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1. INLEDNING 

Intill Drottningholms slott inbäddat i naturen ligger Kina slott, ett lustslott i exotisk kinesisk 

stil som började byggas 1763 och blev klart 1769 (bild 1). Under somrarna fungerade det som 

en reträtt för kungafamiljen. Från det oktagonala rummet i centrum leder två gallerier åt var 

sitt håll ut till den Blå respektive Gröna salongen, med väggarna klädda av handmålade 

vävtapeter som åter kommit på modet under 1750-talet i Frankrike, vars smak även dikterade 

den svenska (bild 2).
1
 De är målade med kinesiserande motiv omgärdade av ramar med 

slingrande växter.
2
 Där ses kinesiska musiker som trakterar stränginstrument och munorgel, 

drakar blandat med vardagsnära situationer med lekande barn och att få hjälp att sätta upp 

håret under morgontoaletten, allt i en prunkande kinesisk trädgårdsmiljö. 

 

1.1 Syfte och frågeställning och avgränsning 

Mitt syfte har varit att undersöka tapetmotiven i Gröna och Blå salongerna för att ta reda på 

vad motiven har för betydelse och funktion. 

Har motiven en djupare betydelse eller är de enbart dekorativa?  

Varför valde man de här motiven? Vad skulle de förmedla för känslor, drömmar och avsikter? 

Jag har valt att avgränsa mitt arbete med en övergripande undersökning av de båda salongerna 

som helhet och att gå in djupare på några utvalda motiv. 

 

1.2 Metod 

Jag har använt mig av semiotiken för att tolka tapetmotiven. Semiotik är en teori om tecken 

som utvecklades för tolkning av text ursprungligen, men som nu även används för 

bildtolkning. Två av semiotikens förgrundsgestalter är den schweiziske lingvistikern 

Ferdinand de Saussure (1857-1913) och den amerikanske filosofen Charles Sanders Peirce 

(1839-1914).
3
 Det finns en mängd olika skolor inom semiotiken och jag har valt att använda 

mig av en semiotisk analys med de delar som passar för bildtolkning som Daniel Chandlers 

                                                      
1
 Alm, Göran, ”Inredningarna”, i Kina slott (red. Göran Alm, Stockholm 2002), sid. 196. 

2
 Med kinserier menas de föremål och motiv som utformades för att likna de kinesiska, men som också hade 

europeiska inslag. De tillverkades i Europa, men kunde också tillverkas i Kina efter europeiska förlagor.  
3
 D'Alleva, Ann (2005) Methods & Theories of Art History (London: Laurence King Publishing Ltd), sid 30. 
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tar upp i sitt verk Semiotics for beginners.
4
 Chandler stöder sig främst på Saussures teorier, 

men tar också upp andra semiotiker och deras teorier, som Peirce, Roland Barthes, Umberto 

Eco. 

Jag har valt semiotiken för att se motiven från olika håll och ta flera aspekter i beaktning när 

jag analyserar motiven. 

Med hjälp av semiotiken kan man se hur ett konstverk byggts upp, det självklara får en 

förklaring. Genom att försöka se motivens olika betydelser, vilken kunskap som krävs av 

betraktaren för att förstå motiven, var någonstans i rummet betraktaren ska befinna sig för att 

se bilden, vilken roll valet av genre spelar, så kan en större helhetsförståelse byggas upp. 

 

Jag har också studerat ett flertal grafiska verk av europeiska konstnärer, främst franska, från 

perioden 1650 – 1660 och jämfört dem med tapetmotiven i Blå och Gröna salongerna. 

Perioden är utvald från Kina slotts tillblivelse och drygt hundra år bakåt. Genom jämförelser 

så har jag fått fram vilka gemensamma symboler som använts för att skildra de olika teman 

som förekommer på Kina slott: de fyra årstiderna; de fyra elementen; de fem sinnena. De 

grafiska verken har jag sökt ut i olika samlingars databaser från British Museum, Louvren, 

Rijksmuseum, och Nationalmuseum. 

 

1.3 Tidigare forskning 

I boken Kina slott (2002) har Göran Alm skrivit om inredningarna och där ibland Gröna och 

Blå salongerna.
5
 Han lägger fram övertygande argument för att det var hovintendenten Jean 

Eric Rehn som utformade dekoren i Kina slotts bottenvåning och ornament- och 

dekormålaren Johan Pasch som utförde dekormåleriet i åtminstone den Blå salongen. Stina 

Odlinder Haubo har i Möbler för Lovisa Ulrikas kinesiska lustslott i samma bokverk beskrivit 

den lösa inredningen och har fått fram betydelsefull information om det kinesiska kabinettet 

på Sturefors slott med tydligt släktskap med målningarna i Blå salongen.
6
 I Kina slott (2002) 

har flera författare bidragit med sina verk: John Harris, författare till Kineserier i europeisk 

arkitektur, Kenneth Nyberg, författare till Den europeiska drömmen om Kina och Johan 
                                                      
4
 Chandler, Daniel. Semiotics for Beginners  http://www.aber.ac.uk/media/Documents/S4B/sem12.html  (09-08-

23)  
5
 Alm, Göran, ” Inredningarna”, i Kina slott (red. Göran Alm, Stockholm 2002) 

6
 Odlinder Haubo, Stina, ” Möbler för Lovisa Ulrikas kinesiska lustslott”, i Kina slott (red. Göran Alm, 

Stockholm 2002) 

http://www.aber.ac.uk/media/Documents/S4B/sem12.html
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Cederlund, författare till Byggnadernas historia. Från deras verk har jag hämtat kunskap om 

Kina slotts tillblivelse och dess släktskap och position jämte andra kinesiska byggnadsverk 

uppförda av europeiska furstehus.
7
  .  

Ing-Marie Danielsson belyser i sin avhandling Den bildade smaken. Målade dekorationer hos 

borgerskapet i frihetstidens Stockholm Johan Pasch och hans och andra ornament- och 

dekormålares arbeten i Stockholmshem under frihetstidens på 1700-talet.
8
 Hennes forskning 

har varit till stor nytta för mig då den behandlar samma typ av hantverk, målade tapeter, under 

samma tidsperiod och i samma geografiska läge. Presentationen av exempel i bildform är 

talrik som jag kunnat jämföra med Kina slotts salongers bilder. Hon tar upp de olika genrer 

som var populära och jag har fått en inblick i hur de disponerades på sällskapsrummens 

väggar. 

Katie Scotts arbete, The Rococo Interior, Decoration and Social Spaces in Early Eighteenth-

Century Paris, är omfattande och har varit en viktig källa att hämta information ur eftersom 

motiven jag undersökt bygger på verk av parisiska konstnärer och att byggherren, drottning 

Lovisa Ulrika, var franskorienterad när det gäller kultur och de som låg bakom utformningen 

av Kina slott och dess dekorationer, arkitekten Carl Fredrik Adelcrantz, hovintendenten Jean-

Eric Rehn och ornament- och dekormålaren Johan Pasch, var utbildade i Paris och hämtade 

mycket inspiration och kunskap där ifrån.
9
 Scott använder också ett semiotiskt synsätt när hon 

analyserar liknande miljöer som jag utforskat, vilket har berikat mitt synsätt och mitt arbete, 

speciellt när det gäller utformningen av dekoren, hur den speglar vad beställaren velat 

uttrycka. 

Daniel Chandlers Semiotics for beginners är mycket instruktiv. Chandler förklarar på ett 

pedagogiskt och lättfattligt sätt ett svårtillgängligt ämne. Han har inkluderat flera exempel på 

analyser av bilder som gjorts av olika semiotiker vilket har underlättat min förståelse. 

 

                                                      
7
 Harris, John, ” Kineserier i europeisk arkitektur”, i Kina slott (red. Göran Alm, Stockholm 2002) 

Nyberg, Kenneth, ” Den europeiska drömmen om Kina”, i Kina slott (red. Göran Alm, Stockholm 2002) 

Cederlund, Johan, ” Byggnadernas historia”, i Kina slott (red. Göran Alm, Stockholm 2002) 
8
 Danielsson, Ing-Mari (1998). Den bildade smaken. Målade dekorationer hos borgerskapet i frihetstidens 

Stockholm. Uppsala: Almqvist & Wiksell. 
9
 Scott, Katie (1995). The Rococo Interior, Decoration and Social Spaces in Early Eighteenth- Century Paris  

(New Haven & London: Yale University Press). 
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2. HISTORIK 

Trianon de Porcelaine, ett lusthus i kinesisk stil som Ludvig XIV lät bygga i Versailles 

slottspark, i slutet av 1600-talet blev upptakten till vurmen för kinesiska byggnader som spred 

sig till övriga furstehus i Europa och 1754 stod det första Kina slott klart på Drottningholm, 

en födelsedagspresent till Drottning Lovisa Ulrika. 

