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ABSTRAKT 
 
Syftet med den här studien var att utforma förslag till hur delar, broderiparterren och 

labyrinten, av Drottningholms slottspark skulle kunna återställas till ursprungsskicket med 

smärre förändringar med tanke på skötsel. Detta för att i sin tur skapa ett större historiskt värde 

i parken. 

Arbetet utgår ifrån ritningar och litteratur som skrivits om parken och parkens utseende samt 

litteratur som nämner de som ritat parkens olika delar. För att göra den här studien och skapa 

nya ritningar till Drottningholms slottsparks utvalda delar behövde jag först ta reda på hur de 

olika platserna sett ut genom tiderna och jämföra detta med hur de ser ut idag.  

Efter den här processen har fyra slutprodukter framställts, tre ritningar över broderiparterren 

och en över labyrinten. Dessa är förslag till mönster för de utvalda platserna samt växtförslag till 

dessa.  

Jag hoppas att mina idéritningar ska kunna vara till hjälp om dessa delar skulle återskapas på 

Drottningholmsslottspark.  Även om mina ritningar inte skulle användas om broderiparterren 

och labyrinten skulle återskapas så skulle det här arbetet kunna vara till hjälp genom 

information om vilka kartor som skulle vara lämpliga att använda sig av. 

Men jag hoppas att Drottningholmsslottsförvaltning kommer välja att anlägga broderimönstret 

och labyrinten i sinom tid, för jag tror att broderiparterrmönstret och labyrinten skulle tillföra 

mycket till parken om de återskapades.  
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INLEDNING 

Efter att jag haft praktik på Drottningholms slottspark fick jag idéer om hur denna historiska 

park skulle kunna göras mer historisk, genom att få människor att känna att de kan leva sig in i 

hur det var att vistas i parken flera hundra år tillbaka i tiden.  

Drottningholms slottspark är en park bestående av tre olika trädgårdsmiljöer, Barockträdgården 

(lustträdgården), Engelska landskapsparken och en liten trädgård vid Kina slott. På grund av 

parkens olika trädgårdstyper så har parken ett betydande värde även internationellt sett. (1)  

År 1991 blev Drottningholms slott och slottspark ett världsarv då det kom med på Unesco:s 

världsarvslista över omistliga natur- och kulturarv. (1) 

Eftersom Drottningholm är ett världsarv är det viktigt att bevara det som det är och hur det varit 

för att behålla dess värde. Genom att försöka återskapa delar av parken till sitt ursprungsskick, 

men med vissa ändringar för att anpassa parkens skötsel till en rimlig kostnad, skulle det tillföra 

mycket till den befintliga parken. Besökarna skulle kunna få en verkligare upplevelse och inblick 

i hur det en gång varit.  

 

 

SYFTE 

Syftet med den här studien var att utforma förslag till hur delar, broderiparterren och 

labyrinten, av Drottningholms slottspark skulle kunna återställas till ursprungsskicket med 

smärre förändringar med tanke på skötsel. Detta för att i sin tur skapa ett större historiskt värde 

i parken. 

 

FRÅGESTÄLLNINGAR  

Hur ser det ut på de utvalda platserna idag och vad finns det för information om hur det har sett 

ut? 

Vilket växtmaterial användes och skulle det materialet vara lämpligt att använda sig av idag med 

tanke på skötsel? 

Hur ska ritningarna anpassas för att vara möjliga att anlägga och sköta om med tanke på låg 

skötsel? 

Hur ska trädgårdens utvalda delar utformas för att likna så som de tidigare sett ut? 
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BEGRÄNSNINGAR  

Arbetet går inte in på hur anläggningen skulle gå till eller djupare in på hur lämplig/olämplig 

platsen är för anläggning. Det innefattar heller inte någon kostnadsberäkning.  

Detta arbete kommer att utgå ifrån de ritningar som finns, men kommer inte att kunna ta reda 

på om de har funnits eller om det helt eller delvis bara var idéer som inte anlades. Jag kommer 

att försöka utgå ifrån ritningar på sådant som man tror varit anlagt.  

Arbetet kommer inte ta någon större hänsyn till säkerhet eller liknande om de olika delarna 

skulle anläggas. Jag tänker framför allt på labyrinten. Labyrinten som den tidigare sett ut skulle 

nog av dagens säkerhetstänk inte vara lämplig att anlägga av flera anledningar. Bland annat att 

jag funnit fakta som beskriver labyrinten som en irrgång. Dock är mitt förslag till labyrintens 

utformning en enklare variant och kommer inte att vara lika krånglig som den tidigare var.  

 Mina ritningar kommer inte vara så detaljrika så att det ska kunna anlägga direkt efter dessa, 

utan dessa är ett förslag på mönster till både labyrinten och till broderiparterren. Detta för att 

om Drottningholmsslottsförvaltning skulle välja att anlägga detta ska de ha frihet att välja vilket 

material som de anser passar bäst. Det finns dock med förslag på material i arbetet men dessa 

behöver inte följas, de är ju som sagt förslag. 

