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Sammanfattning: Den här uppsatsen utgör en undersökning av konstnärsrollen som den 

representeras i ett urval av självporträtt av konstnärerna David Klöcker Ehrenstrahl och 

Ander Zorn. Utifrån Michael Baxandalls teorier om the Period Eye så belyses ett antal 

kulturella omständigheter och sociala förhållanden som kan ha påverkat de två 

konstnärernas självporträtt och hur det kan anses relatera till samtida föreställningar om 

konstnärsrollen. Ur Erving Goffmans dramaturgiska perspektiv ses självporträtten som en 

del i ett framträdande där konstnärsrollen iscensätts. Detta innebär ett försök att närma sig 

ett synsätt som är samtida med konstnärerna och en nyanserad tolkning av konstverken.   

 

Abstract: This essay consists of an investigation into the role of the artist as represented in 

a selection of self-portraits by the artists David Klöcker Ehrenstrahl and Anders Zorn. In 

accordance with Michael Baxandalls theories regarding the Period Eye, a number of 

cultural and social circumstances relating to the role of the artist influencing the self-

portraits are investigated. From Erving Goffmans dramaturgical perspective the self-

portraits are viewed as part of a performance where the role of the artist is acted out. This 

amounts to an attempt of a nuanced interpretation and a view contemporary to the artists 

time. 

 

Keywords: David Klöcker Ehrenstrahl, Anders Zorn, Baxandall, konstnärsrollen, 1800-tal, 

1600-tal, Stormaktstiden 
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Inledning 

David Klöcker Ehrenstrahl (1628-1698) och Anders Zorn (1860-1920) var två konstnärer 

som levde och verkade under två mycket olika historiska tider, med stora skillnader mellan 

de existerande förutsättningarna för konstskapande. Samtidigt så ockuperade de båda 

framstående positioner inom det svenska konstlivet i sina respektive samtider. Ehrenstrahl var 

hovmålare till Karl XI och änkedrottningen Hedvig Eleonora och blev adlad för sina tjänster. 

Zorn var en av de mest kommersiellt framgångsrika svenska konstnärerna, både i hemlandet 

och internationellt. Båda två utförde även självporträtt. Självporträtt kan och har ofta ansetts 

vara reflekterande av konstnärens roll, en roll som tog form i relation till den tid och det 

samhälle konstnärens levde i. Genom att undersöka självporträtt utförda av de två 

konstnärerna utifrån aspekter av deras egna samtid skulle det kunna vara möjligt att närma sig 

en historisk tolkning av verken och den konstnärsroll de iscensätter.  

 

Syfte och frågeställningar 

Syftet med den här uppsatsen är att undersöka gestaltningen av konstnärsrollen i självporträtt 

av David Klöcker Ehrenstrahl och Anders Zorn. De målningar som behandlas är Ehrenstrahls 

Självporträtt med Allegorier från år 1691 och Zorns Självporträtt från 1896. Även 

Ehrenstrahls självporträtt från år 1690 och självporträttet som inkluderats i tavlan Karl XI:s 

kröning från år 1676 nämns. I linje med Michael Baxandalls (1933-2008) teorier om the 

Period Eye analyseras de kulturella omständigheter och sociala förhållanden som kan ha 

påverkat de två konstnärernas självporträtt och hur det kan anses relatera till samtida 

föreställningar om konstnärsrollen och målningarnas innehåll. Utifrån Erving Goffmans 

(1922-1982) dramaturgiska perspektiv ses självporträtten som en del i ett framträdande där 

konstnärsrollen iscensätts. Det innebär ett fokus på den identitet som skapas med hjälp av 

självporträtten. Målet är en nyanserad tolkning av konstverken och ett försök närma sig ett 

synsätt som är samtida med konstnären. Genom att på det här viset analysera två tidsmässigt 

skilda konstverk blir resultatet ett tecknande av en bild av konstnärsrollens föränderlighet.   

För att nå syftet är uppsatsen uppbyggd kring följande frågeställningar: 

- Under vilka ekonomiska förutsättningar skapades självporträtten? Vad var deras 

användningsområden och vilka var deras betraktare? 



5 

 

- Hur kunde samtida sociala och kulturella sammanhang påverka både konstnärens 

gestaltning av sig själv och betraktarens syn på självporträtten? Det vill säga, hur relaterar 

självporträtten till samtida konventioner och tolkningsramar? 