Här följer en kort historik som också sammanfattar tillverkningen av målade vävtapeter, 

Johan Paschs väg till ornament- och dekormåleri och en motivering till att det är han som 

ligger bakom vävtapeternas handmålade motiv i Blå och Gröna salongerna på det nuvarande 

Kina slott som påbörjades 1763 och stod klart 1769.
10

    

 

2.1 Kina slott 

Det kinesiska rikets läge var i det närmaste ouppnåeligt långt borta för européerna, ett exotiskt 

land vilket var känt för de högre samhällsklasserna genom porslin, lackarbeten, siden och te 

som importerades av de ostindiska kompanierna. Franska jesuitpräster hade vistats vid det 

kejserliga hovet i Kina sedan 1500-talet och skrev beundrande om den ”hedniska” 

konfucianismen och kejsarens goda styre.
11

 Det var ett land som hade en civilisation att se 

upp till, ledare värda att beundra. Voltaire var en av dess beundrare och efter att ha läst 

Konfucius lära, som han ansåg vara fri från religiösa allegorier och i stället uttryckte den 

renaste moralen och uppmanade till människans godhet, tyckte han att deras rike var det bäst 

organiserade världen någonsin skådat och att europeiska furstar borde ta lärdom och följa 

efter.
12

  

1670-1672 lät Ludvig XIV uppföra ett lustslott i Versailles trädgårdar i kinesisk stil till sin 

dåvarande mätress Madame de Montespan.
13

  Den kinesiska stilen var känd som en 

inredningsstil och arkitekterna hade ingen kunskap om kinesiska byggnaders konstruktion. 

Trianon de Porcelaine byggdes efter europeiska arkitekturregler med en fasad täckt av blåvita 

kakelplattor i fajans och på taket placerades porslinsvaser i kinesisk stil. Med ”trianon” menas 

en mindre byggnad uppförd i parken nära huvudbyggnaden dit man kunde fly de officiella 

plikterna.
14

 Byggnaden revs senare 1683, men den kinesiska stilens popularitet hade nu 

                                                      
10

 Cederlund, Johan, ” Byggnadernas historia”, i Kina slott (red. Göran Alm, Stockholm 2002) 
11

 Nyberg, Kenneth, ” Den europeiska drömmen om Kina”, i Kina slott (red. Göran Alm, Stockholm 2002) 
12

 Honour, Hugh (1961) Chinoiserie: The Vision of Cathay. (London: John Murray (Publishers) Ltd) sid. 24. 
13

 Honour, Hugh, 1961, sid. 54. 
14

 Thornton, Peter (1993)(1984).  Authentic Decor, the Domestic Interior 1620-1920. (London: Seven Dials, 

Cassell & Co) sid. 96. 
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spridits och fortsatte att inspirera arkitekter bland Europas kungahus.
15

 Den 24 juli 1754 stod 

ett kinesiskt lustslott färdigt på Drottningholm intill Drottningholms slott, men ändå avsides. 

Det var en födelsedagspresent till drottning Lovisa Ulrika från hennes man, kung Adolf 

Fredrik.
16

 1747 hade den svenske kungen Fredrik I:s bror, markgreve Vilhelm VIII av 

Hessen-Kassel, uppfört ett kinesiskt tehus i Wilhelmsthal ritat av den franske arkitekten 

François de Cuvilliés. John Harris menar att den svenske arkitekten Carl Fredrik Adelcrantz 

troligen hämtade inspiration därifrån när han ritade det andra Kina slott. Det första Kina slott 

var en temporär byggnad i trä och ganska snart började drottningen planera för en permanent 

byggnad i sten och uppdraget gick till överintendenten Adelcrantz.
17

 Drottingens bror, Fredrik 

II av Preussen (Fredrik den store) uppförde också en kinesisk byggnad i Potsdam vid 

Sanssouci som blev färdig 1756. Brevväxlingen mellan syskonen gick tät, en kinainspirerad 

byggnad i slottsparken var en statussymbol av högsta rang vid den här tiden.
18

   

 

2.2 Ornament- och dekorationsmålaren Johan Pasch (1706-1769) 

Johan Pasch var vid den här tiden den främste dekormålaren i Sverige. Pasch hade utbildat sig 

i bl a Frankrike och blev strax efter hemkomsten 1733 mästare i Stockholms målarämbete och 

därefter elev vid Ritareakademien vilket medförde arbete med dekorationsmåleriet vid 

slottsbygget i Stockholm.
19

  

I Frankrike hade man skilt de ädla konsterna, som utövades av de akademiskt utbildade 

konstnärerna, från de mekaniska konsterna, som utövades av skråmästarna, när 

Konstakademien, l'Académie Royale de Peinture et de Sculpture, bildades 1648. I Sverige 

gjordes ingen åtskillnad, inte ens efter Ritareakademiens tillkomst 1735, och Pasch kunde 

därmed tvingas att åta sig även strykmåleri.
20

 För att enligt franskt maner enbart få ägna sig åt 

ornaments- och dekormåleri sade han upp sig från målarskrået och utnämndes senare av 

                                                      
15

 von Erdberg, Eleanor (1936). Chinese Influence on European Garden Structures (Cambridge, Massachusetts: 

Harvard University Press) sid. 59-61. 
16

 Cederlund, Johan,  2002, sid. 56. 
17

 Cederlund, Johan, 2002, sid. 78. 
18

 Cederlund, Johan, 2002, sid. 99. 
19

 Danielsson, Ing-Mari, 1998, sid. 90. 
20

 1732 hade Ritareakademien varit en inofficiell inrättning för studier i teckning och konst för att sedan bli 

upphöjd till Kunglig Ritareakademi 1735. 
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kungen till hovmålare vilket betydde att han slapp strykmåleriet. Han arbetade framgångsrikt 

med interiörmåleri och då ofta i samarbete med Jean-Eric Rehn.
21

    

 

2.3 De handmålade tapeternas tillverkning 

En målarduk av linne spändes upp i en träram som spikades fast i väggen. Sedan ströks duken 

med en varm limlösning som fick duken att krympa och spännas hårdare och bli slätare i 

träramen. Limlösningens huvudsakliga uppgift var att isolera duken från oljan i grunderingen 

som annars kunde förstöra duken på kort tid. Grunderingen lades ovanpå limlösningen och 

sedan skissades motiven upp direkt på duken med kol eller blyerts. Därefter kunde 

dekormålarna förfärdiga motivet med oljefärger.
22

      

 

2.4 Upphovsmännen till tapetmålningarna i Blå och Gröna salongerna 

Inredningarna är tillskrivna Adelcrantz, men Göran Alm menar att det var Jean-Eric Rehn, 

hovintendenten, som utformade undervåningens inredningar, vilket han också själv 

nedtecknat i slutet av sitt liv. Alm bygger sitt antagande på att det var ett vanligt förfarande 

vid uppförandet av andra byggnader, att Adelcrantz ritade byggnaden och ansvarade för 

helheten, men överlät inredningarna till någon annan.
23

 Det är ej klarlagt vem som utfört 

tapetmålningarna i de Blå och Gröna salongerna. Alm menar att genom en jämförelse med 

interiörmåleriet vid 1740-talets slut i Agneta Wredes förmak på Åkeshovs slott, med förlagor 

av den franske konstnären François Boucher (1703-1770), som Pasch står bakom kan man se 

släktskap med måleriet i Blå salongen.
24

 

På Sturefors slott finns kinesiska väggmålningar som Rehn och Pasch står bakom. De är 

väldigt lika den Blå salongen i utförandet. De är målade i samma färgskala, blått, ljusgrått, 

svart och guld, men med en annan inramning där bladslingor kröks i stora arabesker åt olika 

håll. Förlagorna bygger även här på Bouchers arbeten.  

Det som också talar för att det är Paschs ateljé som står bakom måleriet i båda salongerna, 

även den Gröna salongen, är själva utförandet. Det unika är att bilderna har två plan, ett 

främre bildplan målat med kraftigare valör och ett bakre i svagare valör. Jag menar att det är 

                                                      
21

 Grate, Pontus, ”Bildkonsten”, i Frihetstidens konst (serie Signums svenska konsthistoria), Lund 1997, sid.196-

197 
22

 Danielsson, Ing-Mari, 1998, sid. 184. 
23

 Alm, Göran, 2002, sid. 190. 
24

 Grate, Pontus, 1997, sid. 196. 
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just i det bakre måleriet av naturen, framför allt träden, som man ser likheterna i sättet att 

måla i båda salongerna. Svagare färgvalör, skuggat med guld så är tekniken densamma i de 

sprött målade trädstammarna och löven. Också det omgivande ramverket av blomsterslingor 

är lika säkert och tekniskt skickligt utformat i båda salongerna.   

 

3. SEMIOTISK ANALYS OCH DISKUSSION 

I den här delen kommer jag att analysera Gröna och Blå salongernas helhetsintryck, det 

intryck betraktaren får när han eller hon kliver in i salongerna. Det är en helhet som skapas av 

dekorens delar som tillsammans interagerar med rummet i övrigt och naturen utanför.  

Därefter gör jag en djupare analys av några utvalda motiv, tre från Gröna salongen: 

dörröverstycket med en kvinna på en estrad och en pekande man med parasoll; motiv 

föreställande man som äter druvor med ett kurtiserande par i bakgrunden; en tapetvåd med tre 

bilder där den mellersta visar två män håller i varsin katt med en brinnande eld emellan. 

Från den Blå salongen har jag valt ut ett motiv som visar en man som intar sin måltid i det 

fria. 

Slutligen diskuteras motivens funktion och betydelse. Varför valde man de här motiven? Vad 

de skulle förmedla för känslor, drömmar eller avsikter?   

