan året därpå varvid änkan Lilly fortsatte 

att driva Grand Hôtel på egen hand och ensam bodde kvar i den stora paradvåningen fram till 

1897. Régis bodde alltså endast ett år i palatset. Man kan här förmoda att Lilly hade en stor 

påverkan vad gäller interiör och i val av heminredning.  

I boken Carl Malmsten-känd och okänd från 2012 beskriver konsthistorikern Lena 

Blomquist under rubriken ”Morfars salong” möbelformgivaren Carl Malmstens påverkan av 

morfadern Régis Cadiers inredning:  
 

…den nätta karmstolen i morfars salong har den antika grekiska klismos-stolen som förebild. 

Malmsten har tagit upp den svängda ryggen och modifierat benens kurvatur och han har 

komponerat flera stolar med samma inspirationskälla: morfars lilla stol.66 

 

Detta är några exempel på hur maktstrukturer, konventioner och hierarkier på ett subtilt sätt 

reproduceras i konsthistorieskrivningen, där kvinnor osynliggörs om och om igen. Kvinnorna 

i palatsen följer statiskt ett upprepningsmönster där deras närvaro marginaliseras. Frånvaron 

blir ett vakuum, eller en icke-plats, där kvinnorna i palatsen inte tar plats och inte äger rum.  

Beskrivningen av von Rosenska palatsets inredning följer samma mönster. I den långa 

artikeln om von Rosenska palatset med rubriken A private gentlemans home i tidskriften 

Idun-illustrerad tidning för kvinnan och hemmet från 1902, står von Rosens fru, grevinnan 

																																																								
65 Bedoire, 2015: 114. 
66 Blomquist Lena, Carl Malmsten- känd och okänd, 2012: 208 (Möbelformgivaren Carl Malmsten var barnbarn 
till paret Cadier). 
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Agnes von Rosen endast nämnd som en parantes. Däremot tar beskrivningen av greven och 

hans påverkan på hemmet upp en stor del av utrymmet i artikeln där vi inledningsvis kan 

läsa:  

 

… den rike ädlingen som håller sig fjärran från dagens ärelystnad och arbete och lefver sitt lif, 

endast följande sin egen smak och böjelser, är hos oss en sällsynt företeelse. En sådan man är 

emellertid grefve Clarence… -a private gentleman… utan den smak och elegans hvar med allt 

är ordnadt. Det är icke tvifvel om, att därest grefve Clarence icke varit den han är så skulle han 

ha blifvit en framstående utövfare af någon konstbransch. Ty det förhåller sig icke, som han 

själf säger: Det är ingen konst att ha det vackert, då man fått nästan allt det vackra som man 

har.67 

 

Angående grevens stall kan vi läsa: ”Utmed den bakre gården ligga vagnsbodarna samt 

stallet, som ärorikt försvarat de Rosenska färgerna…”.68 Agnes von Rosen står nämnd i sista 

raderna utan förnamn: ”Hans unga grefvinna, dotter till hofjägmästaren, baron von Blixen-

Finecke och hans maka, född grefvinna Frijs till Frijsendorff, är född 1876”.69 

Anmärkningsvärt är att tidskriftens undertitel är tidning för kvinnan och hemmet, något 

artikelförfattaren Thore Blanche inte tycks har lagt någon vikt vid. Greve von Rosen gör här 

ett tydligt avtryck gällande arkitekturen och inredningen där han genom ärvda föremål och 

konstverk intar en självklar position i hierarkin. Stallet legitimerar hans plats i samhället 

eftersom det tydligt refererar till hans arbete. Symboliskt kan vi se stallet, med hästarnas 

kraft, som ett tecken på ett dolt maskulint kapital hos greven vilket han placerade i skuggan 

på den bakre sidan av bostaden. 