- Hur förhåller sig konstnärernas visualisering av jaget och deras utformning av 

självporträtten till deras roll som konstnär och samtida uppfattningar kring konstnärsrollen?   

 

Teori och metod.  

I Bia Mankells (f. 1952) doktorsavhandling Självporträtt från år 2003 beskrivs självporträtt 

som en mötesplats mellan konstnär och betraktare, samt som en plats för reflektion över den 

egna identiteten och konstnärsrollen. Självporträttet förutsätter att både konstnären och 

omvärlden ser konstnärsrollen som intressant att gestalta.1 Enligt Mankell kan begreppet 

självporträtt sägas ha två grundläggande delar: bilden och jaget, där bilden visar och jaget är. 

Begreppet bild innebär en visualisering av någonting, samtidigt som det har en potential till 

kommunikation. När konstnären avbildar sig själv sker det en tolkning i flera led. Först tolkar 

konstnären sitt jag, sedan jaget mot en visuell inriktning samtidigt som hen är medveten om 

visualiseringens kommunikativa natur. Jaget i självporträttet är konstnärens egna uppfattning 

av sig själv, en identitet som är föränderlig och komplex. För att kunna visualisera denna 

identitet krävs det att konstnären gör val kring hur och vad som ska presenteras. Jaget i 

självporträttet är inte konstnärens jag i allmänhet, utan det som hen upprättar genom 

visualiseringen.2  

I och med visualiseringens kommunikativa inslag finns det alltid en betraktare i andra 

änden av denna process. Betraktaren är både identifierbar och oidentifierbar. Den 

identifierbare betraktaren är i första hand konstnären själv, sedan den som konstnären visar 

verket för.  Oidentifierbara betraktare är de människor som ser konstverket utanför 

konstnärens kontroll. Detta både i samtiden och i framtiden, på liknande och skilda platser. 

Ett fokus på betraktaren belyser de förväntningar som finns på ett självporträtt. Den tid och 

de platser som ett konstverken har tillkommit i, hur och var det visas och kommer att visas 

kan sägas utgöra kontexten. Kontexten har en betydelse för hur ett verk uppfattas och 

påverkar betraktarens uppfattning och således verkets möjliga betydelser.3  

                                                 
1 Bia Mankell. Självporträtt : en bildanalytisk studie i svensk 1900-talskonst. Diss. Göteborgs universitet. 

Göteborg : Acta Universitatis Gothoburgensis. 2003, s. 9–10 
2 Mankell. 2003, s. 40–41 
3 Ibid, s. 39–40 



6 

 

 

Baxandall och the Period Eye 

För att utveckla begreppet kontext utgår jag i den här uppsatsen från Michael Baxandalls 

teorier om konstverk som resultat av sociala och ekonomiska förhållanden. Hans synsätt 

innebär ett fokus på marknaden och hur konstverk betraktades av sin samtid. I boken 

Painting and Experience in 15th century Italy vill Baxandall bevisa hur sociala fakta leder till 

ett utvecklande av distinkta visuella färdigheter och vanor som sedan blir identifierbara i en 

målares stil. I det första kapitlet, The Conditions of Trade, läggs vikten på hur marknaden och 

ekonomiska förutsättningar påverkar konsten. I exemplet 1400-talets Italien beskrivs konst 

som en produkt av förhållandet mellan klienter eller beställare och konstnärer. Konstverks 

uttryck påverkades exempelvis av hur konsten finansierades och beställdes och konstnärens 

anställningsform. 4 Baxandall menar att: ”The relationship of which the painting is the 

deposit was among other things a commercial relationship, and some of the economic 

practices of the period are quite concretely embodied in the paintings.”5  

För att närma sig hur konstverk sågs i tidsmässigt avlägsna kulturer använder sig 

Baxandall av begreppet Period Eye. Det innebär att den visuella upplevelsen ses som formad 

av kulturella omständigheter. Seendet påverkas av samtidens sociala vanor och erfarenheter. 