 

3.1 Tapetmotiven i Gröna salongen och i Blå salongen 

Det första intrycket när man stiger in i Gröna salongen är helheten av ett grönt rum med 

generös takhöjd och gyllene skuggor, betecknande för ett grandiost rum samtidigt som den 

förhållandevis lilla ytan skapar en känsla av ett rum av privat karaktär (bild 3). Rummet är 

täckt av handmålade vävtapeter med målade spaljéliknande gallermönster och växande 

grönska. En trädgård inomhus. Motiven är ett med den gröna helheten vid första anblicken 

och därefter kan koniska hattar och parasoll urskiljas och trädgården hamnar nu i Kina. Det 

finns också en förväntan när betraktaren kliver in i salongerna att dekorationernas motiv 

avbildar scener från Kina eftersom slottets namn och utseende redan upplyst om det kinesiska 

temat. Det gröna monokroma måleriet och det repetitiva mönstret i tapetvåderna accentuerar 
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helheten framför detaljerna.
25

 Katie Scott tar upp teorier som den parisiske 

arkitekturprofessorn Jacques-François Blondel (1705-1774) tar upp i sitt verk De la 

distribution des maisons de plaisance, som utkom i två delar i Paris 1737-1738. Enligt Scott 

så förklarar Blondel där att det är viktigt att interiören skapar ett enat intryck och att ingenting 

får sticka ut i rummet, helhetens harmoni ska bevaras.
26

     

Blondel publicerade flera verk med arkitekturteorier. Scott tar upp hans teorier om hur en 

adlig bostad utformades interiört och delades in i tre avdelningar: paradvåningen avsedd för 

det ceremoniella; sällskapsvåningen som var avsedd för social samvaro och där ingick 

salongen; den personliga våningen med de privata rummen.
27

 I Kina slott saknas paradvåning, 

men sällskapsvåningen finns på bottenplanet och den privata våningen ligger på det övre 

planet (det existerar endast två våningar). Att den övre våningen är privat kan ses i och med 

att trappan upp dit är smal och dold, och därför inte avsedd att synas för besökande. På 

ritningarna är övervåningen markerad som drottningens privatvåning, la petite appartement 

de la Reine. 

Det vitmålade taket och mycket vitt i tapeterna, öppnar upp rummet och ger ett luftigt intryck. 

Vita tak med hålkälslist var typiskt för den franska rokokosalongen.
28

   

Naturalistiska motiv där växtlighet kantar målningarna i tapeterna med en större vit tom yta i 

mitten där fåglar kan flyga hade som funktion att vara rumsupplösande (bild 4).
29

 Och det 

stämmer väl överens i båda salongernas dekor. I den Gröna ser man just flygande fåglar och i 

den Blå salongen fungerar det bakre bildplanets grönskande motiv i svagare valör som 

rumsupplösande där sikten försvinner in i det tomma intet. Väggmotivens kinesiska 

trädgårdsmotiv förstärks av de många och stora fönster med utsikt mot kinesiska byggnader 

och natur, kalkstensgolv och snickerier med spaljémönster. Betraktaren befinner sig i ett 

trädgårdsrum i Kina. 

Scott tar upp att Blondel ansåg att salongen skulle behandlas speciellt genom att ha en 

kontrasterande effekt mot de andra rummen i sällskapsvåningen. Den skulle vara i samklang 

                                                      
25

 Intrycket är monokromt, grönt och blått, men i själva verket har mycket gult använts i Gröna salongen och Blå 

salongens motiv har en ljust blågrå ton, men de gröna respektive blå snickerierna håller samman det monokroma 

intrycket. 
26

 Blondel, Jacques-Francois, De la Distribution des maisons de plaisance, 2 vol., Paris (1737-1738)  , i, sid 66. 
27

 Scott, Katie, 1995, sid. 104-106. 
28

 Danielsson, Ing-Mari, 1998, sid. 44. 
29

 Danielsson, Ing-Mari, 1998, sid. 178. 
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med den totala inredningsidén tillsammans med de andra rummen.
30

 På Kina slott kontrasterar 

alla rum varandra med olika färger och utformning av det gemensamma kinesiska temat. Den 

Blå salongen bildar en kontrasterande, men ändå sammanhörande pendang till den Gröna 

salongen (bild 5). Rummet är identiskt med den Gröna salongen i storlek och utformning fast 

spegelvänt. Uppställningen av motiven är annorlunda, men har också ett repetitivt schema 

med måleri i blått och guld. Liksom i Gröna salongen är helheten det första intrycket, fast i 

blått och guld, med långsträckta tunna blomsterstänglar som svänger i vida kurvor över 

väggarna. Rummet inger inte lika starkt intryck av grönska som den Gröna salongen, men 

konnoterar till natur och trädgård med palmer i motiven och spaljémönster i dörrarna. Den 

Blå salongen ger ett öppnare intryck eftersom tapetvåden inte är avdelad i tre delar av 

gallermönster som i Gröna salongen. I stället bildar hela den vertikala tapetvåden en helhet 

där guldet är markant.  

I Blå salongen har jag funnit att alla teckningar och målningar som ligger till grund till 

förlagorna är gjorda av Boucher utom dörröverstycket, vars förlaga, åtminstone kvinnan med 

stränginstrumentet, har sitt ursprung skapat av den franske konstnären Antoine Watteau 

(1683-1721) (bild 2).  

François Boucher var en av sin tids mest berömda konstnärer. Han var elev till F. Lemoyne 

och Jean François Cars och framställde många verk i den kinesiska genren.
31

 

Under Ludvig XIV:s regeringstid grundades två stora tapisserimanufakturer, där vävda tapeter 

framställdes, la manufacture royale des Gobelins (1662) och la manufacture royale de 

Beauvais (1664). Boucher utformade kartongerna till den andra sviten av vävda tapeter med 

kineserier för manufakturen i Beauvais 1742. Boucher studerade jesuitfadern Attirets 

teckningar där han plockade upp vissa dräktdetaljer och accessoarer som han använde när han 

skapade sina kinesiska bilder. Attiret verkade som målare vid den kinesiske kejsarens hov.
32

 

Boucher skapade nio motiv till den här serien.
33

 Motiven graverades och publicerades av den 

parisiske gravören Gabriel Huquier och gravyrerna spreds över hela Europa, och några 

hamnade även i Sverige. I den Blå salongen kan delar av de här motiven ses. När man 

kommer in i salongen från Gröna galleriet kan la Chasse ses i dörröverstycket på den vänstra 

långsidan och i dörröverstycket på den högra sidan ser man la Pêche (bild 6). På den 

                                                      
30

 Scott, Katie, 1995, sid. 109. 
31

 Jarry, Madeleine (1981) Chinoiseries. Le rayonnement du goût chinois sur les arts décoratifs des XVIIe et 

XVIIIe siècles (Paris: Editions Vilo) sid 245. 
32

 Jarry, Madeleine,  1981, sid 24. 
33

 Jarry, Madeleine, 1981, sid 24. 
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motstående kortsidan på varsin sida av fönstret syns till vänster le Jardin och till höger 

hopplockade och modifierade delar av la Chasse (bild 7). Det är bara delar av förlagorna som 

anpassats till tapetmotiv på Kina.  

 

3.2 Dörröverstycke i Gröna salongen 

Ovanför dörren som leder in från Gula galleriet är det här dörröverstycket placerat. Det är den 

största bilden i rummet, men figurerna har samma storlek som i övriga motiv och därför 

dominerar den inte över de andra bilderna utan smälter in i helheten. Här kan vi se diverse 

lustiga detaljer (se bild 8). I blickfånget står en man med parasoll och pekar på ett barn med 

rakat huvud sittande på en hög pelare med en hund.
34

 I mitten ser vi en råtta som sitter i en 

ring på en fågelpinne högt upp i luften och till höger i bilden får blommorna monstruösa 

proportioner i en lek med linjeperspektiv där en tjänare kramar en blomsterstjälk. Mitt i bilden 

leder några trappsteg upp på ett podium eller en estrad där en kvinna står med en givmild gest. 

Hon omges av en antik byggnad och i förgrunden ligger antika föremål. Hennes klädsel och 

hållning har ändrats till att passa en furstlig kvinna i stället för förlagans sämre klädda kvinna 

med synliga underben och missklädande virad huvudduk.  

 

De här lustiga detaljerna med råttan i ringen och pekandet på barnet på pelaren tolkar jag som 

lustigheter som har till uppgift att roa betraktaren. Det är svårt att avgöra vad mannen pekar 

på, men i förlagan, originalet tecknat av den franske konstnären Alexis Peyrotte (1699-1769), 

kan man se att det är barnet på pelaren som avses eftersom pelaren är kortare så att han 

hamnar i pekfingrets riktning (bild 9). Peyrotte var ornamenttecknare och arbetade med 

dekoren i de kungliga slotten i Versailles, Fontainebleau, Choisy och Bellevue. Han 

utformade också designen till sidentyger med kineserier för Lyons sidenväverier.
35

 

Förlagor ur hans ornamentbok Second livre de cartouches chinois har använts till 

blomsterornamentiken både i Blå och Gröna salongerna. 