I de båda palatsen skymtar endast kvinnorna i kulissen och genom att inte benämna 

dem vid namn blir de icke-varelser där de i historiebeskrivningen är marginaliserade och står 

underordnade männen. Men även om dessa kvinnor inte ges någon betydelse i den 

konsthistoriska kanon vet vi att de fanns där: deras liv, deras sätt att tala och röra sig i 

rummen, doften av deras parfym och deras förmodade lukt av svett, deras åsikter, inköp till 

hemmen och inredningsdetaljer. Arkitekturen och inredningarna kan tolkas som fyllda av 

hemligheter, där det i rummen ryms dolda tecken av dessa kvinnor. I rummen kan vi se spår 

av de människor som faktiskt levde där. Som ägde rum och tog plats. 

																																																								
67 Blanche, 1902: 638. 
68 Blanche, 1902: 638. 
69 Blanche, 1902: 638.	



Silva Malmsten, 2017. Palats som klass- och genusmarkör: Inomaristokratiska spänningar i 1800-talets Stockholm. 

	 33	

En detalj gör sig påmind från den von Rosenska salongen: buketten med blommor i en 

genomskinlig vas. Vem plockade blommorna? Och vem placerade diskret vasen med 

blommorna på det lilla bordet vid fönstret? En annan detalj som dröjer sig kvar i medvetandet 

är den garnerade bordslampan i Cadiers salong. Jag kan föreställa mig att läslampan ger en 

dämpad belysning i den stora salongen. Framför mig ser jag Lilly som sitter i fåtöljen och 

läser. Hon är trött efter en lång dag av arbete på hotellet. Kanske nickar hon till och drömmer.  

Det tar sexton minuter i lagom rask takt att promenera mellan Bolinderska palatset och 

Von Rosenska palatset. Ändå är skillnaderna stor beträffande hur de båda byggherrarna Jean 

och Clarence valde att gestalta sina hem. Clarence hade redan från födseln ett habitus i form 

av ett värdefullt arvegods vilket gav honom ett rikt kulturellt kapital, och hans adliga börd 

gav honom en självklar position i det högre samhällsskiktet. Utifrån dessa premisser kunde 

Clarence kosta på sig att vara en aning okonventionell i val av arkitektur i exempelvis 

planlösningar. Jean däremot hade en annan utgångspunkt. Möjligen kan man tolka den 

tydliga hierarkiska uppdelningen i Bolinderska palatset som ett drag av osäkerhet hos Jean i 

hans nya position. Hur som helst så ljuder ”en halv trappa ner” envist sig kvar i palatsets 

planlösning. Med valet av en expressiv arkitektur fick Jean ”slå världen med häpnad”, där 

palatset blev en positioneringsmarkör.  

Förutom klassperspektivet måste man ha i åtanke det faktum att det var en stor 

åldersskillnad mellan de olika aktörerna. Jean Bolinder föddes redan 1813 medan Clarence 

von Rosen var född 1867. Paret Cadier var födda 1829 respektive 1832 medan grevinnan 

Agnes von Rosen var född 1876. Kanske träffade Jean och Clarence aldrig varandra. Men 

förmodligen hade Clarence produkter av Jeans fabrik i sitt hem eftersom grevens palats hade 

allt i form av de modernaste innovationerna. På det sättet inkorporerades Jean symboliskt i 

Clarence bostad. 
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Slutsatser 
I denna uppsats har jag utforskat hur maktstrukturer gestaltas i arkitektur och inredningar i 

högreståndsbostäder under 1800-talet där jag valt att framförallt koncentrera mina 

frågeställningar utifrån ett klass- och genusperspektiv. Jag har i studien analyserat hur dessa 

kunde ta sig i uttryck som maktmarkörer i form av iscensättning av arkitektur och inredningar 

hos tidsperiodens nyaristokratiska borgerskap och den äldre adelsaristokratin i Stockholm. 

Dessa spänningar har exemplifierats genom den jämförande granskningen av Bolinderska 

palatset vilket i studien representerar det nyaristokratiska borgerskapet och von Rosenska 

palatset som representerar den äldre adelsaristokratin. Som metod har jag använt mig av den 

semiotiska modellen för text- och bildtolkning. 

