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Sammanfattning/Abstract 

 

Detta arbete består av två delar, en teoretisk och en praktisk. 

I det teoretiska arbete så studeras ursprunget och idén bakom rokokorummets 

gestalt, samt när i tiden denna gestalt uppenbarade sig.  

I det praktiska arbetet så undersöks i vilken utsträckning kopparstick och 

mönsterböcker kan användas som förlagor vid tillverkning av 

rokokoornamentik.  

Genom det undersökande arbetet så har följande resultat framkommit: 

Rokokorummet tar sitt mest karaktäristiska utryck mellan perioden år 1730 till 

1750. Dess ursprung står att finna i de antika stilideal vi kan se ta plats inom 

inredningsarkitekturen under renässansen. Idén bakom rokokorummets 

gestalt är en total motsättning till de antika tektoniska strukturerna samt till 

barockens scenografiska karaktär. Denna unika scenografiska gestaltningsidé 

präglas av en naturromantiks karaktär, i en värld fjärran från krav och 

förpliktelser.  

Resultatet från undersökningen kring hur vida det går att tillverka 

rokokoornamentik utifrån kopparstick och mönsterböcker pekar på att det i 

allra högsta grad är möjligt. I den studie av befintlig rokokoornamentik som 

gjorts i detta arbete så har ingen gemensam nämnare för hur 

rokokoornamentiken i detalj skurits stått att finna. Däremot så är mångfalden i 

utförandet av rokokoornamentiken så pass stor, så oavsett hur den 

individuella bildhuggaren i detalj har skurit ornamentiken som avbildas i 

kopparsticket/mönsterboken så har detta resultat fallit innanför ramarna för 

vad som, åtminstone idag, anses vara rokoko.  

 

Nyckelord/Keywords 

Rokoko, Bildhugg, Rocaille, Ornamentik, Byggnadshantverk, Inredningsarki-

tektur, Tektonisk, Scenografisk, Mönsterböcker, Kopparstick 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

Detta arbete är sprunget ur ett intresse för den antika grekiska och romerska 

byggnadskonsten, dess historia, proportioneringssystem, formspråk och 

gestaltningskaraktär. Denna typ av arkitekturform karaktäriseras genom hur 

dess kolonner och bjälklag i strikt symmetrisk formation, samt de formelement 

dessa är uppbyggda utav, gestaltar belastningen av tyngdlagens fundamentala 

kraft. Gemensamt för dessa byggnader, oavsett dess doriska manliga gestalt 

eller dess joniska, korintiska mer graciösa kvinnofigur, är deras statiska 

karaktär. Byggnaderna står rakryggade och ger intrycket av ett bergs outtrött-

liga tålamod och stillhet.  

Parallellt med att denna förståelse har vuxit fram så har ett stort frågetecken 

uppenbarat sig. Detta frågetecken rör rokokon, och i synnerhet gestaltningen 

av dess rumslighet och ornamentik.  

Rokokorummet uppenbarar sig i jämförelse med det antika rummet, där alla 

enskilda formelement in i minsta detalj är tydligt särskilda från varandra, som 

dess mest totala motsats. Väggar och tak flyter in i varandra, pilasterpannåer 

tycks varken vara i kontakt med dess underliggande eller överliggande 

byggnadselement och skänker en betraktare föga förtroende av att de besitter 

någon som helst bärandekraft, om det nu finns några pilasterpannåer över 

huvud taget vill säga. Ornamentiken tycks även den vara en lika komplex 

gestaltning som rummet i övrigt. I vissa fall växer ornamentet fritt i rummet 

och breder, likt ogräs, otämjt ut sig över dess väggar och tak. I andra fall så har 

rummets väggar och tak berikats med ett markerat ramverk, men dess syfte 

tycks endast vara att hjälpa rokokoornamentet att understryka dess laglöshet 

då det till synes helt obehindrat spränger ramverkets gränser och breder ut sig 

efter eget behag. Om man synar ornamentikens i detalj så framstår den som en 

mycket intensivt och komplex komposition, bestående av fjädrar, snäckor, blad 

och blomster om vart annat. Dessa detaljer leder, utan tydlig början och slut, in 

och ut ur varandra. 

Sammanfattningsvis är ambitionen med detta arbete att bidra till att bevara 

och förhoppningsvis också kunna sprida kunskap och intresse för denna typ 

av arkitektur, konst och hantverk. Valet av just rokokorummet och dess 

ornament som studieobjekt i detta arbete är sprunget ur viljan att få en 

förklaring till dess komplexitet och avsaknad av direkta historiska referenser. 

Detta gör rokokorummet och dess ornament väldigt svårförståeliga i både sin 

gestaltningsidé och hur de rent praktiskt har tillverkats.  

Idag är det en liten grupp människor som sitter på några större akademiska 

kunskaper inom dessa områden, och där av är det av stor vikt att ta del av den 

kunskapen för att på så sätt kunna föra den vidare och låta den växa. 
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1.2 Problemformulering 

Kunskapen kring rokokorummets tillkomst och ursprung tycks vara ett 

område mycket få personer har en kunskap i. En känsla är också att det i 

litteraturen saknas en mer minutiös beskrivning kring vad som är rokoko-

rummets bakomliggande gestaltningsidé.  

Den skurna rokokoornamentiken är, precis som rokokorummet, mycket 

komplex och tillverkningen kräver stor hantverkskunskap. Kunskapen idag 

kring hur denna ornamentik i detalj är utförd tycks vara mycket begränsad. 

 

1.3 Syfte 

Detta arbete består av en teoretisk del, där ursprunget och idén bakom 

rokokorummets gestaltning undersöks, samt en praktisk del där möjligt att 

tillverka rokokoornamentik utifrån kopparstick och mönsterböcker undersöks. 

  

I den teoretiska delen av detta arbete är ambitionen att bringa klarhet i vad 

rokoko är. Rokokons komplexa formspråk och dess avsaknad av tydliga 

historiska referenser ger en betraktare få förklaringar till dess gestalt. Därtill 

ter det sig som så att det inom rokokon och dess transition från barocken och 

senare in i nyklassicismen finns rätt så stort spektra i hur den gestaltas, vilket 

gör det hela än mer komplext. Under vilken tidsperiod är rokokorummets 

gestalt som mest särpräglad i förhållande till perioderna före respektive efter? 

Vad har dess formspråk och gestaltning för ursprung och bakomliggande idé? 

Med svaret på denna frågeställning går det förhoppningsvis att möjliggöra ett 

sätt att, för en oinvigd, kort och koncist ge en introduktion till rokokons 

formspråk och idévärld, och samtidigt presentera mer djupgående studier i 

ämnet.  

  

När det kommer till det praktiska momentet av detta arbete undersöks det till 

hur stor utsträckning man som bildhuggare kan använda sig av kopparstick 

och mönsterböcker vid tillverkning av rokokoornamentik. 

Som ett resultat av att detta är ambitionen att skapa en förståelse för hur 

rokokoornamentet har tillverkats och på så sätt skapa ett större allmänintresse 

för denna typ av hantverk och arkitektoniska detaljer. 
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Frågeställningen jag kommer att arbeta utifrån är följande: 

 

 Under vilken tidsperiod är rokokorummets gestalt som mest 

särpräglad i förhållande till perioderna före respektive efter? 

 

 Vad är ursprunget för rokokorummets gestaltning och formspråk? 

   

 Vad är idén bakom rokokorummets gestaltning och formspråk? 

 

 I vilken utsträckning kan man som bildhuggare använda sig av 

kopparstick och mönsterböcker vid tillverkning av rokokoornamentik? 

 

 

1.4 Avgränsningar 

 

Det jag i detta arbete kommer att fokusera på är följande:   

 Studera kopparstick och mönsterböcker. 

 Samspelet mellan rokokons ornament och rumsform. 

 Hur man i rokokomåleriet kan få en mer detaljerad inblick i den 

idévärld som ligger till grund för rokokorummets karaktär.   

 Rokokons gestalt i andra länder än Frankrike. 

 

Det jag i detta arbete valt att inte fördjupa mig i är följande:   

 Regenter, krig och samhällsutveckling i allmänhet kan omnämnas, men 

inte på någon mer djupgående nivå.  

 Rokokons exteriöra arkitektur. 
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1.5 Metod 

 

Litteraturstudier 

I första kapitlet, ”Det tektoniska och scenografiska rummet – om två principer 

för interiörens uppbyggnad”, i Stefan Günthers avhandling ”Klassicismens 

Interiörer” (2006) berörs den rumsliga utvecklingen från antikens tektoniska 

gestalt till barockens scenografiska gestalt. Det kapitlet ligger till stor grund för 

formuleringen av frågeställningen till den teoretiska delen av detta arbete som 

berör rokokorummets idé och ursprung.  

  

Kunskap kring antikens och renässansens arkitektoniska utveckling har 

hämtats från studier av Vitruvius, Serlios och Palladios litterära verk.  

 

Detta lägger stor fokus och mycket tid på studier av kopparstick och 

mönsterböcke av arkitekter som Gilles Marie Oppenord, Nicolas Pineau och 

Germain Boffrand, konstnärerna Antoine Watteau och Francois Boucher. Idag 

samtida litteratur om dessa kreatörers verk och övergripande analyser av 

tillkomsten och utvecklingen av rokokon i Frankrike har också använts, och då 

främst Fisk Kimballs ”The creation of the rococo” (2006). En minutiös 

redogörelse för rokokons tillkomst och utveckling i Frankrike.  

 

Intervjuer och samtal 

I arbetet har en mängd samtal hjälpt till med att reda ut frågor som dykt upp 

under arbetets gång, såväl på ett teoretiskt som ett praktiskt plan.  

  

I arbetet med den fjärde frågeställningen, som är en praktisk undersökning av 

huruvida kopparstick och mönsterböcker kan användas som förlaga vid 

tillverkning av rokokoornamentik, så har Emma Söderholm Fritz, 

möbelsnickare samt verkstadslärare på Mittuniversitetet, samt med Bengt Erik 

Nilsson, bildhuggare samt återkommande gästlärare på Mittuniversitetet 

bidragit med sin kunskap i ämnet. 

Samtal med dessa personer har berört analyser av fotografier och kopparstick 

av rokokoornamentik samt utförandet av det. 

  

Studiebesök 

Detta arbete innefattar ett studiebesök på Stockholm slott. Där gjordes 

uppmätningar och fotografering av skuren ornamentik i Lovisa Ulrikas matsal 

samt studier och fotografering rokokoornament i Don Quijote salongen och 

Lovisa Ulrikas audiensrum. Beroende på rummens skilda gestalter och 

kvalitéer så har dokumentationstypen varierat, allt beroende på vad syftet med 

dokumentationen har varit. Vissa rum och rumsdetaljer har berörts i text som 

exempel på extravaganta inslag i svensk rokoko, till exempel  

dörröverstyckenas skurna ramverk i Don Quijote salongen.  
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I detta fall har detaljfotografering av de skurna ramarna, skisser och 

anteckningar använts för att bygga upp en så klar bild som möjligt, för att i 

detta arbete kunna dra nytta av den information objektet tillhandahåller. Då 

dörröverstyckena av förklarliga skäl är belägna ett antal meter ovan mark så 

ett enbent teleskopstativ samt en digitalkamera vars vilken kan anslutas och 

manövreras av en mobiltelefon. Denna funktion gör det möjligt att se ”live” i 

min mobil vad kameran ser samt trots att den sitter i andra änden på ett stativ 

flera meter upp i luften, vilket gör att denna omständliga fotografering blir 

väldigt enkel och precis, vilket i en tidspressad situation vid ett studiebesök 

som detta är ovärderligt. 

I Lovisa Ulrikas matsal på Stockholm Slott, vars snickerier har bonats och 

sedan dess är trärena, finns en fantastisk möjlighet att studera den skurna 

ornamentiken. Här har uppmätningar och omfattande detalj och övergripande 

fotografering gjorts för att få en så komplett bild som möjligt av arbetet, detta 

för att kunna dra så stor nytta som möjligt av det i den praktiska 

frågeställningen. Problemet, och ibland även fördelen, med studiebesök i dessa 

rum, är att de förändrats över tid, vissa mer, vissa mindre. Detta är väldigt 

viktigt att ha i åtanke vid studie/platsbesök, annars är det väldigt lätt att 

missledas av senare förändringar av rummet.  

Anledningen till att i detta arbete använda sig av rokokorum i Sverige är för att 

jag som författare under detta arbete inte har haft möjlighet att besöka Paris för 

att göra studier där. Däremot så är det så att den skurna ornamentiken som går 

att skåda på Stockholm slott är utförda av och under ledning av franska 

bildhuggare, vilket, efter omständigheterna, skänker dem nog trovärdighet 

som studieobjekt i detta arbete (Böhn-Julalander, 1987, s.8).  

 

Praktiskt träarbete 

Det praktiska arbetet används som ett verktyg i den fjärde frågeställningen, 

där undersöks hur användbara de dåtida kopparsticken är som förlaga vid 

tillverkning av rokokoornamentik. Detta görs för att få en inblick i hur den 

dåtida tillverkningsprocessen av skuren rokokoornamentik kan ha sett ut.   

 

1.6 Befintlig kunskap 

För att kunna beskriva rokokorummet vars rumslighet är av scenografisk typ, 

så krävs studier och förståelse för dess motsats, det tektoniska rummet. På så 

sätt blir det möjligt att placera rokokorummet i ett sammanhang och använda 

det tektoniska rummet som en ursprunglig referens, samt att visa på rokokons 

särdrag. Detta finns att läsa om i kapitlet ”Det tektoniska och scenografiska 

rummet – om två principer för interiörens uppbyggnad”, i Stefan Günthers 

avhandling ”Klassicismens Interiörer”(2006). 

