


Kungliga slott som nationella 
byggnader under frihetstiden 

Merit Laine 

Bland de svenska kungliga slotten hade Uppsala slott, Drottningholm och 
Stockholms slott en särställning under frihetstiden, och tillmättes ett tydligt 
symbolvärde. När jag tidigare i några olika sammanhang undersökt deras byggnads
historia och funktioner under perioden rörde frågeställningarna inte nationalism 
eller nationell identitet, utan var inriktade på förklaringarna till slottens utformning 
och funktioner samt intentionerna hos byggherrar, arkitekter och andra inblandade. 
Först efterhand visade det sig att en del av dessa förklaringar hängde samman 
med föreställningar om slotten som nationella byggnader, som symboler för eller 
åskådliggörare av nationell identitet, i vilken även föreställningar om kungamakten 
eller det konungsliga som idé hade stor betydelse. 

De samtida källorna till slottens öden under frihetstiden är av skilda slag, bland 
annat räkenskaper och kontrakt, brev, dagböcker och hyllningsdikter till 
kungafamiljen, vidare dokument som Carl GustafTessins Akerödagbok samt hans 
och Carl Fredrik Scheffers korrespondenser med kronprins Gustav. Detta mate
rial är användbart inte bara för att fastställa slottens konkreta byggnadshistoria 
och utformning, utan också för att tolka de ovannämnda intentionerna och hur de 
uppfattades av samtiden. Det bör dock betonas, att vad som i det följande skall 
framföras är just tolkningar i ett källmaterial där utredandet av dylika frågor med 
några fa undantag inte var upphovsmännens huvudsyfte.1 

1 För en uttömmande redogörelse för de samtida källorna se källförteckningarna i Merit Laine: 
Uppsala slott under åren 1J44—1800, C-uppsats, Konstvetenskapliga Institutionen, Uppsala Uni
versitet, vt. 1988. (En förkortad version med samma titel är publicerad i Uppsala slott. Vasaborgen 
red. B. Douhan, Stockholm 1990.); dens: "En Minerva för vår Nord. "Lovisa Ulrika som samlare, 
uppdragsgivare och byggherre, Stockholm 1998 (diss.) samt vidare i följande noter. För en diskus
sion rörande källor och tidigare forskning se Laine 1998 s. 10-14, för en allmän diskussion rörande 
fursten och konsten samt tolkning av miljöer och intentioner se a. a. s. 14-20. 

IOI 



Bakgrund 

Följande bakgrundsteckning gäller i stort sett hela frihetstiden, men det är 
främst perioden som inleds med Adolf Fredriks ankomst till Sverige, således 
från hösten 1743, som jag undersökt. 

Under frihetstiden bibehölls i princip den organisation av det offentliga 
byggnadsväsendet som skapats under den karolinska tiden.2 Flera tjänster 
inom och utom hovet hade på olika sätt slotten och deras trädgårdar inom 
sina respektive ansvarsområden, men i praktiken kom överintendenten att 
få störst inflytande på den konstnärliga utformningen av de kungliga 
miljöerna. Under enväldet var det dock kungen som fattade de slutgiltiga 
besluten och bestämde verksamhetens inriktning. Han kunde gripa in i 
detaljer, men viktigare var att själva slutmålet på ett självklart sätt var 
förhärligandet av kungamakten och av kungens person. När enväldet 
avskaffades, försvann också formellt sett det kungliga inflytandet. I stället 
var det ständerna som fällde de slutliga avgörandena rörande de kungliga 
slotten, som var statlig egendom, och i estetiska frågor var överintendenten 
den högsta instansen. Alltmer inflytande samlades i själva verket hos denne, 
vilket medförde en centralisering av administration och smakbildning inom 
svensk arkitektur. 

Adolf Fredrik och Lovisa Ulrika hade åtminstone tidvis stora möjligheter 
att påverka verksamheten vid några av slotten, dock med ständernas och 
överintendentens godkännande som förutsättning, och detta i så mycket 
högre grad, som paret i princip saknade egna tillgångar. (Kungaparets 
ekonomiska beroende utnyttjades också av ständerna, som drog in eller 
utökade bidragen alltefter de politiska konjunkturerna.) 