Att använda sig av ett Period Eye innebär att se samband mellan konstverk och ett bredare 

socialt och kulturellt sammanhang. Det är de visuella färdigheter och verktyg som den grupp 

människor som utgjorde en konstnärs målgrupp använde sig av under betraktandet av 

konstverken. Bilden påverkas av de sorters tolkningsförmågor som betraktaren kan använda 

sig av. Det kan vara bekanta mönster, kategorier och analogier som får konsekvenser för hur 

betraktaren ser. En person kan exempelvis ha erfarenhet av att bedöma proportioner, ha 

många ord för nyanser av färger eller vara bekant med de berättelser som avbildas. De 

visuella verktyg som både konstnär och betraktare använder sig av kommer ifrån erfarenheten 

att leva i sin samtids kultur.6 Baxandall skriver att: ”…some of the mental equipment a man 

orders his visual experience with is variable, and much of this equipment is culturally 

relative, in the sense of being determined by the society which has influenced his 

experience.”7 

                                                 
4Michael Baxandall. Painting and experience in fifteenth century Italy : a primer in the social history of pictoral 

style. London : Oxford University Press, 1974, s. 1-27 
5 Baxandall. 1974, s.1 
6 Ibid, s. 29–40 
7 Ibid, s. 40 
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I sin undersökning av italiensk 1400-talskonst påpekar Baxandall att mycket av konsten vid 

den tiden var religiös. Utöver motivval, innebär det att de användes för specifika 

intellektuella och spirituella ändamål. Bilderna var inte rena illustrationer av religiösa 

berättelser utan fungerade som externa visualiseringar av allmänhetens inre visualiseringar. 

Konstverken var inte målningarna som vi nu ser dem utan en kombination av målningen och 

betraktarens tidigare visualiseringar av samma ämne. Konst kan därför antas ha skapats med 

de tilltänkta betraktarnas kulturella referensram i åtanke. Baxandall tar upp ett antal aspekter 

av 1400-talets Italien för att återskapa ett Period Eye för epoken. Han tar upp samtida sätt att 

klassificera personer och händelser ur den kristna föreställningsvärlden, och de sorters 

attityder, utseenden och gester som ansågs passande för representationer av dem. Samtida sätt 

att predika på var betydelsefulla för att sprida den här sortens tolkningsramar till människor. 

Andra aspekter som enligt Baxandall påverkade 1400-talets italienares visuella verktyg var 

exempelvis dans, i förhållande till hur figurer arrangeras i målningar och en förmåga att med 

ögonmått bedöma avstånd, volymer och former. Detta sprunget ur det faktum att det inte 

fanns standardstorlekar, ögonmått var nödvändigt för att göra affärer. De kunskaper som 

användes i samtidsmänniskans övriga liv användes för att tolka målningar.8  

Baxandalls syfte är att med hjälp av ett Period Eye förklara hur konstverks stil under 

en viss epok är en respons på sociala förhållanden. Senare forskare har även använt sig av 

begreppet i en ännu vidare kontext, utan att fokusera främst på stil. Mikael Ahlunds (f. 1959) 

doktorsavhandling Landskapets röster: studier i Elias Martins Bildvärld är ett exempel på 

hur Baxandalls författarskap kan användas för att fördjupa förståelsen för en konstnärs arbete 

genom att fokusera på omgivande sammanhang och öka förståelsen för samtidens upplevelser 

av bilderna.9 Ahlund beskriver sin studie som färgad av läsning av Baxandalls texter. De har 

verkat som inspiration mot en generell inriktning mot marknad, beställare och sociala och 

ekonomiska sammanhang, men inte en tydligt kopierad metod. Ahlund vill istället 

sammanföra en inriktning inspirerad av Baxandall med idéer hämtade från annan forskning 

som kontextualiserar det område han studerar, i det här fallet landskapskonst.10 

Som exempel på användande av Baxandalls teorier på kandidatnivå finns Sofia Gustafssons 

C-uppsats Uppror och solidaritet: 1960- och 1970-talets politiska uttryck i den svenska 

affischkonsten från år 2013. Gustafsson behandlar politiska affischer med anknytning till 

                                                 
8 Baxandall, s. 40–107 
9 Mikael Ahlund. Landskapets röster: studier i Elias Martins bildvärld. Diss. Uppsala universitet. 2011. 