Det tektoniska rummet och dess ornament 

I sitt verk ”Ten books on architecture” (Noble Howe, T., Rowland, I-D., 2001), 

skrivet under det första århundrandet e.Kr, redogör Vitruvius för dess 

grundläggande strukturer och riktlinjer.  
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Därefter har jag vidare studerat hur man under renässansen förespråkar, 

praktiserar och filosoferar kring den vitruvianska läran och det antika 

arkitekturarvet.  

Denna information har kompletterats med litteratur från renässansen Italien, 

och då med hjälp av Sebastiano Serlios bok ”On architecture”(Hart, V., Hicks 

P., 2001), samt Andrea Palladios ”Four books on architecture” (Schofield R., 

Tavernor R., 2002). Dessa två böcker är uppbyggda på samma sätt som 

Vitruvius dito, med en stor redogörelse av allt ifrån hur tegel bäst tillverkas, 

hur en kolonnordning bör gestaltas samt var byggnader av olika typ bör 

placeras och hur de sedan bör förhålla sig till sin givna plats. Den stora 

skillnaden är att Palladios och Serlios verk, till skillnad från Vitruvius, även 

innefattar träsnitt som illustrerar de ovan nämnda exemplen, samt ett stort 

antal avbilder av då samtida byggnadsverk och rekonstruktionsförslag av 

antika ruiner. Denna bildvärld i kombination med de ingående beskrivande 

texterna skapar en mycket god grund till att ta del av och att föra vidare 

kunskapen om det antika arkitekturarvet, och dess tektoniska gestaltning, 

vilket kommer till stor nytta i detta arbete.   

 

Det scenografiska rummet och dess ornament 

I denna kategori så är Fisk Kimballs ”The Creation Of The Rococo”(1943) en 

stor källa till kunskap. Den minutiösa redogörelsen för rokokorummets 

estetiska utveckling i Frankrike, främst i Paris och Versaille, under den aktuella 

tidsperioden svarar på de flesta frågor man på förhand är kapabel att 

formulera. Dessutom så har Kimball daterat en stor mängd av kopparsticken 

till de interiörer, textila mönster etc. som berörs i det skrivna arbetet. Då dessa 

interiörer, mönster etc. överlag är av en väldigt komplex natur så är detta 

samspel i mellan bild och text en förutsättning för att kunna skapa någon 

förståelse hos en läsare. Där till är det som så att en stor del av dessa interiörer 

finns idag inte kvar i fysisk form, och där av är detta arbete med att datera 

kopparsticken av interiörer som revs och glömdes bort för flera hundra år 

sedan, en förutsättning för att denna typ av kartläggning av rokokorummets 

utveckling ska vara genomförbar. 

 

Stefan Günthers avhandling ”Klassicismens interiörer” och de studier och 

tolkningar av scenografiska rumsgestaltningar som han där gör har legat till 

grund för min egen tolkning av rokokorummets gestaltning.  

  

För att ökad inblicken i gestaltningen av det franska rokokorummet och dess 

för och efterkommande epoker så är kopparstick/mönsterböcker av arkitekter 

och kreatörer som Kimball omnämner i ”The creation of the rococo” mycket 

rik på information. Ett urval av dessa är ”Oeuvres de Jean Berain” (1711) där 

bland annat Berains barockarabesker går att beskåda, Germain Bouffrands  

stick i ”Livre d'architecture:.” (1745) vilka håller mycket hög konstnärlig klass, 

Oppenords i ”Recueil des ouvres de Gilles-Marie Oppenord” (1888) vilka ger 

en bild av regencens rörelse från barock till rokoko samt Jean Francois 

Neufforges ”Recueil élémentaire d'architecture” (1757-80), bestående av åtta 

band vilka tydligt illustrerar utvecklingen från rokoko till nyklassicism.   
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Information kring rokokorummet i Sverige står att finna i ”Carl Hårleman, 

människan och verket” (2000) av Alm et al.  

Denna bok gör det väldigt tydligt hur stort det franska inflytandet är vid 

denna tid och hur stor roll de ovan nämnda kopparsticken har spelat för 

spridandet av kunskapen kring dessa interiörer och konstformer.  

”Johan Pasch och rokokons dekorativa måleri i Sverige” (1987) av Ingrid Böhn-

Jullander skapar en inblick i de då samtida idealen och en förståelse för hur det 

avspeglades i rumsgestaltningen.  

 

Bildhuggeri i teori och praktik 

Stor kunskap om bildhuggeri går att finna i befintlig skuren ornamentik. Där 

finns svar om i vilken riktning skär och stick är gjorda, hur djup dess relief är 

etc.  

 

Som ovan nämnts i metodkapitlet så är andra hantverkare, i detta fall Emma 

Söderholm Fritz och Bengt Erik Nilssons, och deras kunskaper kring 

bildhuggeriteknik samt det praktiska utförandet av det skurna 

rokokoornamentet av stort värde i ett arbete som detta. 

 

Även här har de franska kopparsticken kommit till användning. I 

mönsterboken ”Reprodiction des uvres de Huquier & Gillot” (Guérinet 1903) 

så finns en stor mängd av Gillots, målare och gravör etc., och Huquiers, 

illustratör och gravör etc., illustrationer av rokokoornamentiken i detalj, vilket 

är till stor hjälp då det inte alltid är tydligt i den skurna ornamentiken vad den 

egentligen föreställer/avbildar.  

Kopparstick med någon tydlig pedagogik kring hur ornamentiken tillverkas 

har inte stått att finna.  

 

1.7 Begreppsförklaring (ev.) 

 

Entablement – Bjälklaget i en kolonnordning. 

Arkitrav – Den nedersta av det antika entablemetets tre grundkomponenter. 

Fris - Den mellersta av det antika entablemetets tre grundkomponenter. 

Kornisch - Den översta av det antika entablemetets tre grundkomponenter. 

Kredering – En ytbehandling med krita som huvudsakliga ingrediens som 

bland annat används vid efterbearbetning av skuren ornamentik. 

Spandrill – Den yta som skapas mellan kolonn, entablement och valv. 
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2 Undersökning 

 

2.1 Under vilken tidsperiod är rokokorummets gestalt som mest 
särpräglad i förhållande till perioderna före respektive efter? 

   

Den franska barocken brukar generellt ramas in av Ludvig XIVs regent tid 

mellan åren 1643 – 1715. Denna stilepok är sprungen ur den italienska 

barocken, vars rumsgestalt använder sig av det antika tektoniska rummet med 

dess kolonner och bjälklag som tydlig förlaga (Kimball 1943, s.11). Tillskillnad 

från den antika tektoniska gestaltningen som man kan se under renässansen, 

vilken förhåller sig väl till Vitruvius riktlinjer för den antika arkitekturen, så 

har ofta barockens rumsgestalt ett skevt förhållningssätt till den ursprungliga 

antika gestalten, karaktäristiskt för det scenografiska rummet (Bild nr.34-37). 

Deformationer av bärandeelementen, takets valvkonstruktion kan ha dragits 

isär eller tryckts ihop eller helt lösts upp i en illusion av öppen himmel vilket 

förstärker denna skeva rumsgestaltning (Günther, 2006, s.270) (Bild nr.1-2). 

Ett exempel på detta är Tessin d.y gestaltning av Karl XI galleri på 

Stockholmslott, vilket Stefan Günther beskriver i sin avhandling (Günther, 

2006, s.25). Här tydliggör Günther hur rummets korintiska pilastrar, likt en 

teaterkuliss, står löst placerade mot galleriets väggar, samtidigt som rummet i 

övrigt expanderar med hjälp av en ”högre kraft”. Detta kan man läsa av genom 

att göras genom att listverket i baser och kapitäl, vilka inte löper vidare längs 

rummets väggar i form av golv och taksockel, vilket de hade gjort i en 

tektonisk rumsgestalt. En annan del av denna gestalt är galleriets rumsliga 

oregelbundenhet, där plafonder, fönster väggfält etc. framträder i en mängd 

olika format och utföranden. Detta hade i ett tektoniskt rum, likt Rafaels loggia 

i Vatikanpalatset, varit en repetitiv och förutsägbar rumsgestalt (Ottaviani, 

1772, s.11). 

Ett annat exempel på denna typ av interiörgestalt står att finna i Borrominis 

San Carlo alle Quattro Fontane i Rom. 

Om man jämför den elipsformade kupolen i Quattro Fontanes tak med den 

klotformade kupolen i Panteon, så ger den förstnämnda ett intryck av att 

ursprungligen ha varit klotformad men har utsatts för en deformerande kraft  

som har pressat ihop den till en ellipsform (Bild nr.83-84). Det scenografiska 

rummet som tar sig utryck under barocken är alltså, i jämförelse med det 

tektoniska, oförutsägbart och utifrån vår idévärld kring bärandekrafter inom 

byggnadskonsten inte logisk. En framstående kreatörer under den franska 

barocken är arkitekten Daniel Marot, vars kopparstick ger en god bild av det 

franska barockrummets gestaltning. 
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Ursprunget för den scenografiska gestaltningen av antikens stilideal som vi ser 

under barocken finner vi under renässansen där arkitekter som Michelangelo 

börjar bända på de logiska gestaltningsformerna som det tektoniska rummet 

förhåller sig till (Günther 2006, s.206 )  

 

Under den tid som omnämns ”Regence”, år 1715-1723, börjar man tydligt 

kunna se hur nya formelement tar allt större plats i rummet på ett sätt som 

tidigare inte gått att se. Arkitekten Gilles Marie Oppenord introducerar, 

sprunget ur barocken, ett lättare formspråk med mer rörelse än vad vi tidigare 

har kunnat se (Kimball 1943, s.125). Oppenords gestaltning av salongen i Hotel 

d´Assy 1719 visar upp en för denna tid innovativ fransk rumstyp. De antika 

tektoniska komponenterna, som tar stor plats i barockens rum, har här 

abstraherats och/eller bytts ut mot akantus och palmbladsformationer. Dessa 

blad slingrar sig även runt listverken (Bild nr.9). Denna gestaltningsform 

kommer visar upp ett tydligt, närbesläktat förstadium till rokokon. Denna 

starka föraning om den kommande rokokon kan också skönjas på ett stort 

antal av Oppenords övriga kopparstick (Bild nr. 6-8). Oppenord var under 

denna period var en av de mest innovativa arkitekterna.  

 

1715, året då Ludvig XIV dör, så är arvsförsten Ludvig XV endast 5 år gammal 

och anses för ung för att kunna axla sin faders roll på tronen. Därför tillträder 

hertigen av Orleans som förmyndarregent under denna tidsperiod, och där av 

omnämns perioden som ”Regence” 

1723 tillträder Ludvig XV, då 13 år gammal, som regent i Frankrike. Dock så 

tycks inte detta resultera i några större innovationer inom den kreativa 

rörelsen i landet. Oppenords innovationer är rådande ideal ända fram till 1730. 

(Kimball 1943, s.226). Den visuella utveckling som sker under denna tid är att 

Oppenords innovationer, som tar rumsgestaltningen mot rokokon, tar allt 

större platts i rummet samtidigt som barockkaraktären trängs undan.  

1730 startar en utveckling vilken omnämns som ”genre pittoresque”, vars 

intensivaste utveckling pågår fram till 1735. 

Nämnvärt är att denna utveckling startar i privata miljöer och inte inom 

kungahuset (Kimball 1943, s.152). 

Den person som Kimball tillskriver titeln som upphovsman till denna 

utveckling är Nicolas Pineaus. Pineau har mellan 1716 och ca.1727 tjänstgjort 

hos tsaren i Ryssland och har alltså själv inte tagit del av rokokons utveckling 

på plats i sitt hemland. (Kimball 1943, s.132, 134) 

Efter sin hemkomst från Ryssland så ger Pineau utryck för en rokoko som 

tidigare inte skådats, varken i Frankrike eller i Ryssland, han är den främsta 

inovatören under denna stilepok.  

Rummets fyra hörn har rundats eller fasats av, detsamma gäller övergången 

mellan väggar och tak, vilka binds samman av en stor hålkäl. Ornamentiken 

rör sig helt obehindrat över och runt ram och listverk, och intar dessutom 

stundtals en asymmetrisk form. Denna asymmetri används som  
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rumsgestaltning för första gången under denna period. Redan 1728 skapade 

Juste-Auréle Meissonier silverföremål som ljusstakar i asymmetrisk rokoko, 

däremot så hade han inte samma nyskapande framtoning i sina rumsgestalter 

där han behöll sin barockkaraktär (Kimball 1943,s.155, 164) (Bild nr.10). Det är 

Pineau som alltså är först med att använda denna asymmetri inom 

rumsgestaltningen. Salle de Compagnie i Hostel de Soubise från 1732 av 

Pineau är ett tidigt exempel som innehåller samtliga av de ovanstående 

karaktärsdragen av ”genre pitoresques” (Kimball 1943, 168, 354/Fig.224). Två 

andra arkitekter som tillsammans med Pineau var tongivande som tunder 

denna tid och upphovsmän för stort antal rokokointeriörer är Jaques Francois 

Blondel och Germain Boffrand (Bild nr.11 – 27). Boffrand har, precis som 

Pineau, ritat interiörer till Hostel Soubis. Av dessa så de två salongerna, 

prinsen och prinsessans salonger, båda ovala till formen, vilket jag inte stött på 

varken tidigare eller senare i arkitekturhistorien, och i ett mycket lätt räknat 

antal rum under rokokotid.  

Under denna tid får de antika tektoniska komponenterna ett mycket litet 

utrymme, om ens något över huvud taget. Sängkamrarna tycks vara det rum 

där dessa antika komponenter fått leva vidare i exil. Både Blondell och 

Boffrand har ritat sängkammare där sängalkoven, likt de vi kan se under 

barocktid, avgränsas med hjälp av en kolonnordning med deformerat bjälklag 

och en kolonn i var ände av alkoven. I de båda exempel på detta jag funnit från 

rokokotid så har det varit kannelerade och godronnerade korintiska kolonner. 