Slotten hade fastställda stater, och i dem var en summa avsatt för 
underhåll. Denna var dock långtifrån tillräcklig, och medgav än mindre några 
nybyggnationer. Beslut om ytterligare bidrag fattades av ständerna, och vården 
av slotten blev således en av de frågor som behandlades vid riksdagarna. 
Overintendenten redogjorde för slottens tillstånd i sin riksdagsrelation, som 
mynnade ut i ett slags anslagsäskande.3 Relationerna har ofta karaktären av 
larmrapporter, och bidragen till underhållet var under hela frihetstiden 
generellt sett för små. 

2 Laine 1998 s. 35-37; Robert Swedlund: "Historik", atförse Riket med beständige och prydlige 
Byggnader Byggnadsstyrelsen och dess föregångare, Stockholm 1969, s. 30-33. 
3 Koncepten till överintendenternas riksdagsrelationer, RA, Overintendentsämbetets huvud
arkiv, serie Fl V. 
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Likväl gjordes mycket stora satsningar, den främsta naturligtvis på 
Stockholms slott, där verksamheten dock inte var helt opåverkad av 
frihetstidens partistrider. Föga förvånande återfinner vi de pådrivande inom 
hattpartiet, medan de återhållsamma i allmänhet var mössor. Det är inte 
utan betydelse att de mest inflytelserika överintendenterna, Carl Gustaf 
Tessin och Carl Hårleman, också var hattar och centrala gestalter även i det 
övriga kulturella, vittra och vetenskapliga livet i Sverige. Deras efterföljare 
Carl Johan Cronstedts och Carl Fredrik Adelcrantz partitillhörighet är 
mindre tydlig, men också de tillhörde den grupp personer som utgjorde den 
politiska och kulturella eliten under frihetstiden. Företrädarna för denna 
elit var ofta mångsidiga, med intressen för bland annat ekonomi, 
naturvetenskap, vitterhet och konst, som i många fall kombinerades med en 
stark patriotism.4 

Liksom vid några tidigare tillfällen i Sveriges historia, främst efter Gustaf 
II Adolfs och senare Karl X Gustafs död, tog eliten också efter enväldets fall 
på sig ansvaret för den praktutveckling och kulturella verksamhet som lan
dets anseende krävde.5 En blomstring inom arkitektur och konst åstadkoms 
i någon mån genom dessa personers privata verksamhet, men främst genom 
att man styrde den offentliga byggenskapen, där inkallandet av utländska 
yrkesmän till arbetet med Stockholms slott var ett sätt att uppnå en med 
europeiska mått mätt hög kvalitet. Det kan vara värt att än en gång poängtera 
överintendenternas roll - de var således administrativt och estetiskt 
huvudansvariga för slottens underhåll och utformning, inflytelserika 
smakdomare, medlemmar av tidens elit, samt, vad gäller Tessin, 
huvudpersoner i tidens politiska liv. Också Adolf Fredrik och Lovisa Ulrika 
bidrog för övrigt genom sin omfattande verksamhet som byggherrar, 
beställare och samlare till att en hög nivå inom konsterna kunde upprätthållas. 
I konsternas uppodling blev slotten både mål och medel. Formerna som 
valdes av överintendenten, hans medarbetare eller de kungliga 
uppdragsgivarna är internationella, men att de ekonomiskt, estetiskt och 
praktiskt erövrades och bemästrades av Sverige och svenska arkitekter, 
konstnärer och hantverkare blev till en nationell fråga, av intresse för såväl 

4 För följande diskussion se Laine 1998 s. 195-202. 

5 Peter Englund: Det hotade huset. Adliga föreställningar om samhället under stormaktstiden, Stock
holm 1989, s. 70ff; Margareta Revera: "En barock historia. Om den svenska 1600-talslyxen och 
dess plats i samhällsomvandlingen", Tre Karlar. Karl X Gustav, Karl XI, Karl XII, red. G. 
Ekstrand, Livrustkammaren, Stockholm 1984, s. 122,125. Jfr Ragnar Josephson: Tessin. Tiden, 
Mannen, Verket, Stockholm 1930, s. 98, samt för frihetstiden Michael Roberts: Sverige under 
frihetstiden, u.o. 1995 (övers. Lars-Göran Larsson), s. 3off, 198. 