Jag har i studien kunnat konstatera att valet av plats och sammanhang är viktigt vad 

gäller palats som markör. I palats som markör blir markören ett tecken på maktstrategi. Valet 

av plats kan ses som ett visuellt fenomen där ett maktspel kan iscensättas. Utifrån Bourdieus 

teorier blir valet av plats ett fält, där man genom rätt vald plats och sammanhang kan uppnå 

en härskarposition. Platsen och byggnaden kan tolkas som kodifierade semantiska tecken där 

det vi ser vid första anblicken har betydelsen av något annat. I uppsatsen har jag även 

fokuserat på identitets- och statuspositioneringar, och hur dessa fenomen kunde se ut och 

uppträda. Det nyaristokratiska borgerskapets omvandlade sitt nyförvärvade penningkapital 

till spektakulära och påkostade byggnationer för att positionera sig: de bokstavligen befäste 

sin position i den sfäriska eliten. Under 1800-talets omvälvande tid skedde en planlösningens 

differentiering i rumsdisponeringen i högreståndshem, där man kan urskilja en markant 

uppdelning utifrån genus och klass. Bostaden blev även mer svårtillgänglig för yttre publik. 

Utifrån Bourdieus teoriram kallar jag detta för den symboliska tröskeln. 

Vidare har jag kunnat se att den äldre adelsaristokratin i större utsträckning än det 

nyaristokratiska borgerskapet hade ett symboliskt och kulturellt kapital, vilket hos Bourdieu 

benämns som habitus. Det symboliska kapitalet kunde ta sig uttryck i ärvda föremål och 

sammansvetsade sociala grupper, där familjen och den innersta kretsen kunde utgöra ett 

heligt universum. Detta habitus blev i förlängningen viktiga maktmarkörer och ett sätt att 

förvalta en historisk identitet. Yttre samhällsförändringar och strukturer påverkade även 

adelsaristokratin i valet av arkitektur, rumsplanering och stilideal där deras ambition var att 

legitimera sig i den nya tiden.  
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Ur ett genusperspektiv har jag kunnat konstatera att den mest använda möbelstilen, den 

kvinnliga rokokon också blev den mest hånade stilen hos formeliten, vilket gjorde sig 

gällande redan under 1800-talet och att detta är något som vi ser av idag i form av en 

frånvaro av stilen på våra museer. Detta följer ett patriarkalt mönster där kvinnlig närvaro 

ersätts av ett vakuum och en laddad frånvaro, vad gäller betydelse i visuell representation i 

den konsthistoriska kanon. Genom deras frånvaro i arkitektur och inredning synliggör de 

komplext nog sociala värdehierarkier.  
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Sammanfattning 
Under de omställningar som 1800-talets Stockholm genomgick förändrades även de relativa 

maktpositionerna mellan olika samhällsgrupper. Det ekonomiskt stärkta borgerskapet trängde 

sig in i den översta samhällssfären bredvid den jämförelsevis försvagade adelsaristokratin. 

Dessa spänningar exemplifieras genom en jämförande granskning av två palats i Stockholms 

innerstad: Bolinderska palatset, vilket i studien representerar det nyaristokratiska 

borgerskapet och von Rosenska palatset som utgör exempel på den äldre adelsaristokratin. 

Uppsatsen handlar om dessa gruppers strategier för maktpositionering kan se ut och hur dessa 

kan visualiseras i arkitektur och inredningar. Jag har framförallt valt att formulera mina 

frågeställningar utifrån ett klass- och genusanalytiskt perspektiv. Som metod använder jag 

mig av den semiotiska modellen för text- och bildtolkning där jag utifrån Roland Barthes 

undersöker tecken som betydelseproduktion. 