(Bild nr.14, 19). Utöver sängkamrarna så lyser dessa komponenter med sin 

frånvaro.  

    

Dessa ideal och dess utveckling var rådande fram till ca 1750 då den 

nyklassicistiska/palladianska vurmen, vilken till stor del hämtats från England, 

sätter stopp för rokokons utveckling (Kimball 1943, s.223, 224). Under denna 

utveckling återkommer de antika stilidealen, och leds av arkitekter som, bland 

andra, Jean Francois Neufforge (Bild nr.28-33). 

Här finns det också anledning att påpeka att nyklassicismen formspråk, som är 

en antik idégestalt, har brukats av arkitekters även under perioder då det inte 

har varit det dominerande stilidealet. Ett exempel på detta är hur Errard under 

barocktid sprider sin vurm för Rafaels arabesker och de antikiserande 

stilidealen i Frankrike (Kimball, 1943, s.14, 30, 57).   

  

Sammanfattning   

Mellan år 1730 och 1750 tar rokokon sitt mest självständiga utryck. Denna 

självständiga gestaltning av rokokorummet tar avstamp mellan åren 1730 och 

1735 under den period som kalla ”genre pitoresque”, en utveckling där 

arkitekten Nicolas Pineau hade ett mycket stort inflytande. (Kimball, 1943, 

s.162) Prinsessans salong i Hotel de Soubis, byggt mellan åren 1738-40 och ritat 

av Boffrand är ett tydligt exempel på denna tids självständiga rumsgestalt 

(Bild nr.26,27). 
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2.2 Vad är ursprunget för rokokorummets gestaltning och 
formspråk? 

 

Utgångsobjektet för denna frågeställning, vilket delvis var det studierna kring 

den föregående frågeställningen ledde fram till, är prinsessans ovala salong i 

Hostel Suobise, ett rum av mycket stark rokokokaraktär (Boffrand et al. 1745, 

s.370-375)   

Dessutom är detta rum, tillsammans med de tre andra rummen som Boffrand 

ritade till Soubise, i kopparstick mycket väldokumenterade. Detta möjliggör 

detaljerade studier av rummets mest ursprungliga idégestalt, vilket gör det till 

ett mycket lämpligt studieobjekt för detta arbete. (Boffrand et al. 1745, s.338-

367) 

 

Genom att söka efter salongens ursprungliga gestaltning och formspråk lägger 

jag grunden för att kunna svara på den följande frågeställningen om idén 

bakom rokokorummets gestaltning, precis som förgående frågeställning la 

grunden för att kunna svara på denna.  

 

Gestaltningstyper 

I första kapitlet av Stefan Günthers avhandling ”Klassicismens 

Interiörer”(2006) så redogör han för två skilda typer av rumslig gestaltning, 

den tektoniska och den scenografiska. Nedan redogör jag för vad som 

karaktäriserar dessa två gestaltningstyper och vad som skiljer den åt. 

Vetskapen om detta kommer sedan hjälpa mig i den följande frågeställningen i 

detta arbete där jag berör idé bakom rokokorummets gestaltning och 

formspråk.  

   

Tektonisk rumsgestaltning  

De arkitektoniska komponenterna pilaster entablement etc. som jag nämner 

ovan härstammar alla från den tektoniska rumsgestaltningen, vilken 

sammanställs av Vitruvius i hans samlingsverk ”10 böcker om arkitektur” 

vilken sammanfattar den antika grekiska och romerska byggnadskonsten. 

Denna gestaltningsidé bygger på en väldigt rationell konstruktion där det i 

botten är en piedestal på vilken man ställt kolonner, dessa kolonner bär upp ett 

entablement som i sin tur bär upp takkonstruktionen. Den tektoniska 

byggnadskonsten visar upp ett samspel mellan byggnadskonsten och 

tyngdlagen, och gestaltar hur konstruktionen belastas av tyngdlagen. På 

komponenterna i botten av konstruktionen ligger den största belastningen, 

vilket tydligt gestaltas av kolonnbasens tryckta former, och ju längre upp i 

konstruktionen man kommer ju lägre blir belastningen, vilket gestaltas enligt 

samma principer som kolonnbasen.  

Ursprunget till denna gestaltningsform har William Chambers teoretiserat 

kring, vilket han gjort en pedagogisk illustration över (Bild nr.38). Med hjälp 

av denna illustration presenterar han en utveckling i fyra steg. Första steget i 

utvecklingen är en hydda, som vi i Skandinavien skulle kalla för torvkota.  

Därefter följer en kvadratisk koja, vars platta takkonstruktion och bjälklag bärs  
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upp av kvistade trädstammar. Den tredje versionen är en utveckling av den  

andra, där pelarna i topp och botten försetts med en plint för att öka stadgan.  

Pelarna, som här börjar ta formen av en kolonn, samt väggytorna i mellan dem 

är slätputsade. I denna version så har taket utvecklats till ett sadeltak. 

Det fjärde steget är den fullt utvecklade doriska kolonnordningen och dess 

tempelgestaltning. (Priestly, Weale, 2002, s.191)  

En övergripande regel för formgivningen av den tektoniska arkitekturen är att 

varje formelement skal vara identifierbart och tydligt avgränsat från andra 

formelement. Formerna får ej flyta in i varandra. Detta tydliggörs på ett väldigt 

pedagogiskt sätt av både Palladio och Serlio (Bild nr.39-40). 

De tektoniska principerna återkommer även i dekorationsmåleriet från dessa 

epoker, vilket bygger på samma staplade, vilande och bärande principer. (Bild 

nr.58-60)   

 

Scenografisk rumsgestaltning     

Grunden för det scenografiska rummet är att dess rumsform är en 

iscensättning som inte förhåller sig till de förutsättningar som tyngdlagen 

skapar. Dessa rumsgestaltningar visar upp en gestaltning som bottnar i de 

tektoniska strukturerna, men som har deformerats och bärs upp av en kraft 

som skapats av den mänskliga fantasin. De rum som skapas utifrån denna 

scenografiska filosofi blir därför väldigt kraftfulla i sitt utryck då de bryter den 

logiska idévärld vi människor har över hur ett rum är uppbyggt. 

Vid mina studier av det scenografiska rummet stöter jag ofta på begreppet 

plastisk, en term som beskrivning av barockens rumsgestaltning (Kimball, 

1943, s.3). Efter att i NE ha slagit upp ordet ”plastisk” så konstaterar jag att det 

är en term inom fysik som beskriver ett material som deformerats så kraftigt 

att det efter att den deformerande kraften släppt inte återgår till sin 

ursprungliga form.  

I samma uppslag så upptäckte jag begreppet elastisk deformation. Elasticitet är 

den egenskapen ett material har att efter ha utsatts av belastning återta sin 

ursprungliga form och storlek, det vill säga stadiet som föregår den plastiska 

deformationen, och den typ av deformation vi ser hos ett träd som vajar i 

vinden. Är det denna form av deformation som tar sig utryck i 

rokokorummet? Om så är fallet så har barock och rokokorummet gemensamt 

att de båda är av scenografisk typ, men samtidigt så skiljer de sig fundamentalt 

på så sätt att barockens utsatts en skoningslös plastisk deformation och 

rokokorummet en mer ömsint elastisk deformation.  

I motsats till det tektoniska rummet där varje enskilt formelement tydligt 

särskiljs från det nästa så går rokokons formelement obehindrat in och ur 

varandra och en absolut gränsdragning dem i mellan är mycket svår att dra. 

 

Rumsformen 

Denna typ av elipsformade rum, som prinsessans salong är, är vid denna tid 

en mycket ovanlig rumsform. De enda äldre elipsformade rum jag har funnit 

är formgivna av Borromini och står att finna i mönsterboken ”Opus 

architectonicum Equits Francisci Borromini” från 1725 (Giannini 1725, s.167, 

171). Under rokokon förekommer också rum med avfasade eller rundade hörn,  
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vilket är karaktäristiskt för rokokons och inte något jag har sett utföras under 

tidigare stilepoker.  

Traditionellt sett så är rummen av kvadratisk eller rektangulär form med 

vinkelräta hörn. Under antiken, renässansen och barocken byggs tempel och 

kyrkor med runda rum eller andra mer avancerade symmetriska 

planlösningar, men inget som direkt kan refereras till rokokorummet. I 

Sebastiano Serlios ”On Architecture” så finns ett antal elipsformade byggnader 

och byggnadselement. Gårdsplanen och dess loggia tillhörande Bacchus 

tempel utanför Rom är elipsformad (Serlio et al. 1551, s.121). Amfiteatern i 

Verona, Pula och i Rom (Colosseum) är samtliga elipsformade, dock är så är 

dessa byggnader öppna mot himmeln, de är alltså inga slutna rum (Serlio et al. 

1551, s.172, 180, 165). 

 

Entablement  

Det första stadiet till föregångare till entablementet hittar jag i Hotel d´Assys 

salong, ritat 1719 under régencen av J-M Oppenord (Bild nr.45). Detta bjälklag, 

samt dess pilasterpannå, är utformat som så att pilasterpannån är neddragen 

från sin traditionella höjd där kapitälets topp skall vara placerat strax ovan 

valvets listverk på vilket entablementet vilar. Detta har resulterat i att denna 

yta, där kolonnen/pilastern tidigare rest sig upp, nu endast är en stor spandrill. 

Spandrillen är antingen direkt angränsande till kornischen, alternativt så flyter 

spandrillen och frisen obemärkt in i varandra. Denna gestaltning är mycket 

snarlik den i Prinsessans ovala salong (Bild nr.44).  

Detta entablement saknar, precis som det i ovala salongen, arkitrav och består 

endast av en deformerad fris och kornisch. Deformationen har sträckt ut frisen 

och kornischen på samma sätt som i Hostel Suobise kvadratiska sängkammare, 

och de har inte den böljande formen som kornischen i de ovala salongerna.  

 

Nästa stadie är hämtat från barocken och ett kopparstick av Marot (Bild nr.46). 

Detta entablement består även det endast av fris och kornisch, men ser i övrigt 

ut att ha klarat sig undan någon deformerande kraft. Med ett tillskott av en 

arkitrav så hade detta bjälklag i mångt och mycket levt upp till antikens och 

renässansen ideal.  

 

Från renässansen används en, enligt Vitruvius riktlinjer, korrekt utförd jonisk 

kolonnordning med valv ritad av Andrea Palladio (Bild nr.47) (Howe, 

Rowland, 1999, s.51). Detta är den ursprungliga tektoniska gestalten som 

senare gradvist förvrängs tills att den når dess klimax i den ovala salongen.   

    

I den sista liknelsen för att härleda formgivningen av entablementet så tar 

utvecklingen, trotts att vi rest tillbaka till tidigt 1500-tal, en riktning som i 

motsats till Palladios antika, en gestaltning som närmar sig rokokon. Det är 

loggian ”Amore di psiche” i villa Farnesina (Bild nr.88). Detta exempel nämner 

Kimball som den troliga ursprungsgestaltningen för den typ av stora 

spandrill/fris, vilken vi kan se i det ovan nämnda exemplet av Oppenord, samt 

i de båda ovala salongerna i Suobise (Kimball 1943, s.179,180). Denna typ av  

manieristiska renässans, som abstraherar de antika stilidealen, torde vara  
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starten för utvecklingen av den idévärld som ledde fram till rokokorummets 

gestaltning.  

 

Pilasterpanån 

Under régensen används pilastrar som i mångt och mycket är identiska med 

rokokons. Den stora skillnaden är att ramverken i dessa inte deformeras och 

bryts av ornamentiken i samma utsträckning som under rokokon, där den typ 

av överträdelse är regel.  

Dessutom omgärdas de i regel av ett större rektangulärt ramverk, en 

avgränsning som i regel inte förekommer under rokokon där de deformerade 

pilastrarna och dess ornamentik får röra sig fritt (Bild nr.7, 21). 

 

Under barocken förekommer samma form som under régencen och rokokon 

vanligen används för pilastrar, men under denna tid i ett utförande utan någon 

ornamentik. Den används dock inte i samma utsträckning som pilaster utan är 

mer vanligt som spistrymå, vilket det finns flertalet exempel på bland Daniel 

Marots kopparstick i mönsterboken ”Das Ornamentwer des Daniel Marot” 

(Jessen, 1892)(Bild nr.48). En annan variant, som också den i 

ornamenterad/deformerad version förekommer under régence och rokokotid 

som pilaster, är den form där man finner en halvcirkel i kvadratens båda 

ändar. Under barocken är det en form som är vanligt förekommande som 

plafondramverk och panelfyllning, och finns bland Marots kopparstick i den 

ovan nämnda mönsterboken (Bild nr.49).  

 

I den ovan nämnda ”Loggia di Amore de Psiche”, där festligheterna kring 

giftemålet mellan Amor och Psyke gestaltats av Rafael, används en version av 

denna formgestalt med den krönande halvcirkeln som pilaster. Denna version 

skiljer sig från de ovan nämnda exemplen på så sätt att halvcirkeln är vänd in i 

pilastern istället för ut från den (Bild nr.88). 

   

I Pompeii, på gatan intill forum badet, finns piedestaler vilka i genomskärning 

har samma form som den ovan nämnda formgestalten med en rektangel 

försedd med en utåtvänd halvcirkel i var kortsida, är vanligt förekommande 

som plafondramverk (Bild nr.50). Detta tydliggör att detta arrangemang med 

har använts under årtusenden, i så väl tektoniska som scenografiska 

gestaltningar.  

 

Ornamentik 

För att göra mer precisa analyser och jämförelser av rokokoornamentiken så 

har jag delat upp den i 3 kategorier, ”Kandelaberornament”, ”Takrosetten” och 

”Listverkets ornamentik” vilka följer nedan. 