103 



eliten som kungaparet. Även om vissa grupper som nämnts var pådrivande 
och andra manade till sparsamhet, kan man nog säga att det ändå fanns en 
bred konsensus om att de kungliga slotten var en nationell angelägenhet. 
De var en prydnad för riket, och det var nödvändigt för landets heder att de 
var väl underhållna och att åtminstone de viktigaste av dem hade en 
utformning som i smak och dyrbarhet var godtagbara enligt en slags 
internationell standard. Slotten fungerade som de främsta och egentligen 
kanske de enda permanenta bärarna av den offentliga praktutvecklingen, 
när Sveriges ekonomi återhämtade sig och konsterna i 1700-talets vida 
mening började blomstra. 

Redan här visar sig de kungliga slotten således vara betydelsefulla för 
den nationella identiteten, och det på ett ganska okomplicerat sätt. 
Problematiska blev de först när deras symboliska värde aktualiserades. De 
var historiskt sett inte avsedda för att redovisa nationen Sveriges ekonomiska 
välstånd och kulturella anspråk, utan för att brukas av och manifestera 
kungamakten. Denna funktion fortlevde också under frihetstiden, jämsides 
och nära förbunden med den nationellt representativa. Slotten förknippades 
med Sveriges kungar och drottningar, både de samtida och de historiska, 
men också med det konungsliga på en mer abstrakt nivå. Därmed blev de 
också en skådeplats för den strid om kungamaktens roll i samhället, som 
kulminerade med hovpartiets kuppförsök 1756.6 

Motsättningarna gällde således inte slottens egenskaper att vara kungliga, 
att manifestera de svenska kungarnas roll och betydelse i historien och 
samtiden, utan snarare vem som hade rätten att kontrollera och använda sig 
av denna symbolik för sina politiska syften - den elit som under frihetstiden 
styrde Sverige, eller kungafamiljen själv. 

Uppsala slott 

Till en början var dock som bekant relationerna mellan tronföljarparet och 
den elit som ovan skisserats goda. Det i Sverige ytterst impopulära valet av 
Adolf Fredrik till tronföljare var en följd av hattarnas misslyckade krig mot 
Ryssland. Valet framkallade krigshot från Danmark, och under vintern 1743-
44 var ryska trupper om sammanlagt 12.000 man förlagda till Nyköping och 
Norrköping för att trygga freden och säkra tronföljden. 

6 För de historiska omständigheterna se allmänt Olof Jägerskiöld: Lovisa Ulrika, Stockholm 
1945; C. G. Malmström: Sveriges politiska historiafrån konung Karl XII:s död till statshvälfningen 
ijj2. Stockholm 1893-1901. 
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För att legitimera Adolf Fredriks ställning inför hans blivande undersåtar, 
tog han själv och hans bundsförvanter till den välkända strategin att legitimera 
en ny furstlig dynasti genom att betona dess anknytning till en tidigare, i 
detta fall Vasaätten. Adolf Fredriks mor var dottersondotter till Karl IX, och 
med honom återknöts således banden till den gamla svenska kungaätten. 
Förhållandet betonas i ständernas beslut att välja Adolf Fredrik till tronföljare, 
där han beskrivs som "en rätt Attelägger å mödernet, samt then närmaste i 
rätt nederstigande Linea af den Glorwyrdigste Gustavianiske ätten", och 
temat återkom sedan ständigt i olika sammanhang.7 Genom att det också 
användes i predikningar, spreds budskapet till en bredare allmänhet. Med 
anknytningen till Vasarna kunde Adolf Fredrik inte bara hävda sin legitimitet, 
utan också göra anspråk på den glans och ära som omvärvde denna ätt. 
Förbindelsen åskådliggjordes ytterligare när Adolf Fredrik vid sitt första 
besök i Uppsala, i februari 1744, beslöt att på egen bekostnad låta återuppbygga 
sin anfaders Gustav I:s stora byggnadsverk Uppsala slott.8 