Uppsatsens syfte är att analysera hur klass- och genusdefinierad maktpositionering kan 

reflekteras i 1800-talets sociala strukturer och hur dessa fenomen tar sig uttryck och 

synliggörs i visuella koder. Genom att fokusera på planlösningar, interiörer och fasader vill 

jag bidra med delvis nya perspektiv och tolkningar rörande genus och klass inom 

byggnadskonsten vad gäller palats i Stockholms innerstad.  Studiens teoretiska ram utgår 

ifrån Pierre Bourdieus konceptualisering kring fält- och habitus, där fältet illustrerar ett 

avgränsat socialt rum där ett spel eller en maktpositionering pågår. En härskarposition kan 

uppnås genom att skaffa sig ett symboliskt kapital, habitus. Upplägget i studien innefattar ett 

bakgrundskapitel där den första delen beskriver historicismens olika stilar kortfattat.  

Vidare ingår ett avsnitt om hur historisk identitet skapas och förvaltas, liksom en 

teoretisering utifrån begreppen iögonfallande konsumtion och de osynliggjorda kvinnorna där 

perspektivet utgår ifrån uppsatsens syfte där patriarkala mönster undersöks med genus och 

klass i fokus. Avsnittet lägger grunden till den efterföljande jämförande analysen av de två 

palatsen. I uppsatsens centrala analytiska del - Palats som maktmarkör - diskuteras de två 

palatsens arkitektur, interiörer och planlösningar och därefter fördjupas resonemanget i den 

avslutande diskussionen utifrån ett semantiskt tolkningssätt. Uppsatsen avrundas med några 

relevanta slutsatser och en efterföljande sammanfattning.  

  



Silva Malmsten, 2017. Palats som klass- och genusmarkör: Inomaristokratiska spänningar i 1800-talets Stockholm. 

	 37	

Källförteckning 
- Ahl Zandra & Olsson Emma, Svensk Smak-myten om den moderna formen, Ordfront, 2002. 

- Barthes Roland, Mytologier, Arkiv förlag, svensk utgåva 2007. 

- Bedoire Fredric, Ett judiskt Europa- kring uppkomsten av en modern arkitektur 1830-1930, 

Carlsson, 1998. 

- Bedoire Fredric, Den svenska arkitekturens historia 1800-2000, Norstedts, 2015. 

- Blanche Thore, A private gentlemans home, Idun; illustrerad tidning för kvinnan och 

hemmet, 1902. 

- Blomquist Lena, Carl Malmsten-känd och okänd, Jure Förlag, 2012. 

- Bjurklint Rosenblad, Kajsa, Scenografi för ett ståndsmässigt liv: adelns slottsbyggande i    

Skåne 1840-1900, Sekel Bokförlag, 2005.  

- Björk Nina, Sirenernas sång, tankar kring modernitet och kön, Wahlström & Widstrand, 

1999. 

- Bourdieu Pierre, Praktiskt förnuft-Bidrag till handlingsteori, Bokförlaget Daidalos AB, 

1995. 

- Brummer Hans Henrik, Ernstell Micael, Karlholm Dan med fler, Konst kräver rum, 

Nationalmusei historia och framtid. Nationalmuseum, 2002. 

- Cassel-Pihl Eva Helena, De sista privatpalatsen: fyra Stockholmsbyggnader från 

sekelskiftet, Hallwylska museet, 1990. 

- Dahlbäck Lutterman Helena, Grate Pontus, Stawenow Hidemark Elisabet med fler, 

HEMMA i Konsten, Nationalmuseum, 1987. 

- D´ Alleva Anne, Methods & Theories of Art History, Laurence King Publishing, London, 

2012. 

- Edstrand Hans & Lundberg Erik, Isak Gustaf Clason, P.A. Nordstedt & söners förlag 

Stockholm, 1968. 

- Eriksson Yvonne & Göthlund Anette, Möte med bilder, Studentlitteratur, 2012. 