 

Rokokoornamentikens komponenter  

I Prinsessans ovala salong så finns både snäckor och akantusblad, vilket är 

centrala komponenter i rokokoornamentiken. 

Snäckskalet har använts under barocken och rännesansen, och av mina studier  

så tycks det vara vanligt att det använts i valvnischer (Bild nr.85-87). 
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Under antiken finns det exempel på att snäckskalet har använts i frisen på 

Panteon i Roms södra fasad, vars ornamentik är av nautisk karaktär, där idag 

endast fragment av det ursprungliga bjälklaget finns kvar (Bild nr.43).  

 

Akantusbladen förekommer under barocken, rännesansen och antiken som 

ornamentik i friser, i den korintiska kolonnordningens kapitäl etc. (Bild nr.37). 

 

Kandelaberornament/Arabesk  

Vid studier av kandelaberornament/arabesker av regencemålaren Watteau 

(Julienne, 1735) och rokokomålarna Gilot och Huquier (Guérinet, 1903) så kan 

man konstatera att skillnaderna mellan de två epokerna är mycket liten. 

Måleriets arrangemang bryter sina givna ramar och motivet domineras av 

trivsamma blomstrande och grönskande landskap av drömsk karaktär, var 

människor ägnar sig åt rofyllda, kontemplativa aktiviteter. Dess organiska 

stapling gör att ornamentikens olika komponenter flyter samman, och en exakt 

gräns var den ena börjar och den andra slutar svår att dra. Denna typ av 

organiska arrangemang gör också att gränsen mellan ornament och fantasifullt 

landskapsmåleri är mycket tunn (Bild nr.57 ) 

En jämförelse med Watteaus renodlade landskapsmålerier och 

kandelaberornamentiken hjälper till med att göra en gränsdragning.  

Vid denna studie blir det tydligt att landskapsmåleriet inte har de stora tomma 

ytorna som är karaktäristiska för ornamentiken. Till skillnad från 

ornamentikens fantasifulla arrangemang så har måleriet, om än väldigt 

romantiserat, utgått från faktiska naturmiljöer. (Bild nr.75-80) 

Skillnaden mellan de två stilepokernas kandelaberornament är att rokokons är 

än mer frodig och intensivt än regencensen, vilken präglas av en mycket lätt 

karaktär. Den typ av ornamentgestaltning Watteau här skapar är av elastisk 

karaktär, den typ av rörelse som är karaktäristisk för rokokon 

   

Under den franska barocken kan man se en föregångare till regencens och 

rokokons kandelaberornamentik, då tillexempel de som Jean Berain är 

upphovsman till (Berain et al. 1711). Till skillnad från regencens och rokokons 

motsvarighet så förhåller sig denna ornamentik strikt till sina givna ramar och 

är av plastisk karaktär. 

(Bild nr.56)  

 

Denna typ av ornamentik, även känd som arabesk och grotesk, introducerades 

i Frankrike av Errard under 1650-talet. Errard var arkitekt samt direktör för 

den franska akademien i Rom mellan 1666-84 och förespråkade den italienska 

renässansens och antikens stilideal (Kimball, 1943, s.14, 30, 57). Den typ av 

ornamentik som Errard introducerar har måleriet i Rafaels loggia förlaga. 

Rafael själv hämtade formspråket till sina ornament från antika rum likt de 

som står att finna i Neros gyllene hus i Rom (Bild nr.59) Ornamentik av samma 

typ hittades 1735 vid utgrävningarna av Pompeii (Bild nr.60). 
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Takrosett/takornamentik 

Takrosettens utveckling följer samma typ av händelseförlopp som 

kandelaberornamentiken. Watteaus rosetter följer samma lätta romanistiska 

utryck som de kandelaberornament han ritade under samma tid (Bild nr.61). 

Berains takrosetter har också de samma utryck som de kandelaberornament 

han ritat (Bild nr.62). Vid en närmare jämförelse blir det tydligt att takrosetten 

är uppbyggd utav kandelaberornament (Bild nr.64). Det som ligger till grund 

för att jag kan dra slutsatsen att det är takrosetten som har inspirerats av 

kandelaberornamentet, och inte tvärt om, är att kandelaberornamentet, som 

ovan nämnts, kan härledas till antiken. Takrosetten av denna typ ritades för 

första gången i Frankrike 1699 av Pierre Lepautre (Kimball, 1943, s.289). Dessa 

rosetters uppbyggnad följer samma utveckling som barockens och rokokons 

kanedlaerornamentik, och att idégrunden till detta formspråk i grunden är 

sprungen ur den antika/antikiserande arabesken känns mycket trolig. (Bild 

nr.58-59) 

 

Sammanfattning 

Mina studier att rokokorummets scenografiska gestaltning är sprungen ur 

antikens tektoniska gestaltning och formspråk. Dock så är rokokorummet inte 

resultatet av en motreaktion till det antika tektoniska rummet och den 

utvecklingen som fanns då. Det är däremot kulmen av motreaktionen till 

renässansens iscensättning av det antika tektoniska rummet, och det är alltså 

där rokokorummets ursprungliga gestalt och formspråk står att finna. 

 

2.3 Vad är idén bakom rokokorummets gestaltning och 
formspråk? 

 

För att skapa en förståelse för idén bakom rokokorummets gestaltning och 

formspråk så måste en tolkning av dess gestaltning göras. I detta 

tolkningsarbete så är prinsessans ovala salong på Hostel de Soubise rummet 

som används som utgångspunkt.  

För att en sådan tolkning ska vara möjlig så måste man utgå från någon form 

av utgångsobjekt i rummet innan deformationen startat. Bilden av detta 

utgångsobjekt hämtas från den ursprungsstudie som gjordes av rummet i den 

föregående frågeställningen. Därigenom är det möjligt att börja tyda den 

deformation som pågått/pågår i rummet. Här kommer också kopparsticken 

över de andra tre rummen som Boffrand ritat i Hotel de Soubise till 

användning som referensmaterial. Dessa rum ger sken av att gestalta en 

utveckling där salongerna iscensätter den kraftigaste deformationen och 

sängkamrarna ett tidigare stadie av en mindre deformerad rumskaraktär. 

Tydligt är också att prinsessans salong och sängkammare är en extremare 

rokokogestaltning där deformationens händelseförlopp är längre gången och 

har tagit starkare utryck än i prinsens salong och sängkammare. Detta är också 

anledningen till att prinsessans salong används som studieobjekt och inte 

prinsens.  
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Vid analysen av rummet så används pilasterpannåerna som utgångsobjekt. 

Detta görs av den anledningen att de är två olika versioner av samma 

utgångsobjekt, pilastern med ”barockfyllning”, vilket ger ett ungefär på hur 

stor deformation rummet har utsatts för. De två olika breda pilastrarna vittnar 

också om att deformationen är ojämnt fördelad i rummet.  

Om de två olika breda pilasterpannåerna som finns i rummet båda 

ursprungligen är två identiska pilastrar så kan vi utgå från att den bredaste har 

utsatts för den största deformationsprocessen, en horisontell sådan, av de två. 

 I och med att den har genomgått en mer kraftfull deformation så har den i 

samma process också berikats med en rikare ornamentik än den pilaster som 

utsatts för en mindre deformation.  

I en detaljstudie av rummets bredare och smalare pilastertyper så blir 

sambandet mellan deformation och ökad mängd ornamentik tydligt (Bild 

nr.66). Krönets ornamentik i den breda pilastern har i stor utsträckning samma 

komponenter som i den smala, men här har de gemensamma delarna vuxit och 

blommat ut mer, samt att ytterligare ornament tillkommit. Den breda pilastern 

består av totalt fyra ramverk, medan den smalare består av tre (Bild nr.66). 

Runt det andra ramverket, inifrån och ut räknat, har en bladranka på var 

långsida letat sig ner från krönet, vilket inte har skett på den smalare/mindre 

deformerade pilastern. I de båda sängkamrarna som Boffrand ritat till Hotel de 

 Soubise är pilastrarna mycket smalare än i salongerna. Detta bör tyda på att 

deformationen där inte har haft samma horisontala inverkan, alternativ inte är 

lika långt gången eller så är dess deformerande händelseförlopp ett annat. 

  

Koncentrerar sig rokokons ornamentik till de deformerade områdena? Om så 

är fallet är alltså rokokorummets mest ornamentberikade delar de mest 

deformerade, en insikt som skapar ett verktyg för analysen av det.   

På pilastrarna är det också tydligt att deras bärande konstruktion har lösts upp 

och ersatts av ornamentik, men trots det så bär de fortfarande upp rummets 

tyngd. Detta måste innebära att ornamentetiken har en bärandekraft som kan 

motsvara den ursprungliga hos de tektoniska element den deformerat. Denna 

bärande kraft skiljer sig dock från den tektoniska på så sätt att den inte bygger 

på det staplande, vilande, och bärande principerna. Här verkar istället en 

självbärande kraft i likhet med den som finns hos naturens träd och växter. 

En spännande detalj är att de Putti som sitter ovan pilastrarna får frisen i sin 

direkta närhet att vika undan för dem, vilket alltså betyder att dessa små 

filurer besitter en osynlig kraft, som närmast kan liknas med gudomlig, vilken 

fysiskt påverkar sin direkta omgivning.  

I sängkamrarna tyck deformationen i huvudsak vara vertikal om man enligt de 

ovan nämnda teorierna studerar de långsmala pilasterpannåerna med 

ornamenterat centrum.  

Sammanfattningsvis så tycks pilastrarnas rokokoornamentik koncentrerar sig 

till de deformerade områdena och praktiserar där sin bärande kraft. 
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Men hur förhåller det sig då till taket som är den rikast ornamenterade delen 

av rummet? De ovan nämnda slutsatser kring rokokoornamentet skulle alltså 

innebära att taket är det område som utsatts för den största deformationen och 

innehar den största bärande kraften i rummet.  

Takets ornament har brett ut sig och vuxit ihop med kornischen. Här visar 

ornamentiken dessutom prov på en dragningskraft på så sätt att den har dragit 

kornischen, som i sin tur dragit med sig frisen, in mot ornamentikens centrum, 

vilket har deformerat hela entablementet. Denna deformation har punktvis 

förhindrats då kornischen är sammanbunden med fönsternischerna, vilket 

istället resulterat i ett vågformat entablement och att nischernas valv fått en 

elliptisk form. 

Slutsatsen att det är takornamentiken har dragit kornischen till sig, och att det 

inte är takets ornament som själv sträckt sig hela vägen till kornischen eller att 

de båda växt samman från var sitt håll och därefter orsakat deformationen, har 

jag gjort genom att göra en jämförelse med ornamentiken i den andra ovala 

salongen. Där har takornamentiken än inte nått fram till kornischen, men 

kornischen är ändå redan deformerad.  

Ett ännu tidigare stadie som gestaltar dragningskraften hos takornamentiken 

är att kornischen även i de rektangulära rummen är deformerad och 

ornamenterad. Så redan i detta stadie tar sig dragningskraften utryck.  

Samma sak gäller pilastrarna i sängkamrarna, vilka alla har samma bredd och 

inte utsatts för någon större horisontell deformation. Precis som i de båda 

ovala salongerna så har deras kapitäl och baser ersatts av rokokoornamentik, 

vilket styrker att det ändå finns en kraft som deformerar de tektoniska 

elementen. Värt att notera är att pilastrarna i sängkamrarna har deformerats i 

vertikal riktning, vilket inte är fallet i de ovala salongerna. Detta kan tyda på 

att det är en annan typ av deformation som pågår i de två sängkamrarna 

jämfört med i de två salongerna.   

Det som har orsakat pilastrarnas horisontala deformation i de ovala salongerna 

är alltså takornamentikens dragningskraft. Först har den deformerat 

kornischen, likt i de rektangulära rummen, för att sedan dra hela 

entablementet in mot centrum. Det är i denna rörelse som väggarna börjat 

deformeras och rummets form deformerats från rektangulär eller kvadratiska 

form till dess nuvarande elliptiska form, samt resulterat i att pilastrarna 

breddats, vissa mer än andra. Kan det vara så att de bredare pilastrarna har 

gemensamt att de ursprungligen har varit placerade i rummets hörn och 

därför deformerats kraftigare än de smalare pilastrarna?  

Samtidigt som detta sker så har även en vertikal rörelse pågått, där 

takornamentiken rört sig uppåt och skapat en välvning av rummets tak. Denna 

deformation finns inte i den andra ovala salongen där taket ligger plant över 

kornischen. Dessutom så har nischerna deformerats, vilket gett dem ett större 

djup och en välvning, samt berikats med vildvuxen rokokoornamentik, vilket 

inte är fallet i den andra salongen. Troligt är att det har pågått en horisontell 

rörelse mot takornamentikens centrum även i detta läge, vilken varit delaktig i 

att skapat nischernas välvning.  
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Dessa rörelser är de senaste av händelseförloppen som går att se i rummet. 

Den avslutande vertikala rörelsen skapar en känsla av att takornamentiken 

avlastar trycket på den övriga ornamentiken i pilastrar och bjälklag, en 

tyngdlös kraft som bär upp rummet.  

 

Då bredden på sockelns ramverk stämmer överens med pilastrarnas bredd, 

både den breda och den smala, så kan man utgå från att de har utsatts för 

samma horisontella deformation som pilastrarna. De horisontella listverken 

har på mitten ornamenterats, vilket de vertikala inte har, vilket antyder att den 

horisontella deformationen är störst. 