Arbetet kommer inte att gå in på vad lättskött innebär i någon större utsträckning. I min 

benämning innebär det att det inte ska vara mer skötsel än allt annat i parken. Det ska inte 

behöva anställas fler personer till parken än vad som finns idag för att kunna sköta dessa delar, 

broderiparterren med mönster och labyrinten.  
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METOD 

För att skapa en bild av hur parken en gång såg ut kommer äldre ritningar samt litteratur att 

användas. Även ritningar som bara var idéer och inte anlades kan eventuellt brukas, för att 

utifrån detta kunna göra nya ritningar på de utvalda platserna, broderiparterrerna och 

labyrinten, som i sin tur ska vara möjliga att anlägga. Genom att besöka platserna och utgå från 

kartor över området kommer jag skapa illustrationsritningar över de tänkta platserna. 

Arbetet kommer att utgå ifrån ritningar och litteratur som skrivits om parken och parkens 

utseende samt litteratur som nämner de som ritat parkens olika delar. För att kunna fastställa 

ett ungefärligt utseende av delar som inte finns med eller syns så bra på ritningarna kommer jag 

leta i litteratur efter beskrivningar av de utvalda delarna. 

Genom att utgå ifrån hur broderiparterren ser ut idag så kommer jag att välja att utgå från en 

karta där man ser att broderiparterren har ungefär samma form som den har idag, för att med 

hjälp av detta minska kostnaden och arbetet vid eventuell anläggning. 

För att göra den här studien och skapa nya ritningar till Drottningholmsslottsparks 

broderiparterr och labyrinten behövde jag först ta reda på hur de olika platserna sett ut genom 

tiderna och jämföra detta med hur de ser ut idag. Detta genom att jag besökt parken och även 

tittat på foton, flygfoton samt kartor över parken för att kunna jämföra utseendet idag med 

ritningarna från förr. Vid en eventuell anläggning ska det vara möjligt att utefter mina förslag 

anlägga platserna ur en ekonomisk synpunkt. Därför är det viktigt att utgå ifrån hur platserna 

ser ut idag för att det ska bli ett så litet anläggningsjobb som möjligt som också gör att det blir 

mer ekonomiskt. 

Fakta om hur det sett ut i parken samt vilka som varit inblandade i ritningar kommer att finnas 

med i arbetet för att jag ska kunna förklara hur jag tänkt vid designen av ritningarna. 
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FÖRSTUDIER 

Lusträdgården (Barockträdgården)  

Hedvig Eleonora (1636-1715) övertog 

Drottningholm år 1661 och det medförde en del 

förändringar för både slottet och slottsparken. 

Hedvig Eleonora var vid det skedet 

änkedrottning efter Karl X Gustav som dog 1660. 

Slottet brann ned strax efter att änkedrottningen 

tagit över slottet och arkitekten Nicodemus 

Tessin d.ä. (1615-1681) anlitades för att göra nya 

ritningar av slottet och dess trädgård. (1)  

Generalplanen som Nicodemus Tessin d.ä. ritade 

visade att det nya slottet skulle placeras på samma plats som det gamla slottet, den nya 

byggnaden var dock mycket större. Slottet som Nicodemus Tessin d.ä. ritade anlades. En stor 

lustträdgård skulle omge slottet och den var ritad enligt det kontinentala modet. Drottningen 

skulle med hjälp av denna pampiga slottsanläggning kunna visa sin politiska och ekonomiska 

makt. (1) 

”Samtidigt framträder ett nytt estetiskt ideal   

 - en uttalad ambition att regissera en hel miljö.” (2) 

Nicodemus Tessin d.ä. hämtade information till sitt Drottningholm-förslag från olika franska 

trädgårdar. Vaux- le- Vicomte i Frankrike var en av Europas modernaste trädgårdar på den tiden 

och hade ritats av trädgårdsarkitekten André Le Nôtre (1613-1700) på slutet av 1650- talet. 

Från den trädgården tog Tessin d.ä. det befintliga mönstret och överförde det till 

broderiparterren på sin generalplan över Drottningholm. (1) 

Trots att Hedvig Eleonora inte helt gillat Tessin d.ä: s förslag så startades anläggningsarbetet 

med den, men trädgården hade knappt påbörjats när Tessin d.ä. dog år 1681. I stort sett det 

enda som gjorts var att man dränerat området och jämnat ut den ojämna terrängen genom 

sprängning. Man hade också hunnit plantera buxbom i broderiparterrerna med enligt Tessin  

d.ä: s generalplan skulle där även finnas omgivande plates-bandes, blomsterlister omgivna av 

buxbom, som inte hann anläggas innan hans död. (1)  

År 1680 fick Nicodemus Tessin d.y. (1654-1728) ta över ansvaret för lustträdgårdens 

utformning. Tessin d.y. kom ut med en ny generalplan över lustträdgården men han valde att 

behålla faderns förslag till broderiparterrerna. (1) 

Nicodemus Tessin d.y. som nyss varit på studieresa i Europa inspirerades av motiv från franska 

trädgårdar som bland annat Marly, Versailles och Chantilly. Vissa av trädgårdarna kände han till 

sedan tidigare och vissa hade han nyligen besökt. Tessin d.y: s förslag fick ett mycket klarare 

resultat än faderns och sonen tog också större hänsyn till topografin. (1) 

Omkring 1685 var broderiparterrerna klara men de förnyades redan tio år senare. Förnyelser av 

broderiparterrerna skedde flera gånger till under de följande decennierna. Broderiparterrernas 

mitt bestod av ett mönster uppbyggt av lågt klippta buxbomshäckar, mönster utskurna i gräs så 

kallade torvlister och krossat tegel. På 1700-talet första hälft bestod plates-banden som omgav 