Till höger håller en man händerna om en stjälk, en tjänare eller en arbetare av kläderna att 

döma med den korta rocken med de praktiskt skurna ärmarna med liten vidd så att han lättare 

kunde utföra arbeten och den koniska hatten som skyddade mot solen. Blomstjälken tillhör 

                                                      
34

 Kineser avbildades ofta med rakade huvuden. Det går att se i Bouchers serie om de fem sinnena. 
35
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blomsterramen som ramar in motivet och storleksmässigt, sett ur ett linjeperspektiv, ligger 

närmre betraktaren och där mannen befinner sig längre bort i ett bakre plan.
36

 

Sammanblandningen av de båda bildplanen får stjälken att se ut som en stor trädstam i 

mannens famn. Det är en lek med perspektivet som kan förstås av de som känner till 

linjeperspektivet och är vana att uppfatta bilder på det sättet. I alla bilder i Blå och Gröna 

salongerna har linjeperspektivet använts. Också luftperspektiv har använts där det som är 

längre bort är målats i en svagare valör. Även leken med perspektiv tolkar jag som att det 

hade till uppgift att roa betraktaren. 

 

När jag har jämfört förlagan med bilden i Gröna salongen där kvinnan som står på mattan 

utrullad på estraden så kan jag se att en hel del ändringar gjorts. I förlagan sträcker hon ut 

handen som en gest till kommunikation med mannen som sitter ner. Här ser det ut som att 

handen skissats upp korrekt, men sedan har troligtvis handgesten tolkats till att hon ger något 

åt den sittande mannen och därför har handen förlängts och blivit oproportionerligt lång. Eller 

så är den bara oskickligt tecknad.  I originalet är hon inte speciellt elegant klädd. Tydligen 

ansåg även den eller de som utformade bilden i dörröverstycket att hon inte såg tillräckligt 

proper ut. De har bytt ut hennes huvud med en oattraktiv virad huvudduk mot ett kokettare 

huvud med uppsatta flätor från en förlaga av Boucher, Le Paté du Petit Chien (bild 10), där en 

kvinna matar en hund. Förlagan avbildar allegorin smaken, och har samma namn. Den bilden 

finns också med i Gröna salongen på ena långsidan. Den yttre rocken har fått ärmar med 

eleganta snibbar och underklänningen har förlängts och blivit fotsid. Det enfärgade materialet 

i överrocken har här blivit mönstrat, troligtvis siden, vilket var mer komplicerat att väva och 

därför exklusivare, dyrare. I originalet lutar hon armen mot muren vilket får hennes fötter att 

stå för långt fram enligt linjeperspektivet. Hennes exklusiva klädsel och att hon står centralt 

på en estrad tolkar jag som en kinesisk kvinna tillhörande någon av de högsta 

samhällsklasserna. I originalet är det en låg mur i bakgrunden som mer liknar ett broräcke. 

Här har muren blivit grandiosare och mer lik ett antikt byggnadsverk. Byggnaden påminner 

mer om den antika byggnad Pasch målat på ett dörröverstycke i grosshandlare Roland 

Schröders hus i Gamla Stan än förlagans byggnad (bild 11). Även cypresserna bakom 

byggnaden i Schröders hus liknar dem i dörröverstycket i Gröna salongen vilket ytterligare 

talar för att det är Pasch som står bakom målningarna i Kinas salonger. I förgrunden nedanför 

                                                      
36
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estraden ligger antika föremål i en grupp, en kanna, en tamburin och en liggande del av en 

bruten kolonn i, vilka också finns med i Peyrottes original.  

De antika föremålen och byggnaden ger associationer till Antikens samhälle, som hade en 

högt stående kultur och var den västerländska civilisationens vagga. Det krävdes kunskap för 

att kunna göra de här associationerna. Betraktaren måste känna igen formerna för antika 

föremål och antika byggnader med kolonner och ruiner och ha en kunskap om Antiken och 

vilka värden den stod för. Som jag nämnt tidigare så ansågs Kina också ha en högt stående 

kultur, som européerna såg upp till, med goda ledare för landet. Därför kan associationerna 

till både den Antika världen och det kinesiska riket associeras till värden som högt stående 

kulturer har. Om de värdena överförs till den förnäma kvinnan på estraden så får man en 

metafor för en kvinna i hög position, kanske den högsta, den kinesiska kejsarinnan. Hon hade 

högsta positionen för en kvinna för en högt stående, gammal ansedd kultur. Genom att bilden 

är placerad på Kina slott så ligger det nära till hands att identifiera henne med slottets 

ägarinna och rikets första dam, drottning Lovisa Ulrika.  

Estraden skulle också kunna beteckna en teaterscen och det skulle ge en annan tolkning av 

kvinnans roll. På estraden, scenen, står en skådespelerska som spelar en kvinna med hög 

status. Tamburinen som ligger bland de antika föremålen i förgrunden skulle kunna indikera 

på att det rör sig om musik och teater och att hon är en skådespelerska eller sångerska. 

Tillsammans med de andra roande inslagen skulle det kunna indikera på rummets funktion 

som en plats för nöjen och lättsamheter.  

 

Genom att jämföra förlagorna till bildernas blomsterramar med de utförda kan man se att på 

Kina slott har förändringar gjorts som renodlat det vegetativa, en ornamentik som håller ihop 

idén om en kinesisk trädgård.  

Till den omgivande blomsterramen och mannen som omfamnar stjälken har en annan bild 

från Peyrotte stått som förlaga (bild 12). I Peyrottes bild är det rocailler (flikiga, 

osymmetriska ornament, uppbyggt av C- och S-formade kurvor, ofta i kombination med 

snäck- eller musselliknande former som var vanligt förekommande i rokokostilen) som ligger 

i svängda former.
37

 På Kina har formerna av snäckformationerna behållits, men de har 

transformerats till blad från växter, se längst ner i vänstra hörnan i (bild 8) och (bild 12). Det 

                                                      
37
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visar att även på den här nivån av detaljarbete har Kinas dekoratörer varit noggranna att skapa 

en helhet av ett trädgårdsrum med växter. Överlag är det få rocaille-formationer i 

dekorationerna i båda salongerna. Pasch och Rehn hade på 1750-talet varit i Paris och där 

blev kritiken allt mer högljudd mot rokoko-ornamentiken med rocailler och osymmetriska 

former. I vissa fall hade den tagit groteska uttryck till allt mer förvridna former. De antika 

fynden vid utgrävningarna av Pompeji och Herculaneum blev incitamentet för en ny stil, 

nyklassicismen eller le goût grec som den kallades då.
38

 Den kan också ses på Kina slott i 

spegelsalen i vitt och guld och sparsmakat med figurativt måleri.  

 

3.3 Motiv med icke-kinesisk förlaga i Gröna salongen 
Varför ser kvinnans kläder västerländska ut? Svaret är att den här bilden har en förlaga med 

fêtes galantes-motiv i europeisk miljö utformad av Pierre Aveline (1702-1760) där han 

illustrerar smaken från de fem sinnena (bild 13). Ytterligare en allegori har lagts till i bilden, 

hösten från de fyra årstiderna. Den här bilden är spännande eftersom förlagan, fransk som för 

salongernas övriga motiv, inte innehåller några kineser utan fashionabla européer i ett 

europeiskt parklandskap, vilket var typiskt för fêtes galantes-motiv. Fêtes galantes-motiven 

blev populära genom Watteau och hans efterföljare.
39

 

Om vi nu sänker blicken från dörröverstycket och tittar ner till höger så kan vi se den här 

bilden i mittenmedaljongen (i bild 3 kan den ses till höger om dörren). I förgrunden står en 

elegant klädd man på knä, böjer huvudet bakåt för att äta av vindruvsklasen som han håller 

upp ovanför munnen med ena handen. Intill honom står en kvinna med bredbrettad hatt i en 

klänning med puffärmar och äter en frukt. Bredvid bjuder en tjänare med konisk hatt på 

frukter ur en korg och i bakgrunden kurtiserar ett kärlekspar. Längst ner i mitten av den 

omgivande blomsterramen plirar ögonen på ett bockhuvud (bild 14). 

Förlagan avbildar smaken från temat de fem sinnena. Pierre Aveline som stod för 

utformningen var också en känd gravör. Han har också graverat förlagan. I Gröna salongen 

har européerna blivit kineser. Jag har inte lyckats utröna varför den här förlagan använts. 

Boucher framställde de fem sinnena i kinesisk dräkt där några kineser äter meloner i smaken. 

Ur den serien är känseln hämtad som analyseras här nedan, så med stor sannolikhet hade man 

tillgång till den bilden. Det är möjligt att bildkompositionen ansågs passa bättre. I förlagan är 

                                                      
38

 Wahlberg, Anna Greta (1983). Jean Eric Rehn (Lund: Bokförlaget Signum i Lund AB) sid. 24. 
39

 Danielsson, Ing-Mari, 1998, sid. 161. 



17 

 

det en kvinna med djupt dekolletage som ligger på knä, lutar huvudet bakåt och äter på en 

vindruvsklase. På Kina slott har hon ersatts av en man med hängande mustasch i lång 

mönstrad sidenrock och en barret som huvudbonad med plym i stället. Den kinesiske kejsaren 

avbildades med liknande kläder i en vävd tapet som framställdes vid tapisserimanufakturerna 

i Beauvais i Frankrike år (bild 15).
40

 Bockhuvudet längst ner i den omgivande dekoren i 

höstallegorin associerades till den grekiske vinguden Bacchus. Bacchus är förknippad med de 

orgier på hösten då vinet skördas och som t ex Tizian har målat under renässansen. Det gör att 

den knäböjande ställningen med huvudet böjt bakåt mot vindruvorna kunde associeras till 

dessa orgier med sexuell lössläppthet och ohämmat vindrickande trots att det ser rätt oskyldigt 

ut i bilden på Kina. Vinet saknas och kläderna är täckande.  Att byta ut kvinnan mot en man 

tolkar jag som att man inte ville visa en kvinna i en situation som kunde associeras till 

omoraliskt uppträdande. Samtidigt anser jag att bockhuvudets listiga min anspelar på att den 

här bilden innehåller lustigheter som ska vara roande. Den här bilden har det enda 

kärleksparet som finns avbildat, Gröna och Blå salongerna sammantaget. Troligtvis på grund 

av att förlagan inte tillhör den kinesiska genren där det var sparsamt med kärlekspar.  