Karaktäristiskt för rokokons fyllningar är de utskurna C-formade hörnen, 

vilket är fallet för det innersta listverket i de båda ovala salongernas 

sockelpanel. Min teori kring uppkomsten av denna form är att om vi utgår från 

en intakt rektangulär fyllning, som sedan deformeras vertikalt och horisontellt, 

så kommer samman fogningarna i hörnen att separeras och en öppning i 

hörnen uppstår. Parallellt med att detta sker så slår rokokoornamentiken rot i 

var ände av fogarna, och allt efter som att fogarna separeras från varandra, 

både vertikalt och horisontellt, så breder ornamentiken ut sig där emellan. 

Detta skulle då vara sockelns enda synliga vertikala deformation.  

Om man gör en jämförelse med sockelns fyllningar i den andra ovala salongen 

så kan man där se ett tidigare stadie av dess deformation. 

Där avbildas fyllningen i ett stadie mellan dess ursprungliga form och den 

deformationsgrad vi ser i den ovala salongen detta arbete kretsar kring.  

Detta ger en tydlig pedagogisk beskrivning över sockelns 

deformationsprocess, både för mig i mitt studiearbete och för läsaren.  

Sockeln har, trotts att den i horisontell riktning utsatts för lika kraftig 

deformation som pilastrarna, en väldigt begränsad mängs ornamentik. 

Då sockeln är den tyngsta komponenten i det tektoniska rummet, så är det 

troligt att dess tyngd tillåtits att rubbas/deformeras i horizontel riktning, men i 

vertikal riktning så har dess tyngd varit så kraftig att deformationen istället 

välvt taket istället för att sträcka ut sockeln. Sockelns utförande i 

rokokorummet är ofta väldigt nära dess ursprungliga tektoniska gestalt (Bild 

nr.54, 55). Detta kan enligt mig vara ett sätt att visa på rokokorummets 

tektoniska ursprung samt ett sätt att förstärka känslan av deformationen av 

rummets övriga komponenter.  

 

Om man detaljstuderar dörr och fönsterfodren och jämför de i prinsessans 

salong med de i prinsens salong så ser man att de, precis som pilastrarna, i 

prinsessans salong består av fler komponenter än vad de som står att finna i 

prinsens salong (Bild nr.67-68). Detta återkommande mönster, att prinsessans 

salong är kraftigare deformerad än prinsens, går också igen i sängkamrarna. 

Ett exempel är taket i prinsens sängalkov som är tydligt avgränsas från det 

övriga rummet av det bjälklag som bärs upp av rummet korintiska kolonner  

(Bild nr.23-25). I prinsessans sängkammare är denna avgränsning helt upplöst 

och både kolonner och bjälklag saknas, och taket här är endast en stor  

helhet(Bild nr.18-20 ). I taket i prinsessans sovrum ser vi att ett antal putti tagit  

plats ovanpå kornischen, vilka också förekommer i prinsessans salong, men då  
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i ett större antal. I taket i prinsens båda rum står inga putti att skåda.  

 

Finns det något övergripande samband att finna i de tolkningar som gjort ovan 

vilka senare kommer att komma till användning i resultatet på denna 

frågeställning? De tektoniska komponenterna i rummet, t.ex. bas och kapitäl, 

är alla i sitt ursprungliga utförande väldigt formintensiva och efter 

deformationsprocessen rikt ornamenterade. Andra komponenter, vilka i sitt 

ursprungliga tektoniska utförande inte har samma intensiva formgivning som 

bas och kapitäl, t.ex. fris, sockel och pilasterns skaft är i deformerat utförande 

mycket sparsamt ornamenterade. Rokokoornamentiken verkar alltså ersätts de 

tektoniska komponenternas fysiska bärkraft samt dess 

ornamentik/formdetaljer. Intensivt formgivna och ornamenterade element i det 

tektoniska rummet tycks också vara det i rokokorummet.  

 

Målerikonstens idévärld och dess samspel med rumsgestaltningen  

Då rumslig gestaltning är en rätt så abstrakt konstform att tolka så görs också 

en studie av målerikonsten för att få en inblick i dess motiv och idévärld. På så 

sätt är tanken att skapa en ytterligare fördjupad och detaljerad bild av vilken 

känsla rokokorummet kommunicerar och vad som styr dess gestaltning.  

Ganska direkt i denna studie konstaterar jag att kontrasten mellan barockens 

och rokokomåleriet, vilka är de måleristilar jag berör, är total. Går denna 

kontrast igen i deras skilda rumsgestaltning, vilka på många sätt påminner om 

varandra?  

   

Barockmåleri 

Vid en studie av de framstående barockmålarna Caravaggio och Rubens verk 

så blir det snabbt tydligt att våld, makt, hämnd och död är centrala motiv inom 

denna epoks målerikonst.  

 

I Caravaggios ”Judith beheading Holofernes” ca 1598 (Bild nr.69) ser vi en ung 

kvinna skära huvudet av en man som gått till sängs, en gammal kvinna står 

bredvid och formar sitt förklä till en säck som hon tänker bära det avhuggna 

huvudet i.  

”Taking of Christ” (Bild nr.70) visar soldater som under uppståndelse griper 

Jesus för att föra honom till det som ska bli hans egen korsfästning.  

”The crusifiction of St Peter” (Bild nr.71) visar tre män som är i färd med att 

korsfästa St Peter. En håller fast hans ben samtidigt som en annan binder fast 

dem i korset för att sedan kunna spika fast dem, händerna är redan 

fastspikade. Den tredje mannen sitter på huk med korsets nedre ende vilande 

på sin rygg, detta för att förenkla bindandet av St. Peters ben. 

Att samtliga dessa tre tavlor avbildar människor som planerat och i samverkan 

utsätter, eller är i för med att utsätta, en annan människa för extrema 

våldshandlingar förstärker i min mening obehaget i dessa avbildade händelser.  

 

I Rubens ”Adoration of the magi” 1618-19 (Bild nr.72) ser vi hur de tre vise 

männen, och en större samling människor, visar sin vördnad för det nyfödde 

Jesusbarnet. 
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”Tiger and lion hunting” (Bild nr.73) visar en dödlig sammandrabbning mellan 

en grupp män till häst och ett antal lejon, leoparder och tigrar. 

”The thriumph of victory” (Bild nr.74) visar den segrande krigaren, sittande på 

de människor han tillfångatagit och de han dödat för att nå sina mål.  

 

Hur samspelar detta med gestaltningen av barockrummet? Barockrummets 

deformation är plastisk, det vill säga att dess form är deformerad till den grad 

att den inte kan återgå till sin ursprungliga. Detta antyder att den 

deformerande kraften har varit väldigt våldsam och och kraftfull, samt att 

resultatet av dess deformation är fundementalt. Som Stefan Günther skriver i 

sin avhandlig så är det troligt att barockrummet iscensätter makten och kraft 

hos den person som rummet är tillägnat t.ex. påven, kung, präst, handelsman 

etc. Denna tolkning av barockrummets gestaltningskaraktär verkar vara helt i 

linje med den känsla som barockens målerikonstnärer använder sig av. 

   

Rokokomåleri 

En likadan studie av rokokomålarna Antoine Watteau och Francois Boucher 

visar en helt annan karaktär. Denna epoks måleri tycks till huvudsak gestalta  

människor i natursköna miljöer som bedriver en lugn tillvaro tillsammans med 

vänner, älskare eller som i ett behagligt tempo sköter sina dagliga sysslor. Över 

det hela ligger ett romantiskt skimmer där lugn, trivsel, tidens gång och 

eskapism är de centrala sinnelagen (Böhn-Jullander, 1987, s.99,106). 

 

Watteaus ”The festival of love” 1717 (Bild nr.75) avbildar en stor grupp unga 

kärlekspar som umgås i en vildvuxen parkmiljö. ”The music lesson” 1719 (Bild 

nr.76) visar en man med en luta som ska undervisa en ung mor i musikens 

konst. Bredvid den unga kvinnan, som bläddrar i ett nothäfte, sitter hennes två 

rosenkindade barn och bakom henne står en äldre dam, troligen hennes mor. 

”Diana bathing” 1721 (Bild nr.77), visar en ung naken kvinna som ensam sitter 

på kanten till en damm omgiven av vildvuxen natur. Kvinnans torkar i lugn 

och ro av sin ena fot och med den andra så stödjer hon sig mot dammens 

botten. Hon sneglar samtidigt drömmande över axeln på ett koger som ligger 

intill hennes kläder, Amors pilar? 

 

Bouchers ”The fountain of love” (Bild nr.78) visar två unga kärlekspar, varav 

ett av dessa par sitter på marken och mannen spelar för sin käresta på en flöjt. 

Det andra paret står intill en fontän och ska precis till att dricka av dess vatten. 

De omges av en lite grupp får över vilka två dåsiga putti tycks vaka. Denna 

scen omges av skogslandskap och bakgrunden domineras av en pittoreskt 

förfallen kvarnbyggnad. ”La peche chinoise” 1742 (Bild nr.79), visar upp det 

lugna livet vid vattnet i en kinesisk fiskeby. Ett antal män fiskar, med god 

framgång, från båt och från land. En kvinna har tagit en paus från sin tvätt och 

passar istället på att umgås med en av de fiskande männen.  
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En person flätar tinor. I bakgrunden tornar vad som ser ut som ett 

tempelkomplex på sluttningen ner mot vattnet. Trots den pågående aktiviteten 

så vilar ändå ett lugn över kompositionen, stress finns inte i denna lantliga 

idyll. ”Madame Boucher” (Bild nr.80) av bildar en ung dam som, efter att ha 

läst ett brev som hon lagt ifrån sig på det lilla bordet där hon tidigare förvarat 

det, med belåten min, halvliggandes i en soffa, dagdrömmer i ett av sina 

privata rum. 

 

Sammanfattning  

Rokokorummets självbärande hölje är det tektoniska rummets mest totala 

motsatts, och samtidigt är dess scenografiska idé den totala motsatsen till 

barockens, trotts att barockens rumsgestaltning också är av scenografisk 

karaktär. Idén bakom rokokons gestaltning och formspråk är alltså att skapa 

en total motsats till barocken, renässansen och de andra föregående 

rumsgestalternas karaktär. Rokokorummet motsätter sig alltså alla tidigare 

rumsgestaltningsidéer. Trots att denna typ av rokokorummet är så pass 

extremt i sin gestaltningskaraktär så ger rummet ändå ett enhetligt och 

balanserat intryck. Alla komponenter har funnit sin plats i rummet. En 

symmetri enligt den antika betydelsen, ett välkomponerat samspel mellan 

 former, har här skapats (Howe, Rowland, 2007, s.25) 

Den ursprungliga gestaltningen av rokokorummets idévärld görs enligt mig 

och mina studier av Watteau redan under regencen. Han iscensätter i sina, ur 

antikens arabesker sprungna, kandelaberornament och målningar den 

asymmetriska och vildvuxna naturromantik, med den magiska aura som 

karaktäriserar rokokorummet. 

 

2.4 I vilken utsträckning kan man som bildhuggare använda 
sig av kopparstick och mönsterböcker vid tillverkning av 
rokokoornamentik? 

    

Första steget i undersökningen av denna frågeställning är att en 

ornamentensgrupp i ”Prinsessans ovala salong” väljs ut som studieobjekt. 

Valet faller på den övre och nedre ornamentsgruppen i rummets 

pilasterpannåer. Anledningen till det valet är att jag tycker att de, trots att de är 

avskilda från varandra, samspelar väl med varandra och starkt utrycker 

rokokons fria formspråk.  

   

Mer eller mindre direkt står det klart att det inte är möjligt att tillverka 

rokokoornamentik endast utifrån den information som kopparsticken 

erbjuder, då dessa inte ger någon information kring ornamentikens relief  

Lösning blir att med hjälp av profilkam göra uppmätningar av befintlig 

rokokoornamentiks relief. Det är pilasterornamentiken i Lovisa Ulrikas matsal 

som mäts upp. Anledningen till att just denna ornamentik mättes upp är för att 

den har en snarlik komposition och många gemensamma komponenter med 

de utvalda ornamentsgrupperna från prinsessans ovala salong.  
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Med hjälp av resultatet från denna uppmätning så har den informationsluckan 

som kopparsticken lämnat fyllts i med en riktlinje för måttsättningen av 

reliefen.  

 

Vid detaljarbetet så uppkommer ytterligare en punkt där informationen kring 

ornamentiken i Boffrands kopparstick inte räcker till. Ornamentikens 

linjedynamik och dess detaljmanér som man skapar i bildhuggeriet inte 

framgår i dessa kopparstick. Denna information måste man som bildhuggare 

istället tillgodogöra mig på annat sätt. Däremot så visar det sig att det finns en 

annan typ av kopparstick som kan fylla upp detta tomrum. Mönsterboken 

”Reprocuction des uvres de Huquier & Gillot” med illustrationer av Gabriel 

Huquier och Claude Gillot ger en detaljerad inblick i idén kring 

rokokoornamentikens utförande i detalj, vilket inte förmedlas i mönsterböcker 

med fokus på att visa upp interiörer i sin helhet. Denna typ av mönsterböcker 

skapar en inblick för bildhuggaren i den vision arkitekterna har kring hur 

rokokoornamentiken i detalj ska gestaltas.  

 

Denna information kompletterats också med egna detaljstudier av fysisk 

rokokoornamentik. Vid besöket på Stockholm slott så studerades dörrarna i 

Lovisa Ulrikas audiensrum och dörröverstyckena i Don Quijote salongen. 

Dessa överstycken är mycket kraftfulla i sin gestaltning och skärning.  

I dessa överstycken finns en del skurna ornamentsdetaljer som stämmer väl 

överens med de som finns i Prinsessans ovala salong  

Dessa dörröverstycken är också väldigt bra objekt för att studera 

underhuggning, samt skärningen och av akantusblad, vilkas form är mer eller 

mindre identiska med de i ornamentsgruppen i ”Prinsessans ovala salong”  

Studier görs också av detaljfotografier av rokokoornament från rum i 

Frankrike, däribland från Boffrands rum i Hotel de Soubise, Dauphines inre 

kabinett i Versaille och Hôtel de Varengeville (Bild nr.89-91). I detta moment 

skapas också möjligheten att göra en jämförelse av hur bearbetningsgraden 

skiljer sig mellan den bonade ornamentiken och den ornamentik som 

fortfarande har sin kredering intakt.  