Slottet var vid denna tid en ruin. Vid den stora branden 1702 hade det till 
stora delar förstörts och därefter dömts ut, och under flera år fraktades ma
terial därifrån till huvudstaden för att användas som utfyllnad under 
Stockholms slott. I och med Adolf Fredriks restaureringsåtagande upphörde 
man att betrakta slottet som en vanprydande ruin, och det fick istället ett 
stort värde som symbol för och minnesmärke över Vasaätten, framförallt 
Gustav I. Byggnadens ruinerade tillstånd blev i detta sammanhang en fördel, 
eftersom det gjorde Adolf Fredriks insats så påtaglig, närmast heroisk. 
Restaureringen kunde ges en symbolisk innebörd: på samma sätt som slottet 
bokstavligen reste sig ur askan, skulle också Sverige återfå sin forna glans 
under den återupplivade "Gustavianiske ättens" regering. 

I skapandet av en association mellan sig själv och Gustav I:s slott följde 
Adolf Fredrik ett etablerat furstligt mönster, där åldriga byggnader användes 
för att åskådliggöra eller som i detta fall snarare suggerera legitimitet och 
kontinuitet. Därmed får också det märkliga fasthållandet vid slottets tidigare 
exteriör sin förklaring: tvärtemot rådande estetiska normer framhävdes 
nämligen dess ålderdomliga borgkaraktär. Ritningarna gjordes av Carl 
Hårleman, men den mycket arkitekturintresserade byggherren, som året 
innan lämnat slottet i Eutin, där man vid omfattande restaureringar bibehållit 

7 Sweriges Rikes Ständers beslut, giordt[...]på then almänna Riksdagen [...] 1743, Stockholm 1743. 
8 För slottets byggnadshistoria under frihetstiden samt Vasaanknytningens betydelse i detta 
sammanhang se Laine 1988. 
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en ålderdomlig borgkaraktär i exteriörens huvudfasad, bör ha haft ett 
betydande inflytande på Uppsala slotts nya utformning.9 

Restaureringsföretaget väckte stort gensvar i Uppsala, och olika grupper 
bland stadens invånare och även längre bort bidrog på olika sätt. Bruksägare 
i Uppland skänkte stångjärn, magistraten i staden bekostade transporter av 
byggnadsmaterial och borgerskapet inkvarterade konduktören Fredrik Sparre 
och mannar från Upplands regemente, vilka fungerade som hantlangare. 
Universitetets bönder utförde körslor, och allmogen i trakten körde under 
1740-talets svåra vintrar timmer utan ersättning. Böndernas engagemang 
visas också av allmogens besvär till riksdagen 1755, där man önskade att 
ständerna skulle anmodas utse medel och utvägar så att slottsbygget så snart 
som möjligt kunde avslutas. Då hade arbetet börjat gå betydligt långsammare, 
och Adolf Fredrik hade uppenbarligen tappat intresset. Så småningom rann 
projektet ut i sanden, och från 1760-talet började slottet åter förfalla. 

På 1740-talet var restaureringen dock ett ur alla synpunkter lyckat inslag 
i försöken att lansera Adolf Fredrik som en genom vasaförbindelsen legitim 
och önskvärd tronföljare. Vid denna tidpunkt var hans och elitens intressen 
gemensamma, och genom anknytningen till en ätt och kung med starkt 
positiv laddning förvandlades Adolf Fredrik från en belastning till en tillgång 
för hattpartiet. När tronföljarparet i och med Lovisa Ulrikas politiska 
sympatier fick fastare band till hattarna blev de förras politiska värde än 
större, och det ökades givetvis ytterligare med Gustavs födelse. 