- Foucault Michel, Ordene og tingene: en arkeologisk undersogelse af videnskaberne om 

mennesket, Gyldendal, Oslo, 1966. 

- Kåberg Helena, Rosenblad Kajsa, Linder Karin, Ekström Anders, Zetterlund Christina, 

Sparke Penny, Förfärligt Härligt, Nationalmuseum, 2007. 

- Pollock Griselda, Differencing the Canon: Feminist Desire and Writing of Art´s Histories, 

Routledge, London, 1999. 

- Sandström Hans, Johansson Per-Anders, Tollbom Arne, Villor och bostäder av Helgo 

Zettervall, Konsthögskolans Arkitekturskola, 1994. 



Silva Malmsten, 2017. Palats som klass- och genusmarkör: Inomaristokratiska spänningar i 1800-talets Stockholm. 

	 38	

- Sumner, Anne, Borgerliga ambitioner och adliga ideal: slott och byggherrar i Sverige kring 

sekelskiftet, Carlssons Bokförlag, 2004. 

- Stawenow Hidemark Elisabet, Möbelkonst och inredningar, Konsten 1845-1890, Signum, 

2000. 

- Wickman Kerstin, Grandien Bo med fler, Form genom tiderna, 100 år av designhistoria, 

specialutgåva av FORM Designtidsskrifter. Nytryck från 1997, första upplagan kom 1992. 

Bildförteckning  
1. Framsidesbild (höger): Bolinderska palatset, omkring 1890. Fotograf okänd. Kungliga 

Konsthögskolans arkitekturhistoriska arkiv. 

2. Framsidesbild (vänster): Von Rosenska Palatset, fotografiet taget någon gång mellan 1902-

1920. Fotograf okänd. Stadsmuseets bildarkiv. 

3. Förmaket på Stjernsunds slott. Fotograf Liljeroth Erik. Nordiska museet. 

4. Toalettbord i mahogny i nyrokoko från 1800-talets mitt. Fotograf okänd. Nordiska museet. 

5. Oxenstiernska salen, Ulriksdals slott. Litografi från 1871 av Billmark Carl Johan (1804-

1870). Nordiska museet. 

6. Fåtöljen Emma, även kallad emmastolen. Fotograf okänd. Äldre bild från Stjernsunds slott. 

7. Bolinderska palatset huvudfasad 2017. Foto av uppsatsförfattaren. 

8. Interiör av Bolinderska palatset från slutet av 1800-talet. Fotograf okänd.  

Kungliga Konsthögskolans arkitekturhistoriska arkiv. 

9. Interiör av Bolinderska palatset från slutet av 1800-talet. Fotograf okänd. Privat ägo, 

familjen Malmsten. 

10. Planskiss av Helgo Zettervall till Bolinderska palatset, 1874.  

Stockholms stadsarkiv. 

11. Planskiss av arkitekten Helgo Zettervall till Bolinderska palatset, 1875.  

Arkitektur och Designcentrums forskningsservice. 

12. Von Rosenska Palatset, fotografiet taget någon gång mellan 1902-1920. Fotograf okänd. 

Stadsmuseets bildarkiv (även framsidesbild). 

13. Von Rosenska palatset. Portalen mot Storgatan 2017. Foto av uppsatsförfattaren. 

14. Von Rosenska palatsets salong, bild från  1902. Fotograf okänd. Stadsmuseets bildarkiv. 

15. Planskiss av von Rosenska palatset, plan tre, Isak Gustaf Classon, ca 1895. Stockholms 

stadsarkiv. 

16. Planskiss av von Rosenska palatset, plan fyra, Isak Gustaf Clason, ca 1895. 

Stockholms stadsarkiv. 



Silva Malmsten, 2017. Palats som klass- och genusmarkör: Inomaristokratiska spänningar i 1800-talets Stockholm. 

	 39	

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Silva Malmsten, 2017. Palats som klass- och genusmarkör: Inomaristokratiska spänningar i 1800-talets Stockholm. 

	 40	

 