  

Dessa studier av befintlig ornamentik med med och reflektioner tillsammans 

med Emma Fritz Söderholm, möbelsnickare och hantverkslärare på MIUN, 

och Bengt Erik Nilsson, bildhuggare och gästlärare på MIUN. Deras erfarenhet 

och kunskap i ämnet har varit till stort stöd vid studien av den utföra 

detaljbearbetningen av den skurna rokokoornamentiken.  

 

Sammanfattning 

Ett typiskt sätt att skära rokoko har jag i detta arbete inte funnit då det ena 

studieobjektets skärning kan vara väldigt lugnt och kontrollerat med relativt få 

och parallellt skurna linjer, för att i nästa studieobjekt totalt motsätta den 

förgående med en mycket kraftfull och oregelbunden skärning. Detta trots att 

de två skilda ornamentsgrupperna i sin övergripande formgivning minner 

väldigt starkt om varandra.  
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Om man nu knyter samman resultatet från denna frågeställning så blir det 

tydligt att rokokon i sitt skurna detaljarbete, precis som rokokons gestalt och 

idé i stort, är tämligen laglös och i huvudsak lustfylld och en gestaltnings idé 

där rätt och fel inte verkar vara centrala begrepp.  

Detta skulle då innebära att de regler en skuren ornamentsgrupp i rokoko 

tillverkad utifrån kopparstick behöver förhålla sig till är mycket få. Utifrån 

detta resonemang så är det för en bildhuggare alltså möjligt att tillverka 

rokokoornamentik med endast ett kopparstick som förlaga med ett resultat 

som faller innanför ramarna av vad historieskrivningen idag omnämner som 

rokoko. 
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3 Resultat 
 

Under vilken tidsperiod är rokokorummets gestalt som mest särpräglad i 

förhållande till perioderna före respektive efter? 

  

Mellan 1730 till 1750 är rokokon det dominerande stilidealet i Frankrike, vilket 

är det land där rokokon växer fram, och under denna tid tar den sitt mest 

självständiga utryck. Denna självständiga gestaltning av rokokorummet tar 

avstamp mellan åren 1730 och 1735 under den period som kalla ”genre 

pitoresque”, en utveckling där arkitekten Nicolas Pineau hade ett mycket stort 

inflytande (Kimball, 1943, s.225). Salle de Compagnie i Hostel de Soubise från 

1732 av Pineau är ett tidigt exempel som sammanfattar mångt och mycket alla 

karaktärsdrag från denna intensiva utvecklingsperiod av rokokons 

rumsgestaltning. Rummets fyra hörn har rundats av, detsamma gäller 

övergången mellan väggar och tak, vilka binds samman av en stor hålkäl. 

Ornamentiken rör sig helt obehindrat över och runt ram och listverk, och intar 

dessutom stundtals en asymmetrisk form. Just asymmetrin är nog den absolut 

starkaste innovationen från denna tid, framtagen av just Pineau (Kimball, 1943, 

s.162)  

Under denna period får de tektoniska komponenterna ett mycket litet 

utrymme, om ens något över huvud taget, i rumsgestaltningen. Detta är vid 

denna tid unikt för rokokons rumsgestalt då de tektoniska komponenterna har 

haft en central roll i de förgående stilepokerna barockens, renässansen och 

gotiken, antika Rom och Greklands rumsgestalter. 

Två andra arkitekter som var tongivande under denna tid och upphovsmän 

för stort antal rokokointeriörer är Jaques Francois Blondel och Germain 

Boffrand (Bild nr.11-15, 18-27). Boffrand har, precis som Pineau, ritat interiörer 

till Hostel de Soubis.  

 

Ett rum som väl representerar det från andra stilepoker självständiga 

rokokorummet är prinsessans ovala salong i Hostel de Soubise i Paris. 

Rummet är byggt mellan 1738-40 och ritat av Germain Boffrand, mitt under 

rokokons storhetstid. Här finns exempel på en asymmetri, om än väldigt 

subtil, i rummets skurna ornament. Det finns också andra mer extrema och 

avancerade gestaltningsformer som är, om inte helt så nästan, unika för detta 

rum, samtidigt som det inte ger sken av någon annan gestaltningsform än just 

rokoko. Den typ av vågformade kornisch, välvda tak och ovala rumsform som  

gestaltas i prinsessans salong har det i denna studie, bortsett från prinsens 

salong i Hotel de Soubise, inte funnit några andra exempel på i Frankrike 

under denna period. I denna studie så har kopparstick från den italienska 

barocken med exempel på två ovala rum utförda av Boromini. Av dessa två 

salonger, prinsens och prinsessans, på  
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Hotel de Soubise så är prinsessans en mer kraftfull rokokogestalt. 

Takornamentiken är rikare och breder ut sig ända ut till kornischen, 

kornischens deformation är kraftigare precis som pilasterpannåernas  

ornamentik etc. Det finns heller inga direkta avbilder av antika tektoniska 

komponenter i detta rum. Nog för att det finns en kornisch och fris, men 

bortsett från dess placering i rummet så är den så kraftigt deformerad att det 

inte finns några andra likheter med det antika grekisk entablementets 

motsvarande komponenter.  

  

Sammanfattningsvis så är rokokon som mest självständig under perioden 1730 

till 1750. Tre av de mest framstående arkitekterna från denna period är Nicolas 

Pineu, J-F Blondell och Germain Boffrand. Prinsessans salong på Hotel de 

Soubis, byggt mellan åren 1738-40 och ritat av Boffrand är ett tydligt exempel 

på denna tids självständiga rumsgestalt. 

 

 

Vad är ursprunget för rokokorummets gestaltning och formspråk? 

 

I undersökningen av denna frågeställning så delades rummet upp i olika 

beståndsdelar för att på så sätt kunna göra en mer detaljerad och pedagogisk 

undersökning. Nedan finns min slutsats kring de enskilda komponenternas 

ursprung.  

 

Rumsformen  

De enda äldre exempel på oval rumsform som upptäcks under detta arbete är 

två rum av Boromini i mönsterboken ”Opus architectonicum equitis Francisci 

Boromini” (Boromini, 1725, s167, 171)  

 

Entablement   

Rokokorummets entablement består endast av en fris som förenats med 

spandrillen , och kornisch, vilka har sitt ursprung i de bjälklag som uppkom i 

det antika Grekland, är så kraftigt deformerade att de, bortsett från sin 

placering i rummet och kornischens projicerande riktning, inte på något mer 

sätt kan liknas vid dess ursprungliga gestalt. Genom en kronologisk studie 

bakåt i tiden av entablementets utveckling så blir det tydligt att den gradvisa 

deformationen, som under rokokon har sin kulmen, är sprungen ur de antika 

stilideal som förespråkades under den italienska renässansen. 

   

Pilasterpannå 

Rokokons pilasterpannå, vilka används i detta rum, är nära besläktad med den 

formgestalt där ena eller båda av en kvadrats kortsidor kröns av en halvcirkel. 

Antika formelement vilka vi kan se användas i antika Rom så väl som 

renässansens Italien. 
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Ornamentik 

Under 1650-talet introducerar Errard, arkitekt och direktör för den franska 

akademien i Rom mellan 1666-84, den antika arabesken i det franska rummet. 

Denna arabesk är starkt inspirerad av de Rafael utfört i ”Rafaels Loggia” i 

Vatikanen, vars formspråk Rafael själv hämtat från freskerna i Neros gyllene 

hus och troligen också andra av Roms antika ruiner. Denna antika gestalt har  

omformats och får stort utrymme i franska interiörer även under barocken, då  

av konstnärer som Berain, och under rokokon, vars gestalt skapas av Watteau 

under regencen, och mer eller mindre reproduceraas av konstnärer som 

Francoise Boucher. Det unika med Watteaus gestaltning är att den är 

asymmetrisk samt spränger ornamentets givna ramverk. Detta kommer bli de 

mest karaktäristiska särdragen för rokokons övergripande gestaltning.  

Rokokons ornament har alltså sitt ursprung i antikens arabesker, och rokokons 

egna ornament iscensätts först av Watteau under regencetid.  

    

Rokokorummets ursprungliga gestalt är sprungen ur det antikt tektoniskt 

rummets formspråk och målerikonst. Den därifrån gradvisa utvecklingen av 

rumsgestaltningen, vilken under senrenässansen och barocken intar en 

scenografisk karaktär, når under rokokon sin kulmen där deformationen är så 

pass total att dess ursprungsgestalt knappt är skönjbar. Dessa antika stilideal, 

som Vitruvius sammanfattat i sitt verk ”10 böcker om arkitektur”, får under 

renässansen ett stort genomslag och inflytande och dess riktlinjer blir då 

rådande och förespråkas av arkitekter som Andrea Palladio och Sebastiano 

Serlio. Denna återvunna vurm för antikens arkitektur och det under denna tid 

intensiva byggandet av denna typ av antika gestalter får nog ses som orsaken 

för den motreaktion som tar sig i utryck genom gestaltningen av det 

scenografiska rummet. För att det ska finnas en förståelse och uppskattning för 

det scenografiska rummet, som är en deformation av det tektoniska rummet, 

så krävs det att det finns en bredare folklig förståelse för dess ursprungliga 

gestalt. En mer samtida, men lika kraftfull, svängning mellan ytterligheter är 

den som rör sig från modernism till postmodernism.  

   

Sammanfattningsvis så visar mina studier att rokokorummets scenografiska 

gestaltning är sprungen ur antikens tektoniska gestaltning och formspråk. 

Dock så är rokokorummet inte resultatet av en motreaktion till det antika 

tektoniska rummet och den utvecklingen som fanns då.  

Det är däremot kulmen av motreaktionen till renässansens iscensättning av det 

antika tektoniska rummet, och det är alltså där rokokorummets ursprungliga 

gestalt och formspråk står att finna. 

 

Vad är idén bakom rokokorummets gestaltning och formspråk? 

Till skillnad barockens deformation, som är plastisk, så är rokokons 

deformation elastisk. Elastisk deformation innebär att när objektet belastas så 

deformeras det, men när belastningen på objektet lättar så återgår det till sin 

ursprungliga form, på samma sätt som ett träd och dess krona spelar i vinden, 

för att vid stiltje återgå till sin grundgestalt. Barockens plastiskt deformerade  

form återgår inte till sin ursprungliga form efter att den deformerade kraften  
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släpper. Om man lägger ihop rokokorummets deformerande kraft med dess 

vildvuxna rumsliga karaktär och sedan gör en jämförelse med den då samtida 

målerikonsten av Watteau och Boucher så får man känslan av att rokokon som 

helhet är en gestaltning av naturen, dess växtkraft och en romantiserande 

dröm av det enkla och informella livet på landet, långt ifrån stadens 

manufakturer, förpliktelser och stress. Den kraft som styr rokokorummet tycks 

alltså vara en gestaltning av naturens fria, men samtidigt målmedvetna och 

starka växtkraft.  

Samtidigt finns det också ett drag av något övernaturligt och oförklarligt som 

vilar över rokokorummet, en drömsk känsla av att vad som helst kan hända. 

Samma typ av jämförelse med barockens deformerandekraft, dess tunga 

kraftfulla rumsliga karaktär och dess måleri ger en mycket stark realistisk 

känsla av ultravåld och makt.  

Barocken och rokokon är alltså två, i sina separata självständiga gestalter, helt 

skilda karaktärer sprungna ur den scenografiska idén, att bryta regelverket för 

gestaltningen av det tektoniska rummet, men gestaltade enligt två helt skilda 

filosofier.  

I prinsessans ovala salong på Hostel de Soubise ser vi en tydlig denna, för 

rokokon typiska, naturromantiska, fantasieggande och verklighetsfrånvända 

rumsgestalt.   

Om man i detta rum utgår från teorin, att det är ornamentiken som enligt sina 

egna principer ersätter de deformerade tektoniska komponenterna som bär 

upp rummets tyngd, så är det alltså det rikt ornamenterade och välvda taket 

den största bärandekraften och deformationen i rummet. Samtidigt så är 

sockeln den minst deformerade delen av rummet, och har den med minst 

bärande kraften. Detta på grund av sockeln enorma tyngd och massa, vilken i 

detta fall håller kvar rummet på sin plats på marken och förhindrar den kraft 

som finns i taket från att dra iväg med det ut i världsrymden. Att rummets 

tyngd bärs upp av taket som strävar uppåt är en tydlig total motsättning av 

tyngdlagens och det logiska byggandets principer, vilket gestaltas i det 

tektoniska rummet. Där ligger den största belastningen längst ned i rummet, 

vilket kolonnbasens tryckta former gestaltar. 

 

Trots att denna typ av rokokorumrum är så pass extrema i sin 

gestaltningskaraktär så ger rummet ändå ett enhetligt intryck och balanserat 

intryck. Alla komponenter har funnit sin plats i rummet. En symmetri enligt 

den antika betydelsen, ett välkomponerat samspel mellan former, har här 

skapats (Howe, Rowland, 2007, s.25) 

 

Enligt denna studie så görs den ursprungliga gestaltningen av rokokorummets 

idévärld av Watteau redan under regencen. Han iscensätter i sina, ur antikens 

arabesker sprungna, kandelaberornament och målningar den asymmetriska 

och vildvuxna naturromantik, med den magiska aura som karaktäriserar 

rokokorummet. Nog för att Gilot under mer central rokokotid gör än fylligare 

versioner av Watteaus kandelaberornament så bidrar han ändå inte med några 

nya innovationer. 
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Sammanfattningsvis så är rokokorummets självbärande hölje det tektoniska 

rummets mest totala motsatts, och samtidigt är dess scenografiska idé den 

totala motsatsen till barockens, trotts att barockens rumsgestaltning också är av 

scenografisk karaktär. Idén bakom rokokons gestaltning och formspråk är 

alltså att skapa en total motsats till barocken, renässansen och de andra 

föregående rumsgestalternas karaktär. Rokokorummet motsätter sig alltså alla 

tidigare rumsgestaltningsidéer. 