8 
 

broderiparterrerna av klippta enar och granar, syrener, spireor, fläder samt olika lökväxter och 

allt detta var inramat av klippta buxbomshäckar. På sommaren sattes det ut orangeriväxter i 

krukor och baljor, för att få mer blomster i parken. Lustträdgården var alltså inte bara grön utan 

hade också en hel del färggranna växter. (1) 

I början av 1760-talet gjordes nya mönster till broderiparterren. Det mönstret behölls även 

under Gustav III:s tid. (1) 

 

Engelska landskapsparken 

Strax efter att kungen Gustav III (1746-1792) 

övertog Drottningholm år 1777 började han 

planera en engelsk landsskapspark norr om 

lustträdgården. Det var i England under 1700- 

talet som landsskapsparken uppkom och dess 

ideal var naturens skönhet. Parkernas 

gemensamheter var gångar, buskar och träd 

fritt utplacerade i parken samt oregelbundna 

vattendrag. (1)  

Trenden om landskapsparker spreds över 

Europa och introducerades i Sverige runt 

1770. Gustav III var amatör inom 

trädgårdsområdet men var mycket intresserad och ville påverka arbetet i parken. (1) 

Gustav III ville anlägga det nya idealet av trädgård med landskapsparken men valde även att 

behålla den dåvarande lustträdgården. Det var både av pietetsskäl och för att kungen tyckte att 

även den delen lämpade sig för hans syften med slottsparken. Alléerna i lustträdgården 

användes som salonger under festligheter. (1)  

Gustav III tog hjälp av Fredrik Magnus Piper (1746-1824) som var en trädgårdsarkitekt som 

hade stor betydelse för att landskapsparkens ideal spreds i Sverige. Piper hade nyligen varit på 

studieresa i Europa och besökt bland annat England och blev direkt inspirerad av deras nya 

ideal. Kungen själv hade aldrig varit i England men kom i kontakt med landskapsparken när han 

år 1777 var på besök i Ryssland hos Katarina II. Efter sin vistelse i Ryssland började Gustav III 

och Carl Fredrik Adelcrantz göra ritningar över en tänkt landsskapspark. Gustav III och Carl 

Fredrik Adelcrantz tog inspiration från ritningar över den ryska landskapsparken. Några år 

senare fick kungen även en ritning av landskapsparken i Petit Trianon i Versailles av den franska 

drottningen Marie- Antoinette. (1)  

Efter att Fredrik Magnus Piper återkommit till Sverige år 1780 blev han utnämnd till 

hovintendent och skulle ansvara för de kungliga parkerna i Sverige. Piper ritade flera förslag till 

den tänkta parken men Gustav III var hela tiden med i leken och bestämde till största delen själv 

utformningen av den. Vilket gjorde att Piper aldrig fick igenom sina idéer helt och hållet. Piper 

fick mer att säga till om efter kungens död år 1792. Dock var det så att kungen inspirerades av 

Pipers förslag men han godkände dem aldrig helt. En av de sakerna som kungen blev inspirerad 

av från Piper var dammsystemet med öar. Gustav III som var amatör inom trädgårdsområdet tog 
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sin kunskap från sina resor i ibland annat Italien 1783-1784 och Frankrike 1784 men även från 

böcker och ritningar över andra parker. (1) 

Ett exempel på Gustav III: s romerska influenser var labyrinten. Denna var en kopia av den 

berömda labyrinten vid Villa Altieris. Det var inte en ny idé som uppkom då utan ritningar på 

labyrinten förekom redan på 1777 års generalplan. Men den var då placerad vid 

orangeriträdgården. Troligen var det Carl Fredrik Adelcrantz förslag att ha med denna labyrint. 

Gustav III kände mycket väl till labyrinten i Villa Altieris innan han besökt Rom, vilket tyder på 

att han haft tillgång till en uppmätning av denna, troligen från Adelcrantz. Ett utkast från ca 

1777-79 över Glia backe och dess omgivning, visar en labyrint som är lik Villa Altieris labyrint.  

Gustav III besökte Villa Altieris trädgård tre gånger under sin vistelse i Rom och det inspirerade 

kungen till att vilja anlägga en sådan labyrint på Drottningholm.(3) 

Kungen började återigen intressera sig för labyrinten efter besöket i Rom 1783-84. Den anlades 

åren efter kungens hemkomst från Rom. (4)  

”Häromdagen wandrade jag där i en Irrgång, som likwäl endast irrade min uträkning om 

bortresan och kom mig att ha roligt ända till kl. 2 om natten”. Det var J.C. Linnerhielm som i 

augusti år 1786 skrev detta, om sin beskrivning av labyrinten, i ett brev till J.F. Martin. (5)  

 

Dammsystemet är inte bara viktigt i parken ur 

estetisk synpunkt utan även för att det fungerar 

som dränering av det vattensjuka området i 

parken. I parken skulle det finnas olika typer av 

monument och byggnader för att överraska och 

skapa stämning under promenaden i parken. Det 

var dock få av de tänkta monument och byggnader 

som verkligställdes. Parkens dammsystem tillkom 

tidigt 1790-tal med ett antal öar som var 

sammanbundna med broar. (1) 

Den engelska landskapsparken var inte helt 

färdigställd vid kungens död 1792. Fredrik Magnus 

Piper gjorde efter kungens död flera förslag till 

parkens utformning men även till ändringar av 

lustträdgården. Pipers ritning från 1797 ger en bra 

bild av vad som gjorts i landsskapsparken och hans 

idéer för lustträdgårdens utformning. (1)  
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Parken under 1800-talet 

Lustträdgården har ändrats flera gånger och under 1800-talets början beslutade kung Gustav IV 

Adolf (1778-1837) att parterrerna skulle ändras. Gustav IV Adolf bad Fredrik Magnus Piper att 

göra ett nytt förslag till parterrerna men innan förslaget var färdigställt hann kungen abdikera. 