 

Med tydlighet följer Blå och Gröna salongerna mönstret för en parisisk salong. Och det visar 

på moderiktighet eftersom det var Paris som var modeledande vid den här tiden.
41

 Det är 

lättsamma salongsteman, som enligt parisiskt manér var passande i salongerna. Motiven är 

fyllda med symboler från lättsamma salongsteman, som betraktaren kunde klura ut. Det 

krävdes naturligtvis att betraktaren hade koden som krävdes, att han/hon kände till 

symbolspråket. Vanliga teman var: de fyra årstiderna; de fem sinnena; de fyra elementen; 

dygnets fyra tider (morgon, middag, kväll och natt). Vanliga symboler var t ex att någon 

håller i ett äpple för smaken, en blomma för luktsinnet, musikinstrument för hörseln, teleskop 

eller spegling i vattnet för synen och en fysisk beröring för känseln. Det kunde också 

förekomma flera teman i samma bild. Och det var inte nödvändigt att man illustrerade ett 

komplett tema med alla allegorier. T ex så utformade Nicolas Pineau endast fyra 

dörröverstycken med de fem sinnena till Hôtel Mazarin i Paris ca 1737: lukten, hörseln, 

smaken och synen. Känseln saknas.
42
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Kronprinsessan Lovisa Ulrika beställde år 1745 fyra verk av Boucher genom greve Carl 

Gustaf Tessin, vilken ägde verk av Boucher som hon sett och uppskattade. Hon önskade 

allegorierna: morgon, middag, kväll och natt ur dygnets fyra tider. Boucher hade precis blivit 

upptäckt av Madame Pompadour, som hade inträtt i kunglig tjänst som maîtresse en titre, och 

hade fullt upp med hennes beställningar så Lovisa Ulrika fick vänta. Efter en diskussion 

mellan Lovisa Ulrikas mellanhand i Paris och Boucher kom de fram till att konstverken skulle 

utformas så att de även kunde ses som de fyra årstiderna. Till slut kom ett verk, 

Modehandlerskan, som visade en modehandlerska på besök med sina varor hos en dam (bild 

16). Tessin försäkrade drottningen att det var morgonen som hade kommit, men det kom inga 

fler verk från Boucher.
43

 Det visar på hur fritt det gick att tolka in olika teman i en bild och att 

Lovisa Ulrika ansåg det önskvärt att flera teman skulle illustreras i samma bild.  

Här visar förlagan smaken, men ytterligare ett tema har lagts till, vilket också gjorts i ett 

flertal av salongernas bilder. 

Hösten symboliseras ofta som här med vindruvor, ibland också med vin som dricks. Också 

sent mogna frukter och grönsaker som pumpor och meloner hör till hösten, de tidigare 

frukterna illustreras oftast i sommaren. I nedre medaljongens ram ligger vindruvor och andra 

sent mogna frukter som också anspelar på hösten.
44

 

 

3.4 En tapetvåd med tre motiv i Gröna salongen 

Vi är kvar i Gröna salongen och vänder oss nu till vänster om dörröverstycket analyserat här 

ovan, så ser vi hur den avlånga tapetvåden med tre inringade bilder ovanpå varandra sträcker 

sig uppåt ovanför den grönmålade bröstningen (de kan ses i bild 3 till vänster om dörren). Till 

Bouchers teckning, som var underlag till förlagan, av kineser representerande känseln i temat 

de fem sinnena har ytterligare två salongsteman lagts till, vintern från de fyra årstiderna och 

elden från de fyra elementen (bild 17). Tapetvåderna i Gröna salongen har alla samma struktur 

och innefattar tre delar av en kinesisk trädgård: himlen där paradisfåglar flyger; mittens 

trädgårdsrum där människorna befinner sig; längst ner där det kinesiska landskapet med 

paviljonger och antika byggnader breder ut sig. 
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I den här tapetvådens mitt klappar en man en katt och en annan man håller i en katt och mitt 

emellan dem brinner en eld i ett eldfat (bild 18). Till vänster står ett avskalat träd. Det bolmar 

av rök kring den ena mannens ben. Röken kommer från elden, men ser också ut att komma 

från vulkanen i den nedre bilden. I den nedre bildens ram av slingrande blomster ligger en 

drake med simfötter och sprutar vatten.  

 

Den vilda naturen med bergsformationer och skog breder ut sig i de nedre bilderna runt om i 

rummet.  Paviljonger och antika byggnader är utplacerade i några av de nedre bildernas natur 

som spår efter människor som format naturen till att se naturligt vild ut, ett kännetecken för 

den kinesiska trädgårdens uppbyggnad. Enligt William Chambers så bildade naturen mönstret 

när kinesernas utformade sina trädgårdar och deras mål var att imitera naturen med alla sina 

vackra oregelbundenheter.
45

 Sammantaget presenterar bilderna en trädgård där byggnaderna i 

fjärran markerar hur långt trädgården sträcker sig och ger betraktaren en uppfattning av en 

trädgård som är spridd över ett enormt landområde. Det indikerar att den som ägde den 

enorma trädgården var rik. Markägaren har haft råd att omforma arealerna till obrukbar 

trädgård som var till enbart för nöjen vilket påvisar hög status. Det i sin tur skulle kunna vara 

ett uttryck för att påvisa Kina slotts ägarinnas höga status och rikedom. 

 

När man står i Gröna salongen kan man uppleva att gallermönster, som ramar in alla motiv i 

hela rummet, skärmar av rummet från livet utanför, som det skildras i bilderna i mitten på 

tapetvåderna. Avskärmning kan upplevas som ofrihet att inte få kontakt med livet utanför, 

men det kan också upplevas som en frihet att stänga ute världen utanför. Det skulle kunna 

tolkas som att stänga ute det världsliga, publika livet och känna frihet att få vara privat, men 

det kan också helt enkelt ha varit så att man ville ge intrycket av ett inhägnat trädgårdsrum.  

 

Till bilden i mitten har en förlaga till allegorin känseln från salongstemat de fem sinnena 

använts (bild 19). Förlagan är gjord av Boucher där två kineser klappar varsin katt. I förlagan 

är de mer tunnklädda. Men det gäller alla avbildningar av människor i Blå och Gröna 
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salongerna, att de ofta är mer påklädda med både skor, byxor och långärmat även om 

förlagornas figurer är tunnklädda och barfota.  

Flera symboler för andra teman har inkorporerats. Till vänster står ett avskalat träd. Det är en 

symbol för vintern ur temat de fyra årstiderna. Det är också ett skäl till att de klätt sig varmt. 

Elden är också en symbol för vintermotivet för att visa att man behövde värma sig från kylan.  

Elden i sig är en allegori ur temat de fyra elementen. Det ryker och bolmar kring benet på 

mannen till höger. Röken kan komma från elden och den kan även komma från bilden under. 

Om man med blicken följer röken ned till den undre bilden så är en aktiv vulkan tecknad som 

har ett utbrott med kaskader av eld och rök i luften.  I kanten på den undre bilden ligger en 

drake. Draken förknippas också med elden i västerländsk mytologi, men här har den simfenor 

och sprutar vatten. Vattnet är eldens motsats och drakens uppgift kan ha varit att balansera 

elden i motivet.    

Vulkanen kan också associeras med den antike guden för eld och smideskonst som också 

hette Vulkan. Vid Kina slotts tillblivelse var det en speciell vulkan som var väldigt känd. Det 

var Vesuvius vars tidigare utbrott ödelagt de romerska städerna Pompeji och Herculaneum. 

Utgrävningarna av dessa städer som påbörjades på 1700-talets första hälft och från 1730-talet 

och framåt blev det väldigt populärt att besöka utgrävningarna och själva vulkanen Vesuvius 

där glöden kunde ses i botten och svavelosande rök bolmade upp mot himlen. Det här var 

något som upphovsmakarna till salongens dekoration kände till väl. Rehn och Pasch hade 

gjort en resa till Europa några år innan Kina slott började byggas. Under 1755-1756 besåg de 

utgrävningarna i Pompeji och Herculaneum och vulkanen Vesuvius. 

Båda skissade av den aktiva Vesuvius och teckningarna finns bevarade.
 46

 Vid Vesuvius 

vulkanutbrott begravdes de antika städerna i lava och aska. En vulkan i kinesisk miljö kan 

associeras med den kinesiska mytologins fågel Fenix, en fågel som förtärs av eld, brinner upp 

för att sedan återfödas ur askan. 

Fenix-fågeln var ett omtyckt motiv i Kina och även européer avbildade den i sina kineserier. 

