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Dragonstallet, historik. 
Dragonstallet uppfördes strax efter 1815 på gamla ”wagnshustomten” på 
Drottningholmsmalmen. Byggnaden hade plats för nära 100 st. hästar. 
Dragonstallet byggdes för dragoncorpsen och 1822 överflyttades Kungl 
Lifregementets Dragoncorps från Uppsala till Drottningholm, där de blev kvar till 
1921. Dragonerna förflyttade sig på hästryggen men stred till fots. 
Sedan dragonerna lämnade Drottningholm utnyttjades Dragonstallet mellan 1:a 
och 2:a världskriget som fårstall. 1924 inköptes ett stort antal engelska får och 
man hade mellan 100-150 st. får i byggnaden. Fåren flyttades så småningom till 
fårladan vid Götiska tornet. 
Under andra världskriget utnyttjade en beredskapsstyrka ur hästgardet stallet för 
sina hästar, de sista hästarna i Dragonstallet. 
År 1954 byggdes Dragonstallet om helt. Vid ombyggnaden revs all stallinredning 
och byggnaden anpassades till sin nya verksamhet, magasin för 
Husgerådskammaren och kulissmagasin för Drottningholmsteatern. Två trapphus 
byggdes, en i var ända av huset och en vägg delade av byggnaden i två lika 
stora delar. Trapphus och väggar utfördes i betong och lättbetong.  
Entresolbjälklag av trä byggdes vilket medgav ytterligare förvaringsutrymmen. 
1997 färdigställdes ett nytt magasin för Husgerådskammaren och de flyttade ifrån 
Dragonstallet. 
 
Projektet. 
Våren 1999 byggdes Dragonstallet om. För Drottningholmsteatern 
/Teatermuseum anpassades ytterligare magasinsutrymmen och den ena halvan 
av bottenvåningen iordningställdes för skulpturmuseum för de värdefulla Adriaen 
de Vries-skulpturerna. Originalen i Drottningholmsparken behövde placeras 
skyddade för väder och vind. I parken placerades avgjutningar. 
Rummet för skulpturerna rensades från 1954 års tillägg i så stor omfattning som 
möjligt, bara trapphuset och elverkets utrymme inkräktar på utställningsrummet. 
Nu har man fått tillbaka den pelarsal som den såg ut under stalltiden, bara 
spiltorna fattas. På pelarna ser man var hästarna sparkat och gnagt. 
De murade och putsade väggarna kalkades med ren kalkfärg, som är en 
traditionell målningsbehandling på väggar i stall och ladugårdsbyggnader. Pelare 
och balkar av trä målades med ren linoljefärg. 
Golvet och trappan belades med kalksten från Gotland, grå med en röd fris. 
Några nya tillägg gjordes i rummet för att det ska fungera som skulpturmuseum. 
Ett par förråd, en handikapptoalett och bra entréförhållanden utfördes. För att få 
in de tunga skulpturerna installerades ett lyftbord och trappräcket är 
demonterbart.  
Entrén gjordes mer inbjudande med ett stort glasparti innanför de gamla 
portarna. När museet är öppet ställs portarna upp. 
I de delar av byggnaden där Drottningholmsteatern har magasin kompletterades 
lokalerna med bl.a. en hiss och entresolbjälklag för bättre arbets- och 
förvaringsmöjligheter.  
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  Belysningen placerades längs med takbalkarna. 

 

Kalkstenen på golvet är av samma sort som på 
Orangeriet på Ulriksdal. Även det en miljö med 
skulpturer varför den ansågs passa in även här. 
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Från att ha varit förråd med entresolbjälklag, se ovan, och 
annan inredning förvandlades rummet till museum. 
 
Under hela processen hade jag ett gott samarbete med 
Nationalmuseets utställningsarkitekt.  
Rummet med alla pelare skulle fungera för att placera in 
skulpturer och förbereddes att ta emot skulpturerna.  
På väggen mot förråden monterades speglar för att rummet ska 
se större ut och skulptursocklar i sten eller trä tillverkades. 
Här står skulpturerna lägre och närmare besökarna, än i 
parken, så att man kan studera de små detaljerna på 
skulpturerna. 
Museet anpassades för synskadade, de har tillstånd att ta på 
skulpturerna och all information finns som taktila bilder och 
punktskrift. 
 
I detta projekt är arkitektens arbete osynligt på så sätt att det i 
stor omfattning handlade om att ta bort det som inte hörde till 
och lyfta fram det ursprungliga rummet. De tillägg som utfördes 
för att det ska fungera som museum är underordnade och tar 
inte över. Om något ska får ta över och märkas i rummet så är 
det skulpturerna. 