Stockholm: Atlantis,  2011, s. 14 
10 Ahlund. 2011, s. 25–26 
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alternativa rörelser, som exempelvis miljörörelsen. För att skapa ett Period Eye undersöker 

hon tidens ekonomiska förutsättningar, de olika rörelsernas politik, internationella frågor som 

var aktuella i Sverige och synen på kulturarbetares och konstnärers politiska roll.11  

Ahlund nämner det omöjliga kring att helt skapa ett Period Eye som perfekt 

återskapar en epoks uppfattning och sätt att se. Det är inte möjligt att helt sätta sig in i en 

historisk tid, dels för att källmaterialet kan vara otillräckligt, men också för att det inte går att 

undkomma den egna kulturella kontexten och föreställningsvärlden.12 Den här uppsatsens 

format tillåter inte heller en så pass djupgående analys som Baxandall utför. I stället måste 

målet bli att undersöka vissa aspekter som kan vara relevanta för självporträtten i fråga.  

I litteratur och forskning som sätter in självporträtt i en bredare kontext framträder ett 

antal huvudfokus. För att undersöka vilka sociala och kulturella förhållanden som är 

relevanta för självporträtt ställs ofta frågor om identitet och konstnärens roll, som i Mankells 

ovan nämnda doktorsavhandling. Ett annat exempel återfinns i Renaissance Self-Portraiture, 

Joanna Woods-Marsdens (f. 1936) studie från år 1998. Woods-Marsden behandlar 

självporträtt under renässansen, i relation till samtida rådande idéer kring konsten och 

konstnärers status. Hon tolkar självporträtt som ett uttryck för renässanskonstnärers 

ambitioner att förhöja konstens status. Woods-Marsden menar att det var en period då 

självmedvetenhet började ta form i konst och litteratur och använder samtida föreställningar 

om självbilden för att utforska konstnärens upplevelse av den egna subjektiviteten. 

Framväxandet av en självmedvetenhet ledde till de uttryck för identitet som självporträtten 

utgör13  

 

Det dramaturgiska perspektivet 

Som ännu ett verktyg för analys använder jag mig av det dramaturgiska perspektivet, som det 

definieras av sociologen Erving Goffman i boken The Presentation of Self in Everyday Life 

från år 1959.14 Goffman använder sig av en teatermetafor för att skapa en modell för hur 

sociala interaktioner kan studeras. I boken beskriver Goffman hur individer presenterar sig 

                                                 
11 Sofia Gustafsson. Uppror och solidaritet: 1960- och 1970-talets politiska uttryck i den svenska 

affischkonsten. Kandidatuppsats. Linköpings universitet. 2013 http://www.diva-

portal.org/smash/get/diva2:691978/FULLTEXT01.pdf (Hämtad 2017-12-07) 
12 Gustafsson. 2013, s. 24–25 
13 Joanna Woods-Marsden, Renaissance self-portraiture : the visual construction of identity and the social status 

of the artist. New Haven, Conn : Yale Univ. Press, 1998, s. 1–15 
14 Den svenska översättningens titel är Jaget och maskerna: en studie i vardagslivets dramatik. 
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själva både för andra och hur de kontrollerar andras uppfattning om dem.15 Arbetet fokuserar 

på interaktion i vardagsituationer vilket gör det svårt att i sin helhet applicera på bildkonsten. 

Den är även i huvudsak baserad på observationer av Goffmans samtid, vilket kan göra det 

svårt att helt överföra den till andra historiska kontexter. Inom det konstvetenskapliga 

området har dock delar av Goffmans teorier använts av exempelvis Carolina Brown (f. 1964) 

i hennes doktorsavhandling Liksom en herdinna: litterära teman i svenska kvinnoporträtt 

under 1700-talet. Genom Goffmans teorier betraktar Brown de olika rollerna som spelas ut i 

porträtten som parallella till verklighetens sociala spel.16 

I sin metaforiska förklaring av den sociala interaktionen liknar Goffman en individ vid en 

skådespelare eller aktör som antar olika roller på en scen. De andra som är delaktiga i 

interaktionen kan kallas för publiken. Ett framträdande är det en individ gör vid ett givet 

tillfälle vilket på något sätt påverkar publiken. Ett framträdande kan följa redan i förväg 

bestämda mönster som kan spelas upp vid andra tillfällen. De mönstren utgör en roll.17 I ett 

framträdande finns det delar som fungerar på ett allmänt fastställt sätt för att publiken ska 

kunna definiera situationen. De kallar Goffman för fasad. Fasaden består av inramningen 

som inkluderar den nödvändiga omgivningen och möbler, dekor och så liknande. Den 

personliga fasaden består av saker som aktörens kön, klädsel, tecken på rang, utseende, 

hållning, ansiktsuttryck, gester och så vidare. En aktör använder sig av fasaden för att ge ett 

visst intryck på publiken.18  

Goffman menar även att en agerande ofta vill ge sin publik ett idealiserat uttryck. 