Den kallades för Ho-ho-fågeln och hade en tofs på huvudet och långa ben.
47

 I Blå salongen 

finns Fenix-fåglar, ett par, avbildade. Betydelsen av allt det här sammantaget skulle kunna 

tolkas som pånyttfödelsen av en ny glänsande fågel, pånyttfödelsen av det andra Kina slott, 
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som ersätter det rivna första slottet, där kulturen kunde blomstra på nytt vid drottning Lovisa 

Ulrikas hov.   

 

3.5 Måltidsmotiv i Blå salongen 

Nu vänder vi oss istället till den Blå salongen. För att komma dit från den Gröna så kliver 

man ut i det svängda Gula galleriet, vidare in i Röda kabinettet till det oktagonala rummet och 

därifrån gör man en spegelvänd tur in i Gula kabinettet som leder till det Gröna galleriet och 

sedan in i Blå salongen. På motstående kortsida, till höger om fönstret ovanför den blå 

bröstningen höjer vi blicken mot den gyllene gruppen med ett parasoll utstickande 

(placeringen kan ses i bild 5 till höger om fönstret).  

Var är tekannan och varför hänger skålen i luften? Den här bilden stämmer inte i alla detaljer 

eftersom den är hopsatt av olika delar från en förlaga från ett Boucher-original som också 

använts för bilden på ena långsidan i Blå salongen. Motivet är hämtat ur den privata sfären 

liksom övriga motiv i den Blå salongen och visar en måltid samt hösten från temat de fyra 

årstiderna. 

Den här bilden illustrerar en måltid i det fria (bild 20). En man sitter vid ett lågt bord på en 

träbrygga vid en damm och håller på att plocka några vindruvor från fatet som en tjänare 

bjuder från. Ytterligare två tjänare passar upp mannen, en håller fram en skål och den andra 

håller i ett parasoll. Bredvid står en man med pilbåge och klappar broderligt den ätande 

mannen på axeln. 

Det vi ser i det här motivet är att hemmet har flyttat ut i trädgården med möbler och husgeråd. 

Bilderna på motstående kortsida i Blå salongen visar också hemlivet med barn, stolar, 

porslinsvaser och musikinstrument på en träbrygga vid en damm omgiven av palmer och 

annan grönska. Kontrasterna natur och kultur har fogats samman där människan tagit in 

naturen i sitt hem, den har blivit en del av kulturen. Bordet kan ses som en metafor för 

sammanfogningen mellan natur och kultur med sina ben som tydligt visar sitt ursprung från 

naturen med former likt stänglarna i bildens omgivande dekor samtidigt som det är en del av 

människans kultur, ett föremål skapat av människan. . 

Tjänarna markerar den druvätande mannens status och därmed också bågskyttens jämlika 

status genom hans vänskapliga klapp på axeln, ett tecken på jämlik vänskap.  I Bouchers 

målning är bågskytten en gammal man med en konisk hatt, men har här transformerats till en 
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yngre man jämngammal med huvudpersonen. Om en äldre man hade avbildats hade det 

kunnat uppfattas som en relation mellan far och son. Det tyder på att det var vänskapen man 

ville betona. Vänskap hör till det sociala livet i det privata, och i andra bilder i Blå salongen 

skildras också den privata sfären med barn och musicerande. 

Koderna som betraktaren måste känna till är de sociala, kulturellt betingade. I det här fallet de 

europeiska om vad som kan uppfattas som vänskaplig beröring, kroppspositioner och tillåtet 

avstånd människor emellan från olika samhällsgrupper. 

Mannen med pilbågen, den broderliga vänskapen emellan män från de högre 

samhällsklasserna indikerar kunglig jakt och nöjen. Pilbågen är också en symbol för 

jaktgudinnan Diana från den antika mytologin. Kina slott uppfördes i djurgården på 

Drottningholm som var betesmark för det kungliga jaktviltet där hjortar och rådjur utfodrades. 

Namnen på drottning Lovisa Ulrikas jakthundar finns bevarade, men det är ej känt om hon 

jagade själv.
48

    

 

Förlagan som använts är en sammansättning av delar ur en förlaga som använts för 

överstycket till dörren längs ena långsidan, också i Blå salongen. Den sittande figuren närmast 

betraktaren är avbildad i båda tapetmotiven fast i olika skepnader, här är det troligen en yngre 

man medan det i överstycket och förlagan är en yngre kvinna. Mannen som äter vindruvor har 

gjorts till en förnäm man som det passas upp på. Mannen håller i en kopp på fat, en tekopp, 

men tekannan saknas. I stället håller uppassaren till höger fram en stor skål i ena handen och 

en pinne i den andra. Skålen står i luften. Händernas positioner är anpassade till att hålla i en 

fågelbur som de gör i originalet (se mannen i paviljongen till vänster i bild 7). 

 

Bildkompositionen har en klassisk triangelformation som bildar stabilitet och huvudpersonen 

förstärks i längdriktningen av ett träd i bakgrunden och ger djup genom sin svagare valör.   

 

Precis som i Gröna salongen så förekommer flera salongsteman i bilderna där symboler lagts 

till om de ej funnits i förlagan. Det går också att utläsa några salongsteman även här.  
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I det här motivet äter mannen vindruvor och längst ner bland växtslingorna ligger 

pumpaliknande, sent mogna grönsaker, vilka är symboler för hösten ur temat de fyra 

årstiderna. Och på den motstående kortsidan finns vårens symboliska blommor avbildade, 

och på andra sidan dörren från Gröna galleriet har några buntar med sädesax målats in i 

förgrunden som symboler för sommaren. Men vintern lyser med sin frånvaro i Blå salongen.    

I överstycket med kvinnorna och fåglarna finns många fler fåglar samlade i bakgrunden och 

en uggla sitter på en pinne. Fåglarna är symboler för elementet luften som visas här och på 

motsatta sidans överstycke ligger en äldre man vid stranden med en håv i handen och en 

kvinna intill. Den bilden har Boucher målat fast utan kvinnan och då är det elementet vattnet 

han skildrar. Ugglan är en symbol för Minerva, vishetens och konstens gudinna ur den antika 

mytologin. 

Bland växtslingorna är också kedjor med ringar formade som nollor, omväxlande stora och 

små, inlindade i växtrankorna. 

 

3.6 Motivens betydelse och funktion 

Enligt Daniel Roche var idén om lycka ny under 1700-talet och antalet berättelser i ämnet där 

personliga erfarenheter återberättades ökade drastiskt. Lyckan blev ett nyckelkoncept för hur 

livet skulle upplevas här och nu i jordelivet i motsats till kyrkans förmaningar om att leva i 

fruktan för vad som skulle komma efter livets slut.
49

 Sensualism var hjärtat av 1700-talets 

tankar och lycka var resultatet av att man levde i harmoni med sina känslor, när kropp och själ 

var i jämvikt. Vila och avståndstagande från det extrema tjänade till att garantera den 

eftertraktade harmonin. I böckernas värld uppnåddes det lyckliga livet genom att ta avstånd 

från den här världen och fly till en reträtt och bedriva en tillvaro av vila och studier i hemmet. 

Det lyckliga livet var ett liv i orörlighet. Ett sådant lugn kunde maskera tråkighet, från vilket 

den enda flyktvägen var att variera sina nöjen.
50

  

 

Motiven visar kineser i närliggande, igenkännbara sociala roller som lever sitt vardagsliv och 

roar sig. Till det yttre ser de främmande ut, är annorlunda klädda och lever i en exotisk 

trädgårdsmiljö utomhus på bryggor vid dammar omgivna av palmer och parasoll. Det är en 
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privat värld som presenteras som betraktaren lätt kan identifiera sig med och känna sig 

hemtam med och samtidigt ha känslan av att ha förflyttat sig till en helt annorlunda okänd 

värld på andra sidan jordklotet.  

 

De motiv som återkommer gång efter gång i bilderna är de allegoriska motiven jag kallar 

salongsteman eftersom de ofta valdes till sällskapsrummen i sällskapsvåningen där salongen 

ingick.
51

 Att skildra årets månader och årstider är en djupt rotad tradition som går tillbaka till 

Antiken.
52

 I Krig och Kärlek på tapeter, så presenteras vävda tapeter från 1500- och 1600-

talet ur Husgerådskammarens samling av Ursula Sjöberg. I en av tapeterna från 1650 skildras 

de fyra årstiderna och symbolerna känns igen i Gröna och Blå salongerna: Bacchus och 

vindruvor för hösten; en värmande eld över ett eldfat för vintern; blommor för våren; frukt 

och sädesax för sommaren.
53

 På Kina har sådana symboler lagts till även om de saknats i 

förlagan och några gånger när bilden hämtats från en förlaga som illustrerar en allegori, t ex 

känseln, så har ytterligare symboler lagts till från andra teman. Temana skildrades ej 

kompletta. På Kina har det inte varit något mål att illustrera fullständiga teman och vissa 

allegorier förekommer flera gånger, t ex skildrar två bilder i Gröna salongen, med olika 

förlagor, samma allegori, smaken. Det visar att det var viktigt att fylla bilderna med de här 

symbolerna, gärna flera teman på en gång, men sekundärt att skildra en hel serie. Det går att 

tillgodogöra sig bilderna estetiskt utan att förstå symbolerna och inte ens veta om vad som 

ligger dolt. Att ha tillgång till koden och kunna utläsa symbolerna krävde kunskap och vana 

att känna igen dem och var urskiljande från de som inte kunde det. Det markerade status och 

bildning. 