Redan ifråga om Uppsala slott kan man dock ana en betydelsefull nyans 
i uppfattningen om kungafamiljens förhållande till de svenska kungliga 
slotten. Restaureringen uppfattas i samtida kommentarer inte som något 
Adolf Fredrik gör för egen räkning, för att öka sin egen prestige, utan som 
en hedersbevisning mot hans stora företrädare och som ett slags patriotisk 
gärning gentemot sitt nya hemland. För att använda en något anakronistisk 
term, bidrog han till bevarandet av ett nationellt kulturarv, där visserligen 
kungarna spelade stor roll, men där han själv som individ var av underordnad 
betydelse. 

Drottningholm 

Lovisa Ulrikas lustslott hade stor betydelse som historiskt monument under 
frihetstiden, och var som sådant viktigare och mera väletablerat än Uppsala 

9 För slottet i Eutin se Heiko Schulze: Sch/oss Eutin, Eutin 1991, fr. a. s. 72. 
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slott. Förhållandet är föga förvånande, eftersom slottets representativa 
barockinredningar i stor utsträckning är utformade som minnesmärken över 
stormaktstidens kungahus och dess bedrifter.10 

Lovisa Ulrika fick Drottningholm som förläning sommaren 1744, och 
slottet med omgivningar blev platsen för hennes och även Adolf Fredriks 
mest omfattande byggnads- och inredningsverksamhet. Tvärtemot vad som 
ofta påståtts i litteraturen, hade Lovisa Ulrika inga avsikter att modernisera 
anläggningen som helhet. Enligt 1700-talets arkitekturteori var en 
klassicerande barock betydligt mera värdig och representativ än den samtida 
modestilen rokokon, som i furstliga sammanhang endast passade i privata 
miljöer. På Drottningholm bevarades således exteriör, barockträdgård samt 
representativa interiörer i stor utsträckning, men även sådana föga praktfulla 
och estetiskt hopplösa inredningar som bottenvåningens norra drabantsal 
lämnades delvis orörda.11 Motiveringen var även här att genom en äldre 
slottsanläggning åskådliggöra anor och kontinuitet. På Lovisa Ulrikas 
lustslott hade dock bildkonsten huvudrollen som betydelsebärare. De stora 
allegoriska programmen i bland annat gallerierna, trapphuset, paradsäng
kammaren och drottningens audiensrum (nuv. Ehrenstrahlssalongen) 
glorifierar medlemmar av ätten Pfalz som härskare, krigshjältar och 
konsternas beskyddare: "Här konsten tacksamt har de heltars namn bevarat 
/ Som icke spart sitt liv, då de sitt land försvarat", som en samtida uttryckte 
det.12 

Betydelsefulla var också de många porträtten, av vilka Adolf Fredrik och 
Lovisa Ulrika tillförde en betydande mängd, och med hjälp av vilka de 
åskådliggjorde förbindelserna mellan furstehusen Vasa, Pfalz, Hohenzollern 
och Holstein-Gottorp. 

Som jag visat i min avhandling om Lovisa Ulrika som samlare, 
uppdragsgivare och byggherre, förvandlades Drottningholm i takt med att 
konflikten om kungamakten växte till ett rike i miniatyr, där Adolf Fredrik 
och Lovisa Ulrika kunde framträda som de upplysta despoter de önskade 

10 Se fr. a. Allan Ellenius: Karolinska bildidéer, Uppsala 1966 
11 Drottningholmslitteraturen är omfattande. För slottets byggnadshistoria under Lovisa Ulrikas 
tid se fr. a. Fogelmarck, Stig: "Lovisa Ulrikas Drottningholm" Drottningholm, Årsbok för svenska 
statens konstsamlingar 13, red. Boo von Malmborg, Stockholm 1960; Laine 1998 s. 94-126, 217-
239, samt redovisningen av källor och litteratur i noterna till dessa ss; för inställningen till äldre 
interiörer, inventarier samt porträtt se a. a. s. 100-103, n3-
12 A. N. Edelcrantz: Sorgetal öfver [...] Lovisa Ulrika, Åbo 1782, s. 32. 
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vara i Sverige som helhet.131 detta rike spelade den historiska dimensionen 
stor roll, och slottet som monument över stormaktstiden involverades därmed 
i konflikten mellan kungaparet och deras motståndare i frågan om 
kungamakten. För Adolf Fredrik, och kanske i än högre grad för Lovisa 
Ulrika, fungerade minnena från stormaktstiden som argument för en stark 
kungamakt. Dess statsskick var enligt hennes uppfattning en förutsättning 
för epokens glans och ära, och följaktligen också för den återupprättelse av 
Sverige, som även hattarna drömde om. Historien och de historiska kungarna 
hade således i högsta grad relevans för den levande kungen - de kunde 
användas som medel eller argument i hans politiska agerande. 