 

 

I vilken utsträckning kan man som bildhuggare använda sig av kopparstick 

och mönsterböcker vid tillverkning av rokokoornamentik? 

 

För att informationen i dessa mönsterböcker och kopparstick ska kunna 

översättas till fysisk verklighet så ledde denna studie fram till att mer 

information behövde inhämtas, då denna typ av ornamentik på så många 

nivåer är väldigt intesiva kompositioner. Dessa studier gjordes genom 

uppmätningar och detaljstudier av rokokoornamentik.  

Insikten denna studie gav var med vilken enorm variation det skurna 

rokokoornamentet har skurits. Ett typiskt sätt att skära rokoko har i detta 

arbete inte framkommit då det ena studieobjektets skärning kan vara väldigt 

lugnt och kontrollerat med relativt få och parallellt skurna linjer, för att i nästa 

studieobjekt totalt motsätta den förgående med en mycket kraftfull och 

oregelbunden skärning. Detta trots att de två skilda ornamentsgrupperna i sin 

övergripande formgivning minner väldigt starkt om varandra.  

 

Sammanfattningsvis så blir det tydligt att rokokon i sitt skurna detaljarbete, 

precis som rokokons gestalt och idé i stort, är tämligen laglös och i huvudsak 

lustfylld och en gestaltnings idé där rätt och fel inte verkar vara centrala 

begrepp.  

Detta skulle då innebära att de regler en skuren ornamentsgrupp i rokoko 

tillverkad utifrån kopparstick behöver förhålla sig till är mycket få. Utifrån 

detta resonemang så är det för en bildhuggare alltså möjligt att tillverka 

rokokoornamentik med endast ett kopparstick som förlaga med ett resultat 

som faller innanför ramarna av vad historieskrivningen idag omnämner som 

rokoko. 
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4 Diskussion och reflektion 
 

Under vilken tidsperiod är rokokorummets gestalt som mest särpräglad i 

förhållande till perioderna före respektive efter? 

Studien av denna frågeställning baseras till mycket stor del på den information 

som finns att tillgå i Fisk Kimballs bok ”The creation of the rococo” (1943). I 

resultatet framgår att rokokon tar sin mest särpräglade gestalt mellan åren 

1730 till 1750, vilket också är vad Kimball påstår(Kimball, 1943, s.225). Detta 

”sammanträffande” bygger på att jag som författare i denna frågeställning valt 

att lita på Kimballs uppgifter då den minutiösa studie han har gjort med hjälp 

av ett mycket pålitligt källmaterial inte är något denna typ av arbete kan 

motsätta sig. Arbetet har istället byggt på att skapa en förståelse för hur 

Kimball kommit fram till sitt svar och på så sätt kunna se de karaktärsdrag 

som särpräglar rokokon under denna tidsperiod. I denna frågeställning har 

alltså ingen ny kunskap framkommit, däremot så har befintlig kunskap som 

idag endast är känd av en rätt så begränsad mängd personer lyfts fram. På så 

sätt har en utgångspunkt också skapats för arbeten i detta ämne, samt för 

arbetet med de följande frågeställningarna i denna uppsats.   

 

Vad är ursprunget för rokokorummets gestaltning och formspråk? 

I resultatet av studien kring denna frågeställning påstås att rokokorummets 

gestaltning och formspråk är sprunget ur antikens arkitektoniska ideal.  

Detta påstående är ingenting som litteraturstudierna under detta arbete har 

kunnat styrka, men att den kopplingen tidigare har gjorts står utom tvivel.  

Barockrummet är, med sin antika tektoniska komponenter, tydligt sprunget ur 

antikens arkitektoniska vagga.  

Om den informationen sedan förs samman med informationen som 

presenteras i Kimballs ”The creation of the rococo”, där transitionen mellan 

barock och rokoko tydligt presenteras steg för steg, så blir kopplingen mellan 

rokokon och barocken, och därmed kopplingen mellan rokokon och antiken, 

mycket tydlig.  

I denna frågeställning, precis som i den ovan, så har alltså ingen ny kunskap 

framkommit. Däremot så har befintlig kunskap som idag inte är allmängods 

belysts och kan nyttjas för framtida arbeten i ämnet.  

   

Vad är idén bakom rokokorummets gestaltning och formspråk? 

Den typ av tolkning som görs av rokokorummet under denna frågeställning 

baseras på det sätt som Stefan Günther tolkar scenografiska rumm under 

senrenässans och barocktid i sin avhandling ”Klassicismens Interiörer” 

(Günther, 2006, s.25). Någon litteratur med tolkningsstudier likt de Günther 

gör, men med rokokorummet som utgångspunkt har i denna studie inte 

påträffats. Genom tolkningsstudien i detta arbete av prinsessans ovala salong 

så presenteras ett resultat som påstår att gestaltningsidén bakom  
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rokokorummet är sprungen ur en eskapistisk, naturromantiks komposition. 

Denna komposition motsätter sig samtliga föregående rumsgestaltningsformer 

som påträffats i detta arbete, så även barockens trots att den med sin 

scenografiska utgångspunkt kan tyckas vara mycket närbesläktad med 

rokokon. Den del av resultatet från studien kring denna frågeställning som får 

ses som mest innovativ är påståendet att rokokorummets deformation är 

elastisk. Ofta påträffas i litteraturen beskrivningen att barockens deformation 

är plastisk, men elastisk rumsdeformation är en beskrivning som 

litteraturstudien i detta arbete inte har kommit i kontakt med (Kimball, 1943, 

s.3). Om man utgår ifrån att rokokorummets gestaltningsidé skulle vara av en 

naturromantiks karaktär så är påståendet att dess deformerande kraft är 

elastisk inte helt utesluten, då dessa två karaktärsdrag filosofiskt samspelar 

mycket väl med varandra.  

Huruvida ett påstående som detta redan har formulerats, eller om intresse för 

fördjupade studier kring detta påstående finns, är i skrivande stund inte 

klarlagt. Att det skulle finnas ett akademiskt intresse för en större 

sammanställd studie av rokokorummets gestaltningsidé, i stil med de 

tolkningar av t.ex. barocken som finns att ta del av i Günthers avhandling 

”Klassicismens interiörer”, känns mycket troligt. 

 

I vilken utsträckning kan man som bildhuggare använda sig av kopparstick 

och mönsterböcker vid tillverkning av rokokoornamentik? 

Svaret som denna studie resulterade är att en bildhuggare helt och fullt kan 

tillverka rokokoornamentik utifrån kopparstick. Det som ligger till grund för 

detta påstående är att den befintliga rokokoornamentik som studerats i detta 

arbete har visat på en sådan stor mångfald i sitt detaljutförande. (Bild nr.89-91) 

Några studier i detta ämne har under detta arbete inte påträffats.  

Här borde utrymme finnas för mer fördjupade studier som berör hur den 

skurna ornamentiken är utförd, och då inte bara rokokons skurna ornamentik 

utan också den skurna ornamentiken i stort.  

 

Metoder  

I detta arbete har beprövade metoderanvänts, för att på så sätt skapa en stabil 

grund att jobba på och därigenom kunna lägga tid och energi på att 

tillgodogöra sig information. Däremot så har detta arbete, med sina fyra 

frågeställningar, berört rokokon väldigt ytligt, vilket gjort att de enskilda 

metoderna inte har kommit till sin fulla rätt då studien av de enskilda 

frågeställningarna inte har varit tillräckligt omfattande. Ett exempel på att 

detta är ett problem följer här: Då rokokorummet är av scenografisk karaktär och 

inte förhåller sig till tyngdlagen på samma sätt som det tektoniska rummet. Istället 

baseras det på en mänsklig fantasigestalt och därför är det troligt att dessa rum 

förhåller sig till en mängd olika typer av regelverk som de olika kreatörerna själva 

skrivit till sina skilda rumsgestalter. För att svara på denna fråga måste en större 

studie i ämnet göras för att kunna bevisa denna hypotetiska mångfald.  

Däremot så finns det i ett kandidatarbete utrymme för att utforska olika 

metoder för att i eventuella framtida, mer omfattande, studier ha en känsla för 

hur de utifrån författarens egna preferenser kan eller bör användas.  
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Tankar och funderingar som dykt upp under arbetets gång 

En fundering frekvent dykt upp under detta arbete är hur dialogen mellan 

arkitekt och hantverkaren, i detta fall bildhuggaren kan ha sett ut.  

Då en exakt uppritning av all ornamentik, vilket för rum som dessa är ett 

mycket stort arbete, även för en tränad ritare bör ha varit tämligen 

tidskrävande så bör de avgörande besluten kring detaljer i detta ämne kunna 

ha fattats med hjälp av enklare skisser och samtal mellan arkitekt och 

bildhuggarmästare/bildhuggare. Om i ett annat exempel använder sig av 

Nicolas Pineau, verksam som både arkitekt och bildhuggare, så har den 

gränsen mellan idégestalten och verkställandet av den suddats ut. Det är inte 

troligt att Pineu själv har skurit ornamentiken i de rum han ritat, men han 

besitter en kunskap som inte en arkitekt i regel gör, och därigenom kan han 

kommunicera sina idéer på ett annat sätt till en ansvarig bildhuggare.  Denna 

dubbla kunskap bör ha kommit till mycket stor användning för Pineu i sitt 

arbete och med den innovativa gestaltningsidéer han gav liv till. Detta ämne 

berörs i ytligt boken ”Carl Hårleman, människan och verket” (Alm. G et al., 

2000)  

Resultatet av dessa funderingar skulle väll kunna sammanfattas i 

frågeställningen ”Hur har kommunikationen mellan arkitekt och bildhuggare 

sett ut, och hur stort kreativt ansvar har legat hos bildhuggaren?” Självklart så 

har dessa samarbeten sett olika ut från fall till fall, person till person, vilket 

förutsätter en nyanserad studie.  

 

Denna reflektion ligger nära den ovanstående.  

Gestaltningen av den ornamentiken som finns att beskåda i kopparsticken över 

Prinsessans ovala salong, vilka i detta arbete använts som studieobjekt, är 

gestaltade på ett helt annat sätt än den ornamentik som tillslut fick smycka 

denna salong.  

Detta kan tyda på att getsaltningen av ornamentiken i  

kopparsticken med rumselevationer inte är ett fundamentalt beslut, att det  

precisa beslutet lämnas öppet, att planerna ändrats etc.  

Frågan som växt fram är något i stil med ”Hur har arbetsprocessen, från 

skisser och ritningar till realisering, sett ut?”  

 

I en jämförelse mellan de bonade och de kredarade rummen så finns 

möjligheten att studera och skapa en uppfattning av hur mycket av det skurna 

detaljarbetet som bara skärs i krederingen och inte i trät. 

 

Sammanfattning 

Detta arbete har gett mig en inblick i den idévärld som det scenografiska 

rummet är sprungen ur. Denna idévärld har skapat, och fortsätter skapa, stora 

grubblerier i mitt huvud. När jag innan detta arbete klivit in i ett scenografiskt 

rum och utifrån den logiska tektoniska idévärld min arkitekturkunskap dittills 

varit uppbyggt kring så har jag alltid slagits av insikten ”Jag fattar ingenting”  

följt av frågan ”Vad är det jag ser?”. Den främsta insikt jag genom detta arbete 

tror mig ha fått i ämnet är att det är just denna typ av insikter och frågor som  
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arkitekten har för avsikt att väckas hos betraktaren av det scenografiska  

rummet, och samtidigt lämna utrymme för betraktarens egna förställningar 

om hur rummet har skapats. 
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Bild 1. Bildkälla: (Jessen, s.266), 1892 

 

 
Bild 2. Detta tak, som ger illusionen av att vara en öppen himmel, samt den svängda konsolburna 

kornischen är karaktäristisk för barocken. Den svängda kornischen, kommer vi också att kunna se i 

rokokorummet, men under både barock och rokokotid är detta en mycket extrem och inte vanligt 

förekommande gestaltning. Bildkälla: (Jessen, s.271), 1892 
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Bild 3. Denna joniska kolonnordning har bestulits på sin arkitrav, typisk för barockens deformation. 

Bildkälla:  (Jessen, s.283), 1892 

 

 

 

 
Bild 4. Under 1680-talet så börjar spegelglaset ta stor plats i den franska barockens interiörer. Troligt är 

att spegelns reflektion måste setts som en mycket kraftfull och kanske smått magisk effekt. 

Bildkälla: (Jessen, s.284), 1892 
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Bild 5. Denna typ av symmetriska väggpaneler är vanligt förekommande under barocktid, men 

förekommer inte på detta sätt under rokokotid. Bildkälla: (Jessen, s.289), 1892 
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Bild 6.  Bildkälla: Archive.org (Rouveyre, s.195), 1880 
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Bild 7. Taklistens hålkäl varslar den stundande rokokons rumsgestalt, däremot så förhåller sig dess 

ornamentik laglydigt till dess givna ramar inom taklisten Bildkälla: (Rouveyre, s.213), 1880 

 

 

 
Bild 8. Här ser man hur ornamentiken börjar bryta ramverkens gränser, samt deformera dess symmetriska 

former.  Bildkälla: (Rouveyre, s.215), 1880 
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Bild 9. I Hotel dAssy salong, ritad av G.M Oppenord 1719, så kan man ovan pilasterpannån se något som 

skulle kunna tolkas som ett deformerat kapitäl. Bildkälla: (Rouveyre, s.129), 1880 
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Bild 10. En av Maissonier asymmetriskt formgiven ljusstake. Denna ritades år 1728, vilket gör den till en 

mycket tidig assymetrisk gestaltning. Bildkälla: (Maissonnier, s.12), 1700-tal 

 
 

 



 

44 

 

 
Bild 11. Detta rum av Blondell så är sockeln kraftigt deformerad, vilket måste ses som ett mycket starkt 

utryck av en deformerande kraft då denna del av rokokorummet i regel är mer eller mindre intakt.  