Väggarnas estetiskt tilltalande och hantverksskickligt utförda dekorationsmåleri med guld 

signalerar exklusivitet. Det är franskinspirerat. Förlagornas konstnärer är franska och Boucher 

är den konstnär som dominerar. De förlagor vars original Boucher utfört under 1730- och 

1740-talen var populära i Stockholm under 1760- och 1770-talet och han står bakom de flesta 

förlagorna i salongerna på Kina.
54

  

Det som jag finner märkligt med motiven, och det gäller både i Gröna och Blå salongerna, är 

att det är en så stor kontrast mellan hur figurerna är utförda i förhållande till de omgivande 
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blomsterdekorationerna. I jämförelse med förlagorna så är figurerna på Kina mycket sämre 

tecknade med fel proportioner. Det är barn med stora huvuden, vuxna med för små eller för 

långa händer. Jag har tagit upp det här angående kvinnans långa händer i dörröverstycket i 

Gröna salongen med en förlaga av Peyrotte, men det gäller även alla de målningar med 

förlagor av Boucher. Boucher var en väldigt säker tecknare av människor, och även i de 

förlagor jag studerat där gravörerna varit andra personer än Boucher så är håller tecknandet av 

människor en hög teknisk kvalitet. Både Rehn och Pasch var också mycket skickliga på att 

teckna människor. Därför förstår jag inte hur de kunde godkänna de här bilderna. Förlagorna 

var ofta väldigt små så det skulle kunna bero på att de hade svårigheter att skissa upp dem i en 

större storlek eller kanske att de skissades upp rätt, men att någon annan som inte var lika 

teckningskunnig fyllde i. Men tydligen så godkändes den skrala tekniken av de tecknade 

människorna. Där emot som kontrast så är blomsterdekorerna utsökta och av högsta kvalitet. 

Även de vegetativa inslagen som ingår i figurmåleriernas bilder med tonade bakgrunder av 

palmer och tronhimlar är av hög kvalitet tekniskt sätt. Jag har inte lyckats utröna vad de hade 

för verktyg, men det är helt klart att de använt passare och andra mallar för att få kurvorna så 

rätt i logaritmiska spiraler och parabelformer som böjs av vid rätt tillfälle till en C-sväng åt 

andra hållet för att uppnå balans. Jag har tidigare visat på att även dekoren runt figurerna 

hämtats från förlagor i analysen av dörröverstycket i Gröna salongen. En del av dekoren har 

hämtats från samma förlaga av Peyrotte som figurerna. Min slutsats är att kraven inte var lika 

höga för figurmåleriet, men när det gäller dekoren ställdes skyhöga krav på perfektion. Det 

visar på att det var helheten som var viktig och att figurerna är sekundära jämfört med de 

vegetativa elementen. Motiven med figurer skulle inte beundras ett och ett utan dekormåleriet 

som helhet skulle ge en estetisk upplevelse när man klev in i salongerna. 

 

Det är helheten som samverkar mellan de kinesiserande byggnaderna, snickerierna, motiven 

och naturen som få betraktaren att göra en eskapistisk utflykt bort från det världsliga till en 

trädgård i Kina, en exklusiv trädgård med franska förtecken.  

Det som inte finns i motiven här, i jämförelse med pastorala motiv, fêtes galantes och 

mytologiska salongsmotiv, är kärlek, amour, lättkläddhet, rodnande kinder och lustfyllda 

blickar. Scott menar att om man jämför motiven i de under 1700-talet så populära 

skildringarna av kärlekshistorier ur antik mytologi med krigiska motiv så har de samma mål: 
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att erövra.
55

  Motiven i Blå och Gröna salongerna gick inte ut på att erövra och besegra för att 

sedan gå vidare till nästa äventyr, varken i krig eller amour. Motiven på Kina verkar i stället 

haft två andra syften: att roa och umgås med vänner och familj och kan därmed ses som 

parafraser på det sociala hovliv man i verkligheten levde eller önskade leva. Det är de 

inåtgående värdena: stabilitet, balans, trygghet och harmoni som uppmuntras inte de 

utåtriktade som: önskan om förändring, omväxling, intrig, äventyr, fullbordande, succé och att 

erövra. De nära relationerna ska vårdas.  

Den kinesiska genren som den presenteras i Blå och Gröna salongerna har större släktskap 

med genremåleri som visar vardagsnära situationer i hemmiljö, som t ex Bouchers Le 

déjeuner från 1739, som hämtade inspiration från holländskt 1600-talsmåleri (bild 21). Det är 

ett liv i all enkelhet som visas, serverat i en exklusiv miljö i estetiskt tilltalande rokoko. 

 

I Gröna salongen ligger flera överraskande detaljer inbäddade i blomsterramarna. Det är 

drakar som slingrar sig kring stjälkarna, en naturande i ögonhöjd som stirrar på betraktaren 

och på ett ställe blir en man ihjälkramad av en orm. 

Varken i Gröna eller Blå salongen har jag kunnat finna något sekventiellt mönster att bilderna 

måste ses i en viss ordning. Jag har heller inte funnit att motiven är avsedda att beses från en 

viss punkt i rummen. Enligt Scott skulle målningarna i rum i sällskapsvåningen ha lätt 

igenkännbara motiv som hela serier på teman som: årstiderna, elementen eller tiderna på 

dygnet för att betraktaren med en enda svepande blick skulle få ett helhetsintryck om vad som 

illustrerades och inte frestas att behöva stanna för länge med blicken på ett enstaka motiv. 

Detta p g a att om betraktaren stirrade och gjorde häftiga utrop över något objekt i 

sällskapsvåningen så ansågs det avslöja en självbelåten sprättighet. Det var inte acceptabelt 

enligt den sociala koden i Paris salonger.
56

 Men det här verkar inte stämma in på salongerna 

på Kina. Här är det uppdelat i två skeden. Det första sker när man kliver in i Blå eller Gröna 

salongen då ett monokromt måleri med repetitiva mönster ger ett sammanhållet helhetsintryck 

som kan uppfattas med en enda svepning över rummet med blicken, precis som Scott för fram 

angående etiketten i Paris' sällskapsvåningar. Men därefter när figurerna börjar urskiljas så är 

mönstret inte lika lätt detekterbart eftersom de igenkännbara temana inte är fullständiga och 

vissa bilder har fyllts med ett antal symboler från flera teman. Jag menar att i det andra skedet 
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skulle betraktaren stanna upp vid önskvärt motiv och betrakta det en längre stund för att 

upptäcka detaljer och symboler. Jag menar också att det var motivens avsikt att uppmana till 

lättsamma konversationer och det kunde säkert leda till förvånade utrop när betraktaren 

plötsligt upptäckte en grön naturande bland grönskan i ögonhöjd som stirrade honom eller 

henne i ögonen. Det var bejakat, meningen var att roa betraktaren och att ge estetiska 

upplevelser där den dekorativa helheten var viktig. 

 

4. SAMMANFATTNING 

Mellan 1763 och 1769 lät drottning Lovisa Ulrika bygga det andra Kina slott på Ekerö intill 

Drottningholms slott, där ingick Blå och Gröna salongerna i det nedre planet. Arkitekten och 

överintendenten Carl Fredrik Adelcrantz ritade slottet, arkitekten och hovintendenten Jean-

Eric Rehn utformade interiören på bottenplanet och ornament- och dekormålaren Johan Pasch 

utförde målningarna på vävtapeterna i Blå och Gröna salongerna. Målningarnas motiv härrör 

från förlagor, varav en med européer i stället för kineser, av franska konstnärer, Pierre 

Aveline, Antoine Watteau, Alexis Peyrotte, men den mest representerade är François 

Boucher, den franske hovmålaren. Salongerna skildrar nöjen och vardagsliv i en trädgård i 

Kina. Vanliga motiv är allegorier från teman som: de fyra årstiderna, de fem sinnena, de fyra 

elementen. Jag har kommit fram till att de är ej skildrade i fullständiga serier utan enstaka 

allegorier är utplockade antingen bestämda genom förlagan eller så har symboler lagts till för 

att få in fler teman i bilderna. En bild kan innehålla allegorier från flera teman. Med detta har 

jag kommit fram till att motiven inte hade någon djupare betydelse, men att symbolerna 

skiljer ut de som har kunskapen att kunna tolka dem.  

De för rokokon så typiska rocaillerna, snäckformerna, har i Gröna salongen transformerats till 

blad, men behållit formen från förlagan.  

Varför valde man de här motiven? Kärleksmotiv saknas och i stället har genremotiv som 

återger musik, nöjen och vardagsliv med vänskap, familj och barn prioriterats i samklang med 

1700-talets syn på lycka som inriktades på jordelivet och där ett mål var att ha balans i 

känslolivet för att leva i harmoni som kunde uppnås genom att avskärma sig från det extrema 

och världsliga som illustreras i salongernas motiv. Här är motiven igenkännbara och lätt 

relaterbara för européer, men främmande när det gäller kinesernas utseende, klädedräkter och 

palmer.  
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Jag har också kommit fram till att motivens funktion var att integrera med rummet till en 

helhet som en kinesisk trädgård och att underhålla betraktaren samt att ge incitament till 

lättsamma konversationer.  
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6. BILDBILAGA 

Jag har lagt in en extra bildbilaga till den här versionen som jag lägger ut offentligt eftersom 

jag tycker att uppsatsen lutar sig mycket på bilderna. Jag har ej tillstånd att publicera bilderna 

i ursprungsversionen, förutom bild 1., men bildförteckningen redovisas i kapitel 6.1 här 

nedan. Bildförteckning 6.2 har lagts till där jag gjort egna bilder för att ge läsaren en bättre 

förståelse av uppsatsen. Den var alltså inte med i ursprungsversionen vid ventileringen. 