Därför framträder individen på ett sätt som stämmer överens med samtidens rådande 

värderingar och normer. I stratifierade samhällen innebär det oftast en idealisering av de övre 

samhällsskikten och en strävan av de lägre att klättra uppåt eftersom det innebär mer prestige 

och en ökad närhet till centrat för samhällets gemensamma värden. Det innebär också att en 

individ måste ta avstånd från eller dölja alla de handlingar som inte stämmer överens med 

normerna. 19 

Goffman använder begreppet intryckstyrning för att beskriva hur aktörer arbetar för 

att kontrollera det intryck som de gör på andra. Som en del av intryckstyrning anpassar sig 

aktören efter de normer och värderingar som råder. Det innebär också att hålla aktiviteter 

                                                 
15 Erving Goffman. Jaget och maskerna : en studie i vardagslivets dramatik. Stockholm : Studentlitteratur, 2014, 

s. 9 
16 Carolina Brown. Liksom en herdinna : litterära teman i svenska kvinnoporträtt under 1700-talet. Stockholm : 

Carlsson Bokförlag, 2012, s. 29 
17 Goffman. 2014, s. 23 
18 Ibid, s. 29–30 
19 Ibid, s. 39-44 
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eller personliga egenskaper som inte anses passande hemliga. Annars skulle de misskreditera 

det jag som aktören vill gestalta.20  

Det dramaturgiska perspektivet inkluderar både medvetna och mer omedvetna sätt för 

individen att handla för att skapa intryck. Dels kan individen vara beräknande i sitt agerande 

men relativt omedveten om detta. I andra fall kan individen avsiktligt agera på ett visst sätt, 

huvudsakligen för att traditionen inom gruppen kräver det och inte för att uppnå någon 

speciell reaktion från de närvarande.21  

Ur det dramaturgiska perspektivet skulle självporträtten kunna ses som en del av ett 

framträdande där individen spelar rollen som konstnär. Självporträttet kan ses som parallellt 

med det verkliga livets konstnärsroll och får sin utformning som en konsekvens av den. 

Konstnärsrollen existerar i relation till samtida normer och kulturella förutsättningar och 

utformningen av självporträttet kan ses som ett försök till intrycksstyrning.  

Goffmans dramaturgiska perspektiv kan sägas relatera till begreppet performativitet. 

Det definierades av språkfilosofen John L. Austin (1911-1960), som menade att det finns en 

skillnad mellan konstaterande talhandlingar, som beskriver någonting vilket kan antingen 

sant eller falskt, och performativa talhandlingar vilka har ett aktivt förhållande till världen 

och en förmåga att åstadkomma förändring i den. Exempelvis hur uttalandet av ordet ja under 

vigselakten förvandlar två människor till ett gift par. Ett yttrandes egenskap som performativt 

eller konstaterande är dock alltid beroende av den språkliga och sociala kontexten. Begreppet 

performativitet har även använts av Judith Butler (f. 1956), som menar att identiteter i 

relation till kön, genus och sexualitet är performativa handlingar. De är inte naturligt givna 

utan människor blir könsmarkerade individer genom beteende. Dessa identiteter är grundade i 

normer och konventioner, vilka är kulturellt förankrade och föränderliga. Performativitet i 

kontext av konstvetenskap innebär att ett konstverk, likt ett språkligt uttryck, kan förstås som 

aktivt. Utöver en representation är det en performativ handling som har förmågan att påverka 

och förändra omvärlden. På det viset är konstverk identitetsskapande handlingar. När 

Ehrenstrahl och Zorn skapar sina självporträtt utgör det en performativ handling som 

påverkar omvärldens uppfattning av dem. Samtidigt är det uttrycket styrt av samtida normer 

och konventioner.22   

 

                                                 
20 Ibid, s. 182–206 
21 Goffman. 2014, s. 15 
22 Malin Hedlin Hayden, Mårten Snickare (red.). Performativitet: Teoretiska tillämpningar i konstvetenskap: 1. 