Lustträdgården utformning fick stora förändringar genom att mycket av det som fanns i 

trädgården togs bort. Detta dels för att det var en ekonomisk fråga men också för att Nicodemus 

Tessin d.y: s förslag var mycket svårt att hålla i det skick det var tänkt. Bland annat togs 

broderiparterrerna bort och ersattes med enkla gräsytor och dammarna i vattenparterren lades 

igen. (1)  

Ytterligare en av anledningarna till att lustträdgården behövde göras om var att vattentillförseln 

till vattenparterren alltid varit ett stort problem redan sedan lustträdgården var nyanlagd och 

det var det fortfarande. Piper gav förslag till att det skulle tillföras mer vatten till trädgården 

men istället så beslutades det att dammarna i vattenparterren helt skulle läggas igen. Nicodemus 

Tessin d.y:s kaskadanläggning revs på mitten av 1810-talet till 1820-talet då rivningen 

avslutades. Det var under samma tids period som broderiparterrerna kom att ersättas med 

enkla gräsytor.(1) 

Karl XIV Johan (1793-1844) tog över Drottningholm och gav arkitekten Axel Nyström (1793-

1868) i uppdrag att göra något nytt på platsen där kaskaderna varit innan de revs. Axel som 

varit slottsarkitekt på Drottningholm sedan 1826, kom med flera förslag till detta men inget av 

dem kom i bruk kanske på grund av att Karl XIV Johan mer intresserade sig för Rosersberg och 

Rosendal än han gjorde för Drottningholm. (1) 

Karl XIV Johans son Oskar I (1799-1859) visade större intresse för Drottningholm än sin far 

gjort. 1844 blev Oskar I kung och 1846 började kungen och drottningen Josefina restaurera 

slottet och slottsparken. Först koncentrerade man sig bara på den engelska parken men på 

1860- talets början fick man åter upp ögonen för lustträdgården. (1) 

1872 tillträde Oskar II som kung och då började det göras fler förändringar i parken. Det 

planterades växtarrangemang med för tiden typiska växter i broderiparterrerna och man 

planterade vildvinsrankor på olika platser i lustträdgården. De här planteringarna gjordes av 

trädgårdsdirektören Nils Johan Ericsson (1822-1883) som vid den tiden jobbade på Haga 

slottsträdgård. (1) 
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Drottningholmsslottspark under 1900-talet 

”Om 1800-talet kan ses som förbättringarnas tid, så ska 1900- talet ses som återställandes 

århundrade.” (6) 

Gustav V och drottning Viktoria hade nu tagit över Drottningholmsslott och det restaurerades 

mellan åren 1907 och 1911 under ledning av Erik Lallerstedt (1864-1955) , slottsarkitekt. 

Drottningen tog under samma tid som renoveringen av slottet initiativ till en renovering av 

slottsträdgården. (1)  

Barockträdgårdar runt om i Europa började 

restaureras i slutet av 1800- talet. Det gjordes aldrig 

en exakt återställning av trädgårdarna utan de 

anpassades efter det idealet som fanns då, på slutet 

av 1800-talet. Rudolf Abelin (1864-1961) var en 

svensk trädgårdsarkitekt och var en av de som var 

inblandade i restaureringen av Drottningholms 

lustträdgård. År 1909 ritade han ett förslag till 

restaureringen av parken. Vissa delar av Abelins 

förslag utfördes men i modifierad form då hans 

förslag var mycket radikalt och hade inneburit en 

stor förändring för parken om hans förslag helt 

hade genomförts. Det som utfördes var bland annat broderi – och vattenparterrerna. Pyramid- 

och klotformade tujor kantade gräsplanerna i den forna broderiparterren. På sommaren 

planterades även sommarblommor ut bland dessa. Plates- bandes ordnades i mittgången från 

slottet mot Herkulesfontänen, dessa bestod av pyramid- och klotformade tujor och 

polyantharosor inramade av buxboms häckar. (1)  

Nils G Wollins (1892-1964) kom år 1927 ut med en doktorsavhandling vid namn Drottningholms 

lustträdgård och park.  Doktorsavhandlingen gjorde att nya tankar väcktes angående 

restaureringen av parken eftersom den gav kunskap om trädgårdens forna historia. (1)  

Nu kunde doktorsavhandlingen ligga som grund för restaureringen och på 1940-talet började 

man diskutera kring restaureringen av broderiparterrerna. Men detta kom inte i bruk förrän på 

1950- talet då arbetet påbörjades. Det var Walter Bauer, Ivan Tengbom och Nils G Wollin som 

genomförde rekonstruktionen av detta. Arbetet utgick från kartor och ritningar från Wollins 

forskning. (1)  

1962 gjorde Walter Bauer en ritning över den restaurerade lustträdgården. (1) 

Efter att vattenparterren invigts år 1953 rekonstruerades broderiparterren. På grund av 

estetiska själv men också för att broderiparterren skulle passa bättre tillsammans med 

vattenparterren bestämdes redan tidigt att broderimönstret inte skulle återskapas. (1) 
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PROCESSBESKRIVNING 

Att jobba utifrån kartor 

Att hitta rätt karta 

När jag började titta i böcker efter ritningar insåg jag att jag skulle kunna gå efter dessa för att 

veta vilka kartor jag skulle behöva leta efter och titta på i större skala. Jag hittade två ritningar 

över lustträdgården som Nicodemus Tessin d.ä. och Nicodemus Tessin d.y. har ritat och insåg 

mycket snabbt att broderiparterren på både ritningarna är mycket lika som de ser ut idag.  