Den elit som styrde Sverige såg givetvis saken på ett annat sätt. Den 
historia och de kungliga historiska gestalter som hyllas på Drottningholm 
tillhörde enligt deras uppfattning inte efterföljarna på tronen, utan nationen. 
Äran som de tre Karlarna hade förvärvat var nationens ära, och ingenting 
som en sentida efterträdare hade rätt att lägga beslag på för egna politiska 
syften. Dessa anspråk från två olika håll antyds också i vården av de nämnda 
äldre inredningarna och andra historiskt betydelsefulla konstverk, som un
der perioden restaurerades flera gånger, både på statens och Lovisa Ulrikas 
bekostnad 

I de samtida, ofta panegyriska beskrivningarna av Lovisa Ulrikas 
verksamhet på Drottningholm finns samma tendens som i fråga om Adolf 
Fredrik och Uppsala slott: verksamheten hedrar visserligen byggherrarna, 
men såväl de själva som den verksamhet de bedriver är underordnade något 
större, som man kan identifiera som nationen eller den nationella identiteten, 
i vilken en gemensam historia uppfattas vara av central betydelse. Kungaparets 
aktiviteter kunde tolkas som vördnad för företrädarna, vilka i sin tur således 
redan inordnats i ett nationellt och inte dynastiskt sammanhang. 

Stockholms slott 

Stockholms slott hade färre historiska associationer än Uppsala och 
Drottningholm, med var å andra sidan till sin funktion och som konstnärligt 
företag det viktigaste slottet i frihetstidens samtida kontext. Det är också i 

13 Se Laine 1998, fr.a. s. 202ff. Vissa aspekter av resonemanget har vidareutvecklats i Merit 
Laine: "Forntid på lek och allvar. Om Adolf Fredriks och Lovisa Ulrikas intresse för Sveriges 
äldsta historia", Kung/. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademiens Årsbok 1999, Stockholm 
I999-
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samband med Stockholms slott som de tydligaste konflikterna uppstår mellan 
kungaparet och deras politiska motståndare. 

Arbetena på slottet återupptogs 1728, men i detta sammanhang blir det 
intressant framför allt i och med kungafamiljens inflyttning, som skedde 
1754.14 På sin tid hade Fredrik I visat slottsbygget mycket liten uppmärk
samhet, medan Adolf Fredrik och Lovisa Ulrika intresserat iakttagit arbetet. 
Deras inflytande och delaktighet var däremot av allt att döma i det närmaste 
obefintliga. Före 1754 tycks förhållandet inte ha tagits illa upp av dem, även 
om Lovisa Ulrika framförde en del negativa synpunkter på slottets inredning 
i ett brev till sin bror August Wilhelm av Preussen.15 Det var först efter 
inflyttningen som motsättningarna började, och de handlade då inte om 
slottets form eller tolkningen av den, utan om vem som hade rätt att bestämma 
över ceremoniel, tillgänglighet och rumsdisponering, samt om hur den 
levande kungafamiljen skulle förhålla sig till slottet. Mest bekant av dessa 
konflikter är den så kallade vagnssaken, som uppstod då riksrådens vagnar 
på Adolf Fredriks order hindrades att köra in på slottets borggårdar. 
Kungaparet kom till slut att uppfatta sin maktlöshet beträffande sitt 
huvudresidens som irriterande, och för Adolf Fredrik ovanligt skarpa 
formuleringar finns bevarade i denna fråga. 