Stockholm : Stockholm University Press, 2017. http://www.oapen.org/search?identifier=635201#? (Hämtad 

2018-01-29), s. xii-xvi 
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Litteratur och tidigare forskning 

Självporträtt är ett fenomen som intresserat många forskare, ofta behandlas ämnet i relation 

till frågor om konstnärens identitet och roll i samhället. Som en introduktion finns the Self-

Portrait: a Cultural History av James Hall (f. 1963), ett översiktsverk som tecknar en 

kronologisk historia över självporträtt som fenomen. En studie som verkar tongivande i och 

med det att den ofta används som referens är Renaissance Sef-Portraiture: The Visual 

Construction of Identity and the Social Status of the Artist av Joanna Woods-Marsden. Hon 

behandlar det självständiga självporträttet som det tog form under den italienska renässansen 

och hur de relaterade till konsten och konstnärernas sociala status. Inom den svenska 

forskningen återfinns bland annat Bia Mankells Självporträtt, som tar ett i huvudsak 

receptionsteoretiskt perspektiv på ett stort antal svenska självporträtt från 1900-talet. Mankell 

diskuterar bland annat självporträtten i relation till deras historiska tradition och 

konstnärsrollens betydelse.  

Både Anders Zorn och David Klöcker Ehrenstrahl finns väl representerade inom 

svensk konsthistorieskrivning och forskning. Zorn har sen redan under sin levnad varit 

föremål för intresse och starka åsikter, vilka varierar i ton från hyllningsverk till rent 

ogillande. Biografiska verk om Zorn inkluderar bland andra Anders Zorn från år 2009 av 

Birgitta Sandström (f. 1943) och Anders Zorn – till ögats fröjd och nationens förgyllning av 

Hans Henrik Brummer (f. 1937) från år 1994. Den senare producerades i samband med en 

Zornutställning av Prins Eugens Waldemarsudde och Göteborgs konstmuseum. Den utgör en 

biografi som delvis drar både från Zorns egna självbiografiska anteckningar och andra källor. 

Zorns självbiografiska anteckningar finns utgivna år 1982 och senare år 2004, då i urval av 

Birgitta Sandström. Dessa var nedtecknade i efterhand av Zorn under en period mellan åren 

1907 och 1914 och rör hans liv fram till år 1911. Ett betydelsefullt forskningsarbete för den 

här uppsatsen har varit Peter Nordins (f. 1964) Audiens hos en konstnärsfurste, Anders Zorns 

iscensättande av sin konstnärsroll. Med hjälp av Bourdieus teorier och begrepp som habitus 

och socialt kapital undersöker Nordin Zorns utformning av sina olika ateljéer och hur han 

använde sig av dem i sin roll som konstnär.  

En personhistorisk skildring av David Klöcker Ehrenstrahls liv publicerades år 1947, 

författad av Axel Sjöblom (1882–1951), vilken har utgjort en viktig källa för den här 

uppsatsen. Sjöblom baserar sitt arbete delvis på Ehrenstrahls egna brevväxling. I samband 

med Nationalmuseums utställning av Ehrenstrahls konst utkom en utställningskatalog år 

1979, vilken innehåller essäer av bland andra Allan Ellenius (1927–2008) samt Åke 
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Meyerson (1910-1992). Ellenius författarskap inkluderar även Karolinska Bildidéer från år 

1966, där 1600-talets svenska konst analyseras med en medvetenhet om den historiska 

kontexten. Ehrenstrahls konstnärskap behandlas genomgående. Boken inleds med en 

omfattande analys av hans självporträtt, vilken verkar ha haft tongivande inverkan när senare 

konsthistoriker diskuterat verket. I Det karolinska porträttet, utgiven år 2000, behandlar 

Martin Ohlin (f. 1967) porträttkonsten under Karl XI och Karl XII:s tid, ur ett samtida 

politiskt och idéhistoriskt sammanhang. I kapitlet Karolinska porträttkonstnärer tar han upp 

Ehrenstrahl och bygger vidare på Ellenius analys av självporträttet.  

 

Material och avgränsningar 

Val av undersökningsmaterial i form av konstverken har först hittats genom sökningar i 

nationalmuseums digitalisering av sina samlingar. Samlingarna har den fördelen att de är 

relativt omfattande. Mycket av bildmaterialet finns även tillgängligt som public domain vilket 

innebär att det är allmän egendom och får publiceras fritt. Litteratur och relevant forskning 

har hittats via sökningar i databaser som Libris och DiVA, samt i Linköpings 

universitetsbiblioteks katalog. Utöver detta har även noter och källhänvisningar ur läst 

litteratur använts för att utöka det litterära materialet.  