Nicodemus Tessin d.y. valde att behålla broderiparterren som fadern skapat när han gjorde sitt 

nya förslag över trädgården. (1) 

Nicodemus Tessin d.y:s förslag till broderiparterren var mycket avancerat och det skulle nog 

inte fungera att anlägga på Drottningholm idag för att det helt enkelt skulle kräva mer skötsel än 

vad man har tid och pengar till. Jag har tittat på många olika ritningar för att jämföra med hur 

det ser ut idag och se vad som skulle gå att försöka återskapa idag.  Eftersom mitt arbete handlar 

om Drottningholmsslottspark, som är kunglig mark, så finns det mycket dokumenterat om 

parken och många kartor över parkens utformning från slutet av 1600- talet fram till idag och 

det har varit till stor nytta i mitt arbete. 

På en ritning över den engelska landskapsparken av Fredrik Magnus Piper från 1797 syns det att 

det har funnits en labyrint på sidan av lustträdgården. 

Det finns likheter mellan labyrinten på ritningen och flygfotot över parken. På platsen där 

labyrinten funnits finns det träd i mitten av rundeln som bildar en halvcirkel och det är troligen 

träd som finns kvar sedan labyrinten. Rundeln är omringad av träd vilken den också ser ut att 

vara på ritningen.  

(Eniro 12/10-10)  

 Jag tänkte från början utgå från Fredrik Magnus Pipers ritning över labyrinten eftersom jag inte 

visste om jag skulle kunna hitta någon annan. Då hade jag tänkt titta på originalritningen eller 

ritningen i större skala för att kunna se mer ingående hur labyrinten ritats på denna. Men 

eftersom jag sedan hittade en annan labyrint ritning, Anton Ulrik Berndes ritning från 1791 som 

var hur den sett ut innan den reviderats till den som syntes på F.M. Pipers ritning så valde jag att 

utgå ifrån denna. 
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Inspiration 

Den största inspirationen till det här arbetet har 

varit att se parken med egna ögon och därefter 

kunna tänka sig hur det såg ut förut. Det är otroligt 

att så mycket finns kvar av den lustträdgård som en 

gång skapades på samma plats som den finns idag, 

även om den har rivits och sedan återskapats. 

Anledningen till att jag valde just broderiparterren 

och labyrinten var för att jag tycker att det skulle 

göra stor skillnad i parken om dessa delar 

återskapades. 

      

Broderiparterren 

Idag består broderiparterrerna av en 

gräsplan kantad med fyra parallella 

buxbomshäckar. Mellan häckarna finns 

grus, tegelkross och gräs. 

 

 

 

     Eniro 12/10-10 )  

 

Labyrinten 

Platsen där labyrinten stått är nu mera en gräsplan kantad av 

vuxna träd och i mitten finns ett antal träd som bildar en 

halvcirkel. Detta är troligtvis det som finns kvar av det som 

tidigare varit labyrinten. 

 

 

(Eniro 12/10-10) 
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Att göra ritningar 

Det jag först tänkte på när jag skulle börja göra ritningarna var att titta hur platserna ser ut nu. 

Jag valde att behålla broderiparterrernas buxbomshäckar och materialen mellan häckarna, 

tegelkross, gräs och grus.  

Dessa är material som användes ofta i broderiparterren på franska barocka trädgårdar och har 

troligen används även på Drottningholm. (7)  

Jag har valt att utgå ifrån Broderiparterrmönstren från lantmätaren Bodings uppmätning från 

1745.  Dels för att den är mycket lik så som broderiparterrerna ser ut idag med kanterna runt 

broderiparterren. Mönstren i mitten finns dock inte i nuläget. Det enda som skiljer de åt förutom 

mönstren i mitten är att på Bodings ritning finns det inte tre mellanrum som det gör i nuläget 

med grus, tegel och gräs utan det finns bara ett. Jag kommer utgå ifrån att det ser ut som idag 

men ta inspiration från Bodings uppmätning och ritning. 

Labyrinten har jag hittat finns med på en ritning från lantmätaren Anton Ulrik Berndes 

uppmätning från 1791.  

Den ritningen är mycket komplicerad med många detaljer och gångar. Det finns många 

beskrivningar av denna labyrint vilket kan ge förståelse till upplevelsen det måste varit att vistas 

i parken då denna fanns. 

Varför jag valt att utgå just från dessa ritningar är också för att de är uppmätta av lantmätare 

vilket innebär att det bör ha sett ut så vid det år som kartan anger. Detta för att jag tycker att det 

skulle lämpa sig bäst att återskapa delar som är uppmätta av lantmätare och då troligtvis 

funnits. 