Det är också i samband med Stockholms slott vi får de tydligaste 
indikationerna på hur eliten betraktade slotten i förhållande till den levande 
kungafamiljen. Motsättningarna visar att man hade stora anspråk på 
bestämmanderätt och tillträde. Kungafamiljens rättigheter var begränsade, och 
slottet borde för dem närmast vara en slags tjänstebostad. Tydligast är Carl 
Gustaf Tessin i de bekanta brev han under sin guvernörstid skrev till sin elev, 
kronprins Gustav. Där betonas att slotten primärt är nationens angelägenhet 
- Stockholms slott beskrivs som en gåva från folket till kungafamiljen. Det 
skall inte utgöra ett "högfärdsämne", utan vara en påminnelse om att 
kungafamiljen i sin privilegierade position är i stånd att göra gott mot andra. 
Folkets tillträde bör vara omfattande - det har rätt att se sin överhet i slottets 
salar.16 Tanken är möjligen inspirerad av den höga graden av offentlighet kring 
Ludvig XIV:s person, men Tessins syfte var ett annat. 

14 För Stockholms slotts byggnadshistoria under frihetstiden se fr. a. Andreas Lindbloms artik
lar i Stockholms stlotts historia, red. Martin Olsson, bd III, Stockholm 1941; För Adolf Fredrik 
och Lovisa Ulrika i förh. till slottet se Laine 1998 s. 88-91. 
15 Lovisa Ulrika till August Wilhelm, odaterat 1749, i Luise Ulrike, die Schwester Friedrichs des 
Grossert, Ungedruckte Briefe, utg. Fritz Arnheim, bd II, Gotha 1910 s. 76. 
16 Tessin, Carl Gustaf: En gammal Mans BrefTilEn Ung Prints, bd II, Stockholm 1756, s. 130, 
133; se vidare Laine 1998 s. 199. 
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Man kan också ana en viss ängslan hos Tessin för att kungafamiljen skall 
lyckas använda Stockholms slott för att öka glansen kring sina personer, och 
för att omvärlden skall uppfatta byggnaden som det förhärligande av kunga
makten som den en gång utformades för att vara. Som många samtida 
teoretiker var Tessin väl medveten om att den irrationellt övertygande furstliga 
prakten var en högst reell politisk maktfaktor.17 

Elitens avsikt var således att ge kungafamiljen en underordnad position. 
I sitt huvudresidens borde de vara representativa figurer i en representativ 
miljö, och där framträda dels inför sina undersåtar, dels inför världen utanför 
Sverige, vid exempelvis audienser för diplomatiska sändebud, courer och 
liknande tilldragelser. Den omgivande prakten var dock inte till för att 
glorifiera dem, inte något högfärdsämne med Tessins ord, utan både den 
och kungafamiljen representerade Sverige som nation, och allt skedde för 
att upprätthålla nationens ära och anspråk. 

Några sammanfattande synpunkter 

Enväldets slott manifesterade kungamakten gentemot de egna undersåtarna, 
men i mycket stor utsträckning även gentemot andra stater och furstar samt 
eftervärlden. Under frihetstiden blev den inhemska befolkningen allt viktigare 
som mottagare av slottens symboliska budskap, och avsändarna var inte längre 
bara kungafamiljen, utan också indirekt den styrande elit som ovan skisserats. 
Att den sistnämnda såg för sig den breda publiken som mottagare av bud
skap, för att inte säga manipulationer från dem själva framgår bland annat 
av Tessins tankar kring en teater i offentlig regi, där skådespelen skulle kunna 
distrahera massan från politiskt agerande och mille idées noires.w 

Vi har sett hur slotten blev skådeplatser för en konflikt om rätten till 
kungen och det konungsliga som symboler, både i historisk tid och samtiden. 
Adolf Fredrik och Lovisa Ulrika hävdade att de tillkommer den regerande 
kungen, och ett sådant dynastiskt synsätt förefaller också naturligt för den 