På grund av tidsbegränsningar och uppsatsens format har användandet av 

andrahandskällor för de båda konstnärernas självbiografiska handlingar och brevväxling varit 

nödvändig. Läsandet av Ehrenstrahls texter försvåras också av okunskap kring det tyska 

språket från min sida. Detta innebär naturligtvis en svaghet då eventuella fel i översättningar 

upprepas av mig. Det urval som tidigare gjorts av de som ansvarat för publicering av dessa 

handlingar påverkar givetvis också.  

Analysen har avgränsats till det som utifrån det ihopsamlade materialet har framstått 

som relevant i relation till frågeställningarna och teorin. Som skrivet ovan innebär uppsatsen 

format vissa begränsningar. En mer djupgående analys som tar upp fler synvinklar och 

aspekter skulle vara möjlig. I de här uppsatsen har jag begränsat mig till det som för mig 

verkade som mest framträdande.  

Disposition 

I uppsatsens inledning har syfte och frågeställningar, teoretiska perspektiv och, tidigare 

forskning och litteratur samt material och avgränsningar behandlats. Inledningen följs av 

uppsatsens bakgrundsdel vilken innehåller biografisk information om de två konstnärerna 
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David Klöcker Ehrenstrahl och Anders Zorn, vilket ämnar ge läsaren en grundläggande insikt 

i deras liv som kan tänkas vara nödvändig för förståelsen av analysen.  

Analysdelen behandlar först Ehrenstrahls självporträtt, sedan Zorns. Analysen 

innehåller viss historisk information om konstnärsrollen generellt, samt hur den relaterar till 

konstnärerna mer specifikt. En blandning av analys och historiska fakta nödiggörs av 

uppsatsens syfte och de teoretiska utgångspunkterna.  

Uppsatsen avslutas med en avslutande diskussion där frågeställningarna svaras 

närmare, vilket innebär en viss sammanfattning av uppsatsens resultat.  
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Bakgrund 

David Klöcker Ehrenstrahl 

David Klöcker Ehrenstrahl föddes i Hamburg i april år 1628. Han döptes till David Klöker, 

vilket han hette fram till dess han adlades. I den här uppsatsen namnges han som Ehrenstrahl 

även under perioden innan upphöjningen till adligt stånd. I sköldebrevet från år 1674 anges 

han vara av adlig börd, även om detta är obevisat. Förhållandevis lite är känt av Klöcker 

Ehrenstrahls barndom, men hans far var en skräddare vid namn Johann Klöker, hans mor av 

troligtvis släktnamnet Othman.23  

Det 30-åriga kriget avslutades med den så kallade westfaliska freden år 1648, efter en 

utdragen fredsprocess. Förhandlingarna fördes i städerna Münster och Osnabrück, dit den 

svenska delegationen hade anlänt år 1644.24 Klöcker Ehrenstrahl återfinns där anställd som 

skrivare på det svenska kansliet.25 Han hade färdats dit i sällskap med den svenske delegaten 

och diplomaten Adler Salvius (1590-1652), som var bosatt i Hamburg.26 Utöver arbetet som 

skrivare så tecknade och målade Ehrenstrahl kontinuerligt, han fick under några veckor även 

undervisning i målaryrket. Det är möjligt att det var i Osnabrück som han bestämde sig för att 

satsa på konstnärsyrket. När fredsförhandlingarna var över begav han sig till Amsterdam för 

att fortsätta sina studier hos den bara några år äldre landsmannen Juriaen Jacobsz (1624-

1685).27  

År 1651 hade Ehrenstrahl kommit i anställning hos militären och greven Karl Gustav 

Wrangel (1613-1676) som vid tiden var generalguvernör i Wolgast. I Wrangels tjänst fanns 

sedan tidigare målaren och grafikern Matthaeus Merian d.y. (1621-1687) som Ehrenstrahl 

träffade under fredsförhandlingarna i Osnabrück. Det är möjligt att det var via den kontakten 

som Ehrenstrahl gjorde sig påmind hos Wrangel. Wrangel var mån om att uppgradera sin 

livsstil till en mer ståndsmässig nivå som kunde reflektera den förmögenhet och status han 

förvärvat under krigets framgångar. I hans tjänst utförde Ehrenstrahl flertalet målningar, 

bland andra porträtt av Wrangel och hans familj.28 När Wrangel sedan återvände till Sverige 