Labyrinten gjordes senare om och förenklingen kan tydligt ses i F. M. Pipers förslag från 1797.  I 

ytterligare ett brev som Linnerhielm skrivit talar han om labyrinten och skriver att den ” blef i 

början anlagd… sedan blifvit förvandlad till endast tvänne stora kretsar, den ena inom den 

andra”.  (8)  

Med förståelse för att labyrinten inte alls hade samma värde som den en gång haft så beskriver 

ändå Årstafrun i sin dagbok år 1813 att, trots labyrinten ruinerade skick, räknades denna till en 

av Drottningholms sevärdheter. (9)  

Labyrinten som en gång funnits på Drottningholm har troligen haft stor betydelse och det skulle 

troligen göra mycket för parken om den återskapades. Även om den skulle återskapas i en 

mindre avancerad utsträckning än tidigare.   
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Val av material samt utformning 

Broderiparterren: 

Jag valde att inte räkna in plates-banden i min broderiparterr utan de får se ut som de gör idag 

med gräsplaner som är inringade av låga buxbomshäckar och med formklippta tujor utplacerade 

på jämna avstånd från varandra. 

Ritningarna är förenklingar av de ritningar som finns från hur det tidigare sett ut. Vilket innebär 

att jag använde mig av lättskötta växter som till exempel buxbomshäckar. 

År 1695 bestod broderiparterrens mittpartier av lågt klippta buxbomshäckar i rika mönster 

samt krossat tegel och mönster som var utskurna i gräset så kallade torvlister. (10) 

Anledningen till att jag valt att utesluta plates-banden är för att det skulle kräva för mycket 

skötsel för att se ut så som det tidigare gjort. 

I början av 1700-talet bestod plates-banden av många olika typer av växter bland annat syrener, 

spireor, lökväxter och fläder men även klippta enar och granar och lågt klippt buxbom som 

inramade denna blomsterprakt. (10) 

Anläggningskostnaden blir troligen också billigare och det tar mindre tid att anlägga vid val av 

färre olika växter. 

Jag valde att inte gå in så mycket på vilket växtmaterial som jag tycker skulle lämpa sig för de 

utvalda platserna men jag kommer ändå med vissa förslag på material som skulle kunna lämpa 

sig inte bara av estetiska skäl utan även ur skötselsynpunkt.  

Som sagt har jag valt att behålla materialen mellan buxbomshäckarna på broderiparterren och 

mönstren i mitten har jag valt att skapa genom formklippta buxbomshäckar. Material med stark 

färg har jag också valt att ha i mina förslag till broderiparterr mönstren som till exempel svart 

diabas, tegelkross och vit marmorkross. Detta för att de syns bra och skapar kontrast mot 

varandra.  

Jag har valt att göra dessa mönster i broderiparterren för att de ska vara hyfsat lättskötta samt 

att de ska likna broderimönstret som finns med på Bodings ritning från 1745. 

Broderiparterren ska ge ett exklusivt intryck genom sina mönster. De ska ge en känsla av att det 

är mycket jobb nerlagd på dessa och de ska lyfta upp och gå hand i hand med resten av 

lustträdgården.  
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Labyrinten: 

Ritningarna anpassas till mindre skötsel genom att jag väljer att göra större gångar och då färre 

väggar. Då blir det mindre skötsel av häckklippning samt att det inte behöver skötas lika noga 

eftersom gångarna kommer vara så pass breda. Skulle gångarna vara smala så skulle det vara 

betydligt viktigare att de var formklippta flera gånger per år. 

Ur anläggningssynpunkt blir det också mindre jobb och då också mer ekonomiskt att anlägga 

med större gångar eftersom det då behövs mindre växtmaterial. Det kan vara en idé att ha grus 

eller liknande material i gångarna så att de hålls fina även om många människor vistas där. 

Tujor vore ett bra material till labyrinten eftersom den blir tät och hög samt att den inte behöver 

klippas så ofta för att ändå hållas fin. Den växten är också grön året om vilket gör att labyrinten 

skulle få samma funktion på vintern, som resten av året.  

Murar skulle kunna användas längst ut på labyrinten på de områden som hamnar under träden. 

Detta för att undvika att ta bort träden som står på platsen men ändå ha kvar labyrintformen. 

Alternativt kan labyrinten minskas så att den börjar längre innanför träden som inringar 

platsen. Det skulle också gå att ha planteringar i form med labyrinten. Bara växterna är 

skuggtåliga så fungerar även detta under de gamla träden. Då skulle växter i form av buskar eller 

liknande bäst lämpa sig eftersom de inte kräver så mycket skötsel.  

Det är viktigt att försöka bevara en så stor del som möjligt av hur det varit för att besökarna i 

parken ska få samma känsla som tidigare av de utvalda platserna. Det är till exempel viktigt att 

labyrinten har så pass höga väggar så att det verkligen känns som en labyrint. Det ska vara svårt 

att hitta ut och besökarna ska känna sig lite lurade, att en vuxen människa ska tro att hon går 

rätt men inte gör det osv. Det ska vara en labyrint anpassad för alla, även vuxna.  
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 Tillvägagångssätt 

Det lämpade sig bäst att i detta arbete använda sig av en processbeskrivning då denna kommer 

fram med en slutprodukt vilket i det här fallet är gestaltningsförslag till broderiparterren och 

labyrinten i form av illustrationsritningar. 