17 Peter Burke: The Fabrication of Louis XIV, New Haven 1992, fr.a . s. 5, 7; Norbert Elias: Die 
höfische Gesellschafft. Eine Untersuchungzur sociologiedes Königstums und des höfischen Aristokratie, 
Neuwied, Berlin 1969, s. 102-119; Samueljohn Klingensmith: The UtilityofSplendour. Ceremony, 
Social Life and Architecture at the Court of Bavaria 1600—1800, Chicago 1993 (diss.), s. xvi; Katie 
Scott: The Rococo Interiör: Decoration and Social Spaces in Early Eighteenth Century Paris, New 

Haven, London 1995, s. 8iff. 
18 Åkerödagboken KB H L 82 1:11, 23/81760, cit. s. 1239, se vidare Laine 1998 s. 200. 
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som förespråkar en omfattande kungamakt. Genom slotten sökte de på ett 
för nya furstliga ätter brukligt sätt att åskådliggöra en anknytning till tidigare 
svenska kungahus. Genom en sådan anknytning kunde de hävda sin egen 
legitimitet, men också låna ära och politiska argument från företrädarna. 

Deras motståndare ville underordna tidigare och samtida kungahus en 
större helhet, som man kan kalla nationen, vars historiska monument 
huvudsakligen - dock långt ifrån uteslutande - utgjordes av de kungliga 
slotten. De historiska kungarnas betydelse för den nationella identiteten 
klargörs på konstens område också av tidens största offentliga skulpturprojekt, 
statyerna över Gustav II Adolf och Gustav Vasa. Konsten bibehöll således 
sin klassiska funktion att bevara den ärorika historien för framtiden, och 
den formulerade och åskådliggjorde samtidigt den nationella identiteten. 
Också den levande kungen var oundgänglig för denna identitet, eftersom 
den politiskt och kulturellt dominerande eliten inte kunde överta den 
samlande, fokuserande roll i rikets liv som den enväldige monarken hade 
haft. Dels hade detta inte varit politiskt acceptabelt, dels saknades 
institutioner och miljöer för en sådan funktion. I stället fylldes således denna 
uppgift av kungafamiljen. Kring den utvecklade det frihetstida Sverige sin 
största prakt, och kring den samlades dess största konstnärliga ansträngning, 
Stockholm slott. Den gav också anledning till offentliga fester och ceremoniel, 
där det främsta exemplet är Adolf Fredriks och Lovisa Ulrikas kröning, som 
blev en av de mest påkostade i Sveriges historia.19 Men, som Tessins 
efterträdare som guvernör för Gustav Carl Fredrik Scheffer framhöll för sin 
elev, var det rikets höghet som kungen representerade när han framträdde i 
sin furstliga prakt.20 

Etablerandet av en överordnad nationell identitet var inte ett självändamål, 
utan fungerade uppenbarligen som en skärm med vars hjälp eliten delvis 
dolde och delvis legitimerade sina egna maktanspråk. Ståten kring 
kungafamiljen kan betraktas som en politisk manöver företagen i avsikt att 
dölja att den verkliga makten nu fanns samlad på riddarhuset.21 Eliten ansåg 
sig dock inte agera i egna syften, utan för rikets bästa. För sig själva 
formulerade de ett antikt inspirerat medborgarideal, medan folkets flertal 
borde fortsätta att vara undersåtar till en kung som alltmer blev en 

19 Laine 1998 s. i g y f f .  
20 Scheffer, Carl Fredrik: Commerce Epistolaire Entré un Jeune Prince et son Gouverneur / Bref-
wäxling emellan en ung prins och hans gouverneur, Stockholm 1771, s 332. 
21 Göran Lindahl: "Franskt 1700-tal och den svenska modellen", Arkitektur Stockholm 
I994-
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representativ symbolgestalt, allt mindre en handlande individ. Dessa idéer 
kunde dock inte genomföras fullt ut, eftersom Adolf Fredrik och Lovisa 
Ulrika gjorde motstånd, bland annat genom att använda de kungliga slotten, 
framförallt Drottningholm, för sina egna syften. 
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