6.1 Otryckta källor 
Bild 1. Kina slott, 2009 (Foto: författaren). 

 

Bild 2. Kina slott, arkitektritning över bottenvåningen, Drottningholm (Foto: Dietmar Katz) (Alm, 

Göran)(red.)(2002) Kina slott (Stockholm: Byggförlaget) sid. 87. 

 

Bild 3.  Kina slott, Gröna salongen, Drottningholm (Foto: Plunger, Max) (Alm, Göran)(red.)(2002) 

Kina slott (Stockholm: Byggförlaget) sid. 197. 

 

Bild 4.  Kristinebergs slott, Röda kabinettet, Stockholm (Foto: Fredriksson, Göran)(Danielsson, Ing-

Mari)(1998) Den bildade smaken (Uppsala: Almqvist & Wiksell) sid. 188. 

 

Bild 5.  Kina slott, Blå salongen, Drottningholm (Foto: Plunger, Max)(Alm, Göran)(red.)(2002) sid. 

237. 

 

Bild 6. Boucher, François La Pêche Chinoise, Paris, 1742, olja på duk, 42 x 56 cm, Musée des Beaux-

Arts, Besançon.  

 

Bild 7. Boucher, François La Chasse des Chinoises, Paris, 1742, olja på duk, 40 x 47 cm, Musée des 

Beaux-Arts, Paris. 

 

Bild 8.  Kina slott, dörröverstycke med kvinna på estrad och pekande man med parasoll, 

Drottningholm (Foto: Plunger, Max)(Alm, Göran)(red.)(2002) sid. 357. 
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Bild 9.  Peyrotte, Alexis, graverad av Mme Elliott Panneau d'Ornement Décoré de 2 Chinois et une 

Chinoise sur une Estrade Devant un Autel où est Assis un Enfant, Paris, 17xx, gravyr, 22,2 x 16,3 cm, 

Musee des arts decoratifs, Paris. 

 

Bild 10. Boucher, François, graverad av Ingram, John, La Paté du Petit Chien, Paris, 17xx, gravyr, 

20,5 x 14,4 cm.  

 

Bild 11. Pasch, Johan, tillskriven, dörröverstycke i Roland Schröders hus i Gamla Stan, Stockholm, 

1750-tal, olja på duk (Foto: Bergström, Per)(Danielsson, Ing-Mari)(1998) Den bildade smaken 

(Uppsala: Almqvist & Wiksell) sid. 165. 

 

Bild 12.  Peyrotte, Alexis, graverad av Huqier, Gabriel, Second Livre de Cartouches Chinois, Paris, 

17xx, gravyr, 21,2 x 15,8 cm, Musee des arts decoratifs, Paris.  

 

Bild 13.  Aveline, Pierre/ graverad av Aveline, Pierre, Le Gout, Paris, 1720- 1754, gravyr, 26,5 x 19,6 

cm, British Museum, London. 

 

Bild 14.  Kina slott, Man som äter druvor och kurtiserande par i bakgrunden, Drottningholm (Foto: 

Plunger, Max)(Alm, Göran)(red.)(2002) sid. 357. 

 

Bild 15. Tapisserie L'Audience de l'Empereur, Beauvais, i början av 1700-talet, vävd tapet, 400 x 508 

cm, Musée du Louvre, Paris. 

 

Bild 16. Boucher, François, Modehandlerskan, Paris, 1746, olja på duk, 64 x 53 cm, Nationalmuseum, 

Stockholm. 

 

Bild 17. Kina slott, Tapetvåd med tre bilder: flygande fåglar; två män håller i varsin katt; vulkan och 

drake, Drottningholm (Foto:  Plunger, Max)(Alm, Göran)(red.)(2002) sid. 357. 

 

Bild 18. Kina slott, mittenmedaljongen med två män som håller i varsin katt, Drottningholm (Foto: 

Plunger, Max)(Alm, Göran)(red.)(2002) sid. 357. 
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Bild 19. Boucher, François, graverad av Aveline, Pierre, Le Toucher, Paris, 17xx, gravyr, 36,4  x  27,2 

cm, Nationalmuseum, Stockholm.  

 

Bild 20. Kina slott, Man som intar en måltid i det trädgården, Drottningholm (Foto:Plunger, 

Max)(Alm, Göran)(red.)(2002) sid. 2. 

 

Bild 21. Boucher, François Le Déjeuner, Paris, 1739, olja på duk, 81 x 65 cm, Louvren, Paris. 

 

 

6.2 Bildförteckning 

Bild 1. Kina slott, 2009 (Foto: författaren). 

 

Bild 2. Kina slott, arkitektritning över bottenvåningen, Drottningholm (Teckning: författaren) 

 

Bild 3.  Kina slott, Gröna salongen, Drottningholm (Teckning: författaren) 

 

Bild 4.  Kristinebergs slott, Röda kabinettet, Stockholm (Teckning: författaren) 

 

Bild 5.  Kina slott, Blå salongen, Drottningholm (Teckning: författaren) 

 

Bild 6.  La Pêche Chinoise efter François Boucher (Teckning: författaren)   

 

Bild 7.  La Chasse des Chinoises efter François Boucher (Teckning: författaren) 

 

Bild 8.  Kina slott, dörröverstycke med kvinna på estrad och pekande man med parasoll, 

Drottningholm (Teckning: författaren) 

 

Bild 9. Panneau d'Ornement Décoré de 2 Chinois et une Chinoise sur une Estrade Devant un Autel où 

est Assis un Enfant efter Alexis Peyrotte, graverad av Mme Elliott (Teckning: författaren) 
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Bild 10. La Paté du Petit Chien efter François Boucher, graverad av John Ingram (Teckning: 

författaren) 

 

Bild 11. Dörröverstycke i Roland Schröders hus i Gamla Stan, Stockholm efter originalet tillskrivet 

Johan Pasch (Teckning: författaren) 

 

Bild 12. Ett blad ur Second Livre de Cartouches Chinois efter Peyrotte, Alexis, graverad av Huqier, 

Gabriel (Teckning: författaren)   

 

Bild 13. Le Gout efter Aveline, Pierre/ graverad av Aveline, Pierre (Teckning: författaren)   

 

Bild 14.  Kina slott, man som äter druvor och kurtiserande par i bakgrunden, Drottningholm 

(Teckning: författaren)   

 

Bild 15. Del av vävd tapet L'Audience de l'Empereur, vävd i Beauvais-manufakturen (Teckning: 

författaren)   

 

Bild 16. Modehandlerskan efter Boucher, François (Teckning: författaren) 

 

Bild 17. Kina slott, Tapetvåd med tre bilder: flygande fåglar; två män håller i varsin katt; vulkan och 

drake, Drottningholm (Teckning: författaren) 

 

Bild 18. Kina slott, medaljongen i mitten med två män som håller i varsin katt, Drottningholm 

(Teckning: författaren) 

 

Bild 19. Le Toucher efter Boucher, François, graverad av Aveline, Pierre (Teckning: författaren) 

 

Bild 20. Kina slott, man som intar en måltid i det trädgården, Drottningholm (Teckning: författaren) 

 

Bild 21. Le Déjeuner efter Boucher, François (Teckning: författaren) 
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6.3 Bilder 

Bild 1. Kina slott. 

 

 

 

 

Bild 2. Efter arkitektritning över bottenvåningen i Kina slott. 
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Bild 3. Gröna salongen. 

 

 

Bild 4. Röda kabinettet på Kristinebergs slott. 
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Bild 5. Blå salongen. 
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Bild 6. Efter La Pêche Chinoise. 
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Bild 7. Efter La Chasse Chinoise. 
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Bild 8. Dörröverstycke i Gröna salongen. 
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Bild 9. Efter förlagan till ena delen på dörröverstycket. 
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Bild 10. Efter förlagan till La Paté du Petit Chien. 
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Bild 11. Dörröverstycke i Schröderska palatset i Gamla Stan. 

 

 

 

Bild 12. Efter förlagan till andra delen av dörröverstycket i Gröna salongen. 
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Bild 13 Efter förlagan till bild i Gröna salongen som illustrerar smaken. 
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Bild 14. Man som äter druvor och kurtiserande par i bakgrunden i Gröna salongen. 
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Bild 15. Den kinesiske kejsaren i en vävd tapet från tapisserimanufakturen i Beauvais. 
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Bild 16. Efter Modehandlerskan. 
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Bild 17. Tapetvåd med tre bilder: flygande fåglar; två män håller i varsin katt; vulkan och drake. 
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Bild 18. Mittenmedaljongen med två män som håller i varsin katt. 

 

 

Bild 19. Efter förlagan till Känseln. 
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Bild 20. Man som intar en måltid i det trädgården i Blå salongen. 
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Bild 21. Efter Le Déjeuner. 
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