Jag började med att söka fakta om parken och genom att titta på ritningar se hur parken sett ut 

från 1680- talet fram till idag. Jag har sorterat ut fakta som jag tycker varit relevant för att 

läsaren ska få en förståelse för hur jag tänkt när jag skapat mina ritningar över labyrinten och 

broderiparterren. 

Jag valde att från början titta på ritningar i böcker och sedan söka upp större bilder på de 

ritningar som jag tyckte var relevanta. Jag ändrade mig flera gånger för vilka ritningar jag skulle 

använda mig av till broderiparterren men bestämde mig till sist för att använda Gabriel Bodings 

ritning från 1745. Anledningen till att jag valde denna ritning var som sagt för att det var en 

uppmätning av en lantmätare så att det troligen har det sett ut så som det visas på ritningen 

samt att kanterna till broderiparterren är mycket lik som den ser ut idag.  

För labyrinten var det inte lika svårt att välja ut en karta eftersom jag bara hade två att välja 

mellan. F.M. Pipers ritning från 1797 och Anton Ulrik Berndes ritning från 1791. Jag har inte 

hittat någon annan karta där labyrinten finns med än dessa två. Jag valde att utgå ifrån den 

första ritningen på labyrinten den från 1791 för att det är en avancerad ritning och för att jag 

tror att den hade större betydelse för parken än vad den senare reviderade labyrinten hade. Jag 

har dock fått göra den mindre avancerad på mitt förslag för att det ska gå att anlägga och sköta 

idag. Men jag har ändå försökt behålla känslan av hur jag tror att den tidigare upplevdes delvis 

genom att ha höga väggar i labyrinten och ha kvar liknande mönster även om det inte är lika tätt 

mellan väggarna som det tidigare varit. Det går inte att se exakt hur mönstret sett ut och därför 

har jag fått utgå från det som syns när jag gjort min ritning. Detta gäller även för mönstret i 

broderiparterren då detta var en aning otydligt.  

Jag valde att inte ha med riktiga foton över hur broderiparterren ser ut idag eftersom är 

förbjudet att fota mot skyddsobjekt och det är på avspärrat område som broderiparterren finns i 

lustträdgården på Drottningholms slottspark. Därför har jag bara med flygfoton över det 

området.  

Jag har bara flygfoton över labyrintområdet för att det är ett så stort område att det är svårt att 

fota och få en förståelse för hur det ser ut i verkligenheten.  

Ritningarnas utformning är gjord så att det ska inspirera till att anlägga mönstret på platsen men 

det är inte tänkt att personalen ska utgå helt från dessa vid anläggning utan de är endast förslag 

till ett mönster. Det gäller både för broderiparterren och för labyrinten. 
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Diskussion 

Broderiparterren består idag av en gräsplan kantad med fyra parallella buxbomshäckar. Mellan 

häckarna finns grus, tegelkross och gräs. Platsen där labyrinten stått är numera en gräsplan 

kantad av vuxna träd och i mitten finns ett antal träd som bildar en halvcirkel. Detta är troligtvis 

det som finns kvar av det som tidigare varit labyrinten.  I förstudierna och i övriga texten 

beskrivs det hur det har sett ut och det nämns även ritningar som visar hur det har sett ut på de 

utvalda platserna. Jag utgick från detta när jag sedan skapade mina ritningar över platserna. Jag 

valde att utgå ifrån ritningar gjorda av lantmätare för att det borde vara så det har sett ut. 

I processbeskrivningen nämner jag att broderiparterrens mittpartier bestod av lågt klippta 

buxbomshäckar i rika mönster samt krossat tegel och mönster som var utskurna i gräset så 

kallade torvlister. (10) Det skulle gå att använda sig av samma material idag men det skulle dock 

kräva mycket skötsel eftersom gräset behöver klippas regelbundet. Det skulle vara svårt att 

komma åt att klippa gräset med buxbomshäckar i mönster i mittpartiet. Så med tanke på skötsel 

så anser jag att det inte skulle vara lämpligt att använda sig av gräs i mittpartiet. Det fungerar 

dock att använda sig av gräs i broderiparterren på det sättet det används idag. Men ska 

mönstren återskapas i denna bör man ta bort gräset från mitten av parterren för att underlätta 

för skötsel.   

För att ritningsförslagen ska vara möjliga att anlägga och sköta om med tanke på låg skötsel är 

det viktigt att ritningarna anpassas genom val av material och utformning. En enklare 

utformning är oftast mindre skötselkrävande. Så genom att skapa ett någorlunda enkelt mönster 

i broderiparterren samt att använda sig av material som är lätt att sköta så minskas skötseln. I 

labyrinten har jag dock valt att skapa mer lättskött genom att göra bredare gångar så att 

häckarna inte behöver vara ordentligt klippta hela tiden, utan det ska inte göra något om 

växterna har lite mer naturlig form. 

För att broderiparterren och labyrinten ska likna så som de tidigare sett ut så tror jag att det är 

viktigt att försöka utforma dessa platser så att de ser ut som de tidigare gjort. Men det är viktigt 

att göra vissa förändringar för att det ska gå att sköta idag. Labyrinten är utformad så att den i 

stort sett ser ut som den gjorde tidigare dock med lite färre, bredare gångar. Broderimönstret 

har jag försökt skapa så att det liknar originalritningens mönster (Bodings uppmätning 1745) 

men med förenklingar för att det ska gå att sköta idag.  

