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Resereportaget

Det var alltså för att Ludvig 
XIII blev så förtjust i de 
vackra och rika jaktmar-

kerna som omgav den lilla orten Ver-
sailles, som han bestämde sig för att 
uppföra ett litet jaktslott (1631-32). 
Hans son, Ludvig XIV var minst 
lika förtjust i Versailles varpå arki-
tekten Le Vau, senare efterträdd av 
den store Jules Hardouin-Mansart, 
anlitades och det gigantiskt bygg-
projektet kunde initierades för att 
med det gamla jaktslottet som kärna 
skapa ett palats som världen tidigare 
knappast skådat.

Ett slott det tog 30.000 arbetare, 
6.000 hästar och � era arkitekter, 42 

år att färdigställa. Kostnaden blev 82 
miljoner lever, vilket idag motsvarar 
omkring 20 miljarder kronor.

För att få en uppfattning om slot-
tets storlek kan några si� ror nämnas: 

utskjutande � yglar – tidigare säte 
för regeringsdepartement – ett 
cour d’honneur; en borggård med 
dimensionerna 126x150m. Här 
åter� nner vi också en ryttarstaty av 
Ludvig XIV:s som rests av Ludvig 
Filip 1835.

Vidare, slutet av 1700-talet hade 
slottet en stab om 20.000 personer!

Interieur majeur
När det gäller palatsets interiörer har 
tyvärr ombyggnadsiver, plundring 
och missriktade resturationsprojekt, 
förstört mycket av den ursprungliga 
inre glansen. Men den välkända 
och av Lebrun och Girardon rikt 
utsmyckade Galerie de Glaces (Spe-
gelsalen), väcker än idag hänförelse 
och beundran. 

Den 75 meter långa och 12 me-
ter höga salen som tillkom 1687, 
upplyses av 17 enorma fönster som 
illuminerar lika många venezianska 
speglar. Varje spegel består av 34 
enskilda delar. Varje del är av maxi-
mal storlek för vad som då kunde 
tillverkas. Här skulle ambassadörer 
och sändebud från hela Europa låta 
sig imponeras och bli varse Solkung-
ens makt och härlighet. Få platser är 
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så historiskt präglade som denna sal, 
bl a skedde här tyska kejsardömets 
utropande 1871 och undertecknan-
det av 1919 års fred. Salen har utan 
tvekan inspirerat Europas främsta 

slottsarkitekter, inte minst vår egen 
Tessin som hade denna till förebild 
då han utformade Karl XI:s galleri 
på Stockholms slott.

I anslutning till salen ligger Kon-
ungens våning – le grands apparte-
ments du roi med bl a Batalj-, Freds-, 
Oxögon- och Herkulessalen. Intill 
ligger åt gårdssidan Salle de Roil-
de-Bouf, uppkallat efter sitt ovala 
fönster. Här mördades Ludvig XVI:s 
livvakt natten till 6 oktober ödesåret 
1789 av en inträngande pöbel.

Den ståtliga slottskyrkan, la Cha-
pelle uppfördes av Mansart och de 
Cotte 1699-1710, och � nns i slot-
tets nordöstra � ygel. I denna del av 
slottet � nner vi även teatersalen, dvs 
operan, byggd av Gabriel 1753-70 
i nyklassicism. Här har under en 
tid bl a Frankrikes parlament sam-
manträtt.
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Versailles – en liten ort i departementen Seine-et-Oise 15 km sydväst om Paris, men 
med kanske världens mest grandiosa palats och storslagna slottsparker. Det som en 
gång var Ludvig XIIIs jaktstuga skulle under Ludvig XIVs styre fullbordas i världens 
förnämsta chateau och den franska barockens arkitektoniska kanon. Låt oss göra ett 
besök.

1837 upplät Ludvig Filip största 
delen av slottet till nationalmuseum 
– toutes les gloires de la France. De 
18.000 m2, gör slottet till det största 
konstmuséet i världen.

Den imposanta fasaden som vetter 
mot den geometriskt balanserade 
barockparken, är 580 m lång och 20 
m hög. Den är utsmyckad med s k 
risalier (framspringande partier), pi-
lastrar, statyer och joniska kolonner. 
Över den krönande attikan höjer sig 
en balustrad med skulpturer.

Framför den sydöstra huvud-
fasaden, den mot staden, bildar 

Slottsparken
Nedanför slottets breda, med bloms-
terrabatter sirade terrass utbreder 
sig den symmetriskt, fulländade ba-
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nyklassicism. Även detta var avsett 
som ett kärleksnäste då Ludvig XV 
gav slottet till sin älskarinna Mme 
Dubarry.

Men mest känt är Lilla Trianon 
för att vara Marie Antoinettes favo-
ritplats. Här kunde hon und� y det 
stela franska hovprotokollet och leva 
en drömsk eskapistisk tillvaro. Här 
lekte hon med intima vänner och �

rockparken. Stilbildande för parker 
i Europa i över hundra år. 1661-65 
anlade André Le Notre den spek-
takulära och väldiga slottsparken, 
berömd för sina fantastiska vatten-
konster, fontäner, boskeer och inte 
minst skulpturer av bl a namnkun-
niga konstnärer som Girardon och 
Coysevox. I parken � nns också ett 
kanalsystem där hovet gärna roade 
sig kungligt vid olika båtfestligheter.

Tyvärr fälldes hela 10.000 träd i 
parken under vinterstormen 1999, 
men de är återplanterade så för-
hoppningsvis har parken återfått sitt 
ursprungliga utseende om ”några” 
decennier.

I parken � nner vi även de båda 
lustslotten Grand och Petit Trianon. 
Stora Trianon (1687-88) uppfördes 
i ymning barockstil på uppdrag av 
Ludvig XIV att användas av bl a sin 
maitresse – Mme de Maintenon. I 
närheten uppfördes 1771 det min-
dre, men kanske mer bekanta Lilla 
Trianon. Byggt av J.A. Gabriel i tidig 
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hovdamer ett svärmande, rousseu-
anskt lantliv i den lilla konstgjorda 
lantbyn le Hameua de Trianon. I byn 
upplät hon också bostäder åt fattiga 
familjer som � ck agera statister i 
herdeidyllen.

Omkring åtta miljoner besökare 
kommer till Versailles varje år. Inte 
utan orsak. Slott med omenjd är 
minst sagt, väl värt ett besök!

Marie Antoinettes konstgjorda lantby ”Le Hameua de Trianon