Bildkälla: (Dourdan, s.147), 1884. 

 

 
Bild 12. Vanligtvis så är det konkava rundningar vi stöter på i rokokorummet, och då vanligtvis i hörn och 

övergången mellan tak och vägg. I detta rum så har hörnen till väggarna som leder i i sängalkoven 

rundats av, vilket har skapat en konvex rundning. Bildkälla: (Dourdan, s.277), 1884. 
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Bild 13.t.v I detta rum så är samtliga fyra hör rundade. 

t.h I detta rum är endast de två hörnen mot fasaden rundade samtidigt som de inre hörnen är av 

traditionellt snitt. Notera också den ovala garderoben. Bildkälla: (Dourdan, s.279, 317), 1884 

 

 

 
Bild 14. Denna sängkammare visar med sin avgränsande korintiska kolonnordning och balustrad upp en 

tydlig referens till barockens sängkammargestalt. Balustradens svängning har jag inte funnit 

motsvarighet till från barocktid. Bildkälla: (Dourdan, s.311), 1884 
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Bild 15. Bildkälla: (Dourdan, s.313), 1884 
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Bild 16. Bildkälla: INHA.fr (Pineau s.38), 1700-tal 

 

 
Bild 17. Bildkälla: INHA.fr (Pineau m.fl, s.40), 1700-tal 
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Bild 18. Prinsens sängkammare delas, precis som Blondells sängkammare ovan, av med en korintisk 

kolonnornning. I detta fall har däremot balustraden utelämnats och golvytan är hel öppen i rummet. Se 

även bild 19. Bildkälla: (Boffrand m.fl., s.339), 1745 

 

 
Bild 19. Bildkälla: Archive.org (Boffrand m.fl., s.343), 1745 

 



 

49 

 

 
Bild 20. Taket visar tydligt upp hur sängalkoven avgränsas från det övriga rummet.. Bildkälla: (Boffrand 

m.fl., s.347) 

 

 
Bild 21. Bildkälla: Archive.org (Boffrand m.fl., s.355), 1745 
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Bild 22. I denna vy över taket i Prinsens ovala salong så presenteras rummets ovala form.   

Bildkälla: (Boffrand m.fl., s.355), 1745 

 

 

 
Bild 23. I prinsessans sängkammare så finns ingen kolonnordning. Däremot så finns en kraftigt 

svängd/deformerad balustrad som särskiljer sängen från rummet i övrigt. Se också bild nr. 24 Bildkälla: 

(Boffrand et al., s.355), 1745 
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Bild 24. Bildkälla: Archive.org (Boffrand et al., s.355), 1745 

 

 
Bild 25. I taket ser man tydligt hur prinsessans sängkammare särskiljer sig från prinsens då denna är en 

stor öppen yta.  Bildkälla: (Boffrand et al., s.355), 1745 
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Bild 26. Bildkälla: (Boffrand et al., s.370), 1745 

 

 

 
Bild 27. Takets ornamentik i prinsessans salong har samtidigt om kornischens ornamentik, precis som två 

växter växt, sträckt ut sig och funnit stöd hos varandra. Bildkälla: Archive.org (Boffrand m.fl., s.375), 

1745 
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Bild 28. I denna rumsgestalt, vilken är en transitionsgestalt mellan rokoko och nyklassicism, så tar 

spandrillen/frisen ett utryck som starkt minner om de vi ser på bild 9, 21 och 26. (Neufforge, vol.1-2, 

s.59), 1757-58 

 

 

 
Bild 30. Dessa två sängkammare har båda försetts med deformerade entablement. Samtidigt så är 

väggfältens speglar symmetriska och dess ornamentik förhåller sig laglydigt till listverkens 

avgränsningar. Dessa transitionsgestalter, likt den på bild 28, mellan rokoko och nyklassicism är inte helt 

olik barockrummets gestalt. Bildkälla: (Neufforge, vol.1-2, s.68), 1757-58 
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Bild 32. Denna korintiska pilasterordning, med två parställda pilastrar på var sida om spisen, förhåller sig 

mycket väl till de antika rikttlinjerna. Även rummet i övrigt ger en bild av en renodlad nyklassicistisk 

gestalt. Bildkälla: INHA.fr (Neufforge, vol.7-8, s.58), 1767-68 
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Dessa två antika tempelgestaltar visar tydligt upp det tektoniska bärandets logik, samt hur den exteriöra 

och interiöra arkitekturen förhåller sig till samma principer.  

t.v Bild 34: (Carampello, s.121), 1616 

t.h Bild 35: (Carampello, s.110), 1616 

 

 

 
På dessa två bilder så ser vi exempel på hur de antika kolonnordningarna är uppbyggda.  

t.v Bild 36: Bildkälla: (Carampello, s.45), 1616 

t.h Bild 37: Bildkälla: (Carampello, s.47), 1616 
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Bild 38. Denna illustration av William Chambers gestaltar tydligt hans teori kring den utveckling som 

ledde fram till den doriska kolonnordningen och dess tempelgestalt. Bildkälla: (Priestly, Weale, s.107), 

1825 
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Bild 39. Den joniska kolonnbasen och dess beståndsdelar, var och en av dem är namngiven.  (Serlio s.107), 

1551 

 

 

 
Bild 41. Bildkälla: Archive.org (Carampello, s.65), 1616 
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Bild 42. Bildkälla: Archive.org (Carampello, s.65), 1616 
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Bild 43. I fragment från arkitraven på Panteons södra fasad så kan man i frisen, vilken smyckats med 

nautisk ornamentik, se en snäcka. Snäckan kommer cirka 1700 år senare få en framskjuten roll i 

rokokoornamentiken. Bildkälla: Eget foto.  
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Bild 44. Det kraftigt deformerade entablementet i prinsessans ovala salong, Hotel de Soubise, av Germaine 

Boffrand 1738-40: Archive.org (Boffrand,et al. s.129), 1880 

 

 

 
Bild 45. Bjälklaget i Hotel dAssys salong minner starkt om bjälklaget i prinsessans ovala salong. Ritat av 

G.M Oppenord 1719: Archive.org (Rouveyre, s.129), 1880 

 

 

 
Bild 46. Detta bjälklag har bestulits på sin arkitrav, vilket inte är ovanligt under barocken.  Bildkälla: 

Archive.org (Jessen, s.283), 1892 
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Bild 47. Bildkälla: Archive.org (Carampello, s.34), 1616 
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Bild 48. Bildkälla: Archive.org (Marot m.fl, s.313), 1892 
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Bild 49. Bildkälla: Archive.org (Marot, Jessen, s.237), 1892. 

  
 

 
Bild 50. Bildkälla: Pompeii (Eget foto), 2018. 
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Bild 51. En sockel utan någon synlig deformation. Bildkälla: Archive.org (Jessen, s.), 1892 

 

 
Bild 53. Fyllningen i denna sockel har deformerats.: (Rouveyre, s.209), 1880 

 

 
Bild 54. Sockeln i prinsens ovala salong. Bildkälla: Archive.org (Boffrand alt et., s.350), 1745 
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Bild 55. Sockeln i prinsessans ovala salong. Bildkälla: Archive.org (Boffrand m.fl., s.370), 1745 
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Här är en tydlig jämförelse där vi till vänster ser ett exempel av Berains plastiska arabesker och tillhöger 

där vi ser ett exempel av Watteaus vildvuxna, och då väldigt inovativa, arabesker av elastisk karaktär. 

t.v Bild 56. Bildkälla: Archive.org (Berain, Thuret, s.47), 1711 

t.h Bild 57. Bildkälla: Archive.org (Watteau, Jullienne, s.57), 1892 
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 Bild 58. Ett väggparti avbildande Rafaels arabesker från den loggia i vatikanpalatset som bär hans namn. 

Dessa arabesker är utförda i antikt snitt, vilket sägs vara hämtat av Rafael från Neros gyllene hus i Rom.  

Bildkälla: Archive.org (Raphael m.fl. s.57), 1772 
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Bild 59: Freskmålningar i Neros gyllene hus från år 64-68 (eget foto), 2018 

 

 
Bild 60: Freskmålningar i en av Pompeiis bespisningar. (eget foto), 2018 
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Bild 61. Watteaus takornamentik ger en känsla av liv och rörelse och kan beskrivas som elastisk. 

Bildkälla: Archive.org (Jullienne, s.43), 1735 

 

 
Bild 62. Jean Berains takornamentik av stark plastisk karaktär. Bildkälla: Archive.org (Thuret, s.193), 

1711 
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Bild 63. Här är ett mycket tidigt stadie av den takrosett vars utveckling leder fram till den takornamentik 

går att skåda i prinsessans ovala salong. Chambre du Roi, Pierre Lepautre, 1699: Archive.org (Kimball, 

s.288), 1943 
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Bild 64. De röda markeringarna ramar i fällt som i ett fristående vertikalt läge hade fallit innanför 

ramarna för vad som definieras som kandilaberornament. Bildkälla: Archive.org (Thuret, s.193), 1711 
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Bild 66. Här synd tydligt hur ornamentiken i de bredare pilasterpannåerna i prinsessans ovala salong har 

förvildats i jämförelse med ornamentiken i de smalare pilasterpannåerna. 

Bildkälla: Archive.org (Boffrand m.fl., s.370), 1745 
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Bild 69. Caravaggios ”Judith beheading Holofernes”, 1598. Bildkälla: caravaggio-foundation.org  

 

 

 
Bild 70. Caravaggios ”Taking of Christ”, 1598. Bildkälla: caravaggio-foundation.org 

 



 

75 

 

 
Bild 71. Caravaggios ”The crucifixion of St.Peter”, 1600-01. Bildkälla: caravaggio-foundation.org  
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Bild 72. Rubens ”Adoration of the Magi”, 1618-19. Bildkälla: peterpaulrubens.org 

 

Bild 73. Rubens ”Tiger and lion hunting”, 1600-tal. Bildkälla: peterpaulrubens.org 
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Bild 74. Rubens ”The triumph of victory”, 1598. Bildkälla: peterpaulrubens.org 

Bild 75. Watteaus ”The festival of love”, ca 1717. Bildkälla: jean-antoine-watteau.org 
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Bild 76. Watteaus ”The music lesson”, 1719. Bildkälla: jean-antoine-watteau.org 

Bild 77. Watteaus ”Diana bathing”, ca 1721. Bildkälla: jean-antoine-watteau.org 
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Bild 78. Bouchers ”The fountain of love”, 1748. Bildkälla: francoisboucher.org 

Bild 79. Bouchers ”La Péche chinoise”, ca 1742. Bildkälla: francoisboucher.org 
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Bild 80. Bouchers ”Madame Boucher”, ca 1743. Bildkälla: francoisboucher.org 
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Bild 81. Ornamentik från en pilasterpannå i Lovisa Ulrikas matsal, Stockholm slott. Dessa röda 

markeringar visar vart de horisontella trycken med profilkammen är gjorda. Bildkälla: Eget foto.  
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Bild 82. Reliefen från de horisontala trycken med profilkam från pilasterpanån ovan i Lovisa Ulrikas 

matsal, Stockholm slott. Bildkälla: Eget foto.  
 



 

83 

 

 
Bild 83. Uppmätning av samma pilasterpannå i Lovisa Ulrikas matsal som ovan. I detta fall har trycken 

med profilkammen gjorts i vertikal riktning. Bildkälla: Eget foto.  
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Bild 82. Reliefen från de vertikala trycken med profilkam från pilasterpanån ovan i Lovisa Ulrikas matsal, 

Stockholm slott. Bildkälla: Eget foto.  
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Bild 83.Kupolen i Borrominis San Marco ale Quattro Fontane. Rumsgestaltningen ger i det närmast sken 

av att kraftigt ha deformerats vid en skalförändring av fotografiet i datorn. Bildkälla: Eget foto.  

 

 
Bild 84. Den klotformade kupolen i Pantheon, rom. Bildkälla: mandalaoftheday.com 
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Bild 85. De snäckskalsprydda nischerna i Bramantes tempel Tempietto ,Rom. Bildkälla: Eget foto. 

 

 
Bild 86. De snäckskal som kröner de illusionmålade nischerna i, den under Raphaels ledning utförda, 

Loggia Amore di Psiche, Villa Farnesina, Rom. Bildkälla: Eget foto. 
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Bild 87. De snäckskalsprydda nischerna i Borrominis kyrka San Marco ale Quattro Fontane, Rom. 

Bildkälla: Eget foto.  

 

 

 

 
Bild 88. Den klotformade kupolen i Pantheon, rom. Bildkälla: Eget foto.  
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Bild 89.Väggpanel från Hôtel de Varengeville, idag i Metrolitan museum of arts ägo.  

Bildkälla: https://www.metmuseum.org/art/collection/search/202996 

https://www.metmuseum.org/art/collection/search/202996
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Bild 90.Väggpanel från Hôtel de Varengeville, idag i Metrolitan museum of arts ägo. Bildkälla: 

http://cuboetexcuboj.blogspot.com/2015/06/hotel-de-soubise 
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Bild 91.Väggpanel från Hôtel de Varengeville, idag i Metrolitan museum of arts ägo. Bildkälla: 

https://www.etsy.com/se-en/listing/90468976/versailles-door-photograph-mothers-day 
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