Jag tror att ritningarna skulle kunna användas som inspiration vid anläggning av dessa platser. 

Jag är dock medveten om att det kanske skulle få göras nya ritningar för att få en mer exakt skala 

över platserna, då jag utgått från flygfotons mätsticka och utifrån detta fått fram en skala som 

därför kanske inte är exakt. Materialet kommer eventuellt att bytas ut från det jag föreslagit men 

jag tror att materialet skulle vara lämpligt att använda på platserna. Detta för att det är 

någorlunda lättskötta material samt att vissa av materialen redan finns på platsen och det 

fungerar att sköta idag.   

Med medvetenhet om att vissa att kartorna jag arbetet med kan var idéer som inte har anlagts så 

har jag valt att utgå ifrån kartor som är gjorda av lantmätare för att skapa mina förslag. Detta för 

att vara mer säker på att det har funnits så som de visas på ritningarna.   
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Jag hoppas att mina ritningar ska kunna vara till hjälp om dessa delar skulle återskapas på 

Drottningholmsslottspark.  Även om mina ritningar inte skulle användas om broderiparterren 

och labyrinten skulle återskapas så skulle det här arbetet kunna vara till hjälp genom 

information om vilka kartor som skulle vara lämpliga att använda sig av. Jag är medveten om att 

det kanske varken finns ekonomi eller tid till anläggning av dessa inom snar framtid, men jag 

hoppas att Drottningholmsslottsförvaltning kommer välja att anlägga broderimönstret och 

labyrinten i sinom tid. Detta för att jag tror att broderiparterr mönstret och labyrinten skulle 

tillföra mycket till parken om de återskapades. 

 

 

REFLEKTION  

Jag kunde kanske från början valt att inrikta mig på en av de två områden jag valde att arbeta 

med. Å andra sidan var det intressant att jobba med två olika delar för att få en större inblick i 

både Barockträdgården och den Engelska landskapsparken. Drottningholm är ju trots allt en 

park med olika trädgårdsstilar vilket jag inte tycker får glömmas bort även i ett arbete som 

detta. 

Det var svårt att få tag på ritningar samt att få tillstånd att använda sig av dessa i arbetet. Om jag 

vetat det tidigare så hade jag nog börjat leta efter ritningarna innan examensarbetet hade börjat. 

Samtidigt fick jag utgå ifrån tiden jag hade och anpassa arbetets storlek efter detta.   

Jag har fått tänka att om läsaren är intresserad av ämnet som arbetet berör så får denna på egen 

hand söka upp bilder på de ritningar som nämns i studien. Läsaren får dock hjälp genom att jag 

berättar var dessa finns, vem som har gjort den och vilket år den gjorts. 

Det skulle underlättat om jag haft kopior av hela kartorna istället för delar av dem, då jag skulle 

fått fram skalan på ritningarna. Eftersom det visade sig vara en stor kostnad för att få fram dessa 

kartor från lantmäteriet så valde jag att istället utgå från Eniros mätsticka på deras flygfoton.  
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SLUTPRODUKT 

Mina slutprodukter blev två ritningar, en för labyrinten och en för broderiparterren, gjorda på 

transparant papper. Men även två ritningar på broderiparterren som visar ett lite annat 

mönster än på den första ritningen.  

 

Broderiparterren  

Två av broderiparterritningarna visar dock bara en del av parterren. Den andra delen ser 

identisk ut dock spegelvänd.   

Materialet som finns i mönstret på broderiparterren är svart diabas (svart krossad sten), 

tegelkross och vit marmorkross. Buxbomshäckar utgör mönstrets kanter. Marmorkrossen ska 

fylla hela inre området i parterren så att mönstret skiner upp från den vita grunden. Detta gör 

också att det blir mer lättskött än om det varit gräs som det är idag och mönstret hade tillförts. 

Materialen runt mittpartiet är samma som det är på flygfotot alltså buxbomshäckar med 

mellanrum som består av gräs, tegelkross och grått grus. Materialen till mönstret valde jag 

utefter att jag tycker att det skapar fin kontrast mot varandra och gör att man tydligt ser 

mönstret. 

 

Labyrinten 

Labyrintmönstret på ritningen är gjord så att mönstret kan ses som om träden inte fanns på 

platsen. Träden syns dock lite svagt eftersom jag valt att använda transparant papper. Jag har 

tidigare sagt att som komplement till tujor eller andra häckväxter i denna skulle någon typ av 

mur kunna användas för att visa formen av labyrinten även på partier där växterna kanske inte 

skulle trivas, under träden.  

Häcken skulle kunna vara ungefär en meter bred och då skulle gångarna vara ännu bredare och 

det gör som jag tidigare sagt att labyrinten inte skulle kräva lika mycket skötsel som om det varit 

smalare gångar.  

Jag har valt att göra om ritningen på labyrinten så att det går att irra bort sig. Det ska inte vara 

helt lätt att hitta vägen in till mitten utan besökaren ska kunna komma tillbaka till samma ställe 

flera gånger om han/hon väljer fel väg. Ritningen på den gamla labyrinten var mycket otydlig 

och det gick inte att ta hjälp av denna för att hitta från ingången in till mitten utan jag fick göra 

min ritning med inspiration från denna men så att labyrinten blev fullständig. 
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