år 1652 var Ehrenstrahl med. Kort därefter var han även i tjänst hos änkedrottningen Maria 

                                                 
23 Axel Sjöblom. David Klöcker Ehrenstrahl. Malmö : Allhems förlag. 1947, s.10 
24 Nils Erik Villstrand. Sveriges historia : 1600-1721. Stockholm : Norstedt. 2011, s. 117–122 
25 Sjöblom. 1947, s. 9 
26 Åke Meyerson. Den talföre narren och den sköna grevinnan. I David Klöcker Ehrenstrahl : Nationalmuseum, 

1976. Torsten Gunnarsson (red.). Stockholm : Nationalmuseum, 1976, s. 26  

se även: Johan Adler Salvius. Svenskt biografiskt lexikon (art av B. Boëthius.). 

https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/5540 (hämtad 2017-12-07) 
27 Sjöblom. 1947, s. 10 
28 Meyerson. 1976, s. 26–32.  
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Eleonora (1599-1655), vilket varade fram till år 1654. Därefter begav han sig söderut på en 

bildningsresa till Italien, vilken han ansökte stöd för hos änkedrottningen. 

Ehrenstrahl reste först till Venedig, sedan efter en tid till Rom. Under resans gång 

sammanstrålade han med den svenske fortifikationsofficeren Erik Dahlberg (1625-1703), 

senare känd för sitt arbete med verket Suecia antiqua et hodierna.29 Det är möjligt att de 

kände varandra sedan tidigare, då de gått på samma skola i Hamburg.30 Utifrån bevarade 

skissböcker är det dock uppenbart att de umgicks under resan och blev goda vänner. 

Ehrenstrahl målande ett porträtt av Dahlberg och de två upprätthöll en brevväxling livet ut. 

Under sin tid i Rom bodde Ehrenstrahl hos kardinalen Fredrik von Hessen (1616-1682), han 

hade sin ateljé i ett lusthus i kardinalens park. Skissböckerna från resan vittnar om ett intresse 

för vyer över Italiens arkitektur och antika monument. År 1658 avreste Ehrenstrahl från Rom. 

Han hade med Dahlbergs hjälp påmint sig till Karl X Gustaf (1622-1660) och erhållit både ett 

pass utfärdat som kungens målare och en uppmaning att återvända till Sverige och bli 

hovmålare. Han reste från Rom över Florens till Paris och efter några missöden med en 

skuldsatt vän, vidare till London och Hamburg för att anlända i Sverige sommaren år 1661.31 

Karl X Gustav hade vid det här laget avlidit, så Ehrenstrahl vände sig till änkedrottningen 

Hedvig Eleonora (1636-1715) för arbete. Han hade skrivit till Dahlberg från London för att 

försäkra sig om möjligheten till anställning. Under hösten fick han ta emot en del 

beställningar och i december samma år blev han utnämn till hovmålare eller hovkonterfejare 

som han kallades, en term som närmre betyder porträttmålare.32  

Som hovmålare åt Hedvig Eleonora och senare Karl XI (1655-1697) utfärdade 

Ehrenstrahl mängder av porträtt, både av kungafamiljen och adeln, med också av karl XI:s 

djur och jakttroféer. Han var även ansvarig för flera monumentalmålningar och 

rumsdekorationer, som Hedvig Eleonoras paradsängkammare och takutsmyckningarna i 

Drottningholms trappuppgång och riddarhusets stora sal. Utmärkande för mycket av 

Ehrenstrahls verk är det flitiga användandet av allegoriska figurer och symboler för att 

representera och förhärliga kungamakten. Ehrenstrahl adlades år 1674 och år 1690 nådde han 

kulmen på sin karriär när Karl XI utnämner honom till hovintendent. 33 

Under sin livstid var Ehrenstrahl gift två gånger, den första år 1663 med Maria 

Momma (d. 1680), dotter till Willem Momma (d. 1679), brukspatron på Skäppsta 

                                                 
29 Sjöblom. 1947, s. 17-19 
30 Meyerson. 1976, s. 26–27 
31 Sjöblom. 1947, s. 23–17 
32 Ibid, s. 28–30  
33 Ibid.  
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mässingsbruk vid Nyköping. Efter svärfaderns död övertog Ehrenstrahl bruket. Maria dog år 

1980 och följande år gifte Ehrenstrahl om sig med änkan Emmerentia Baumann.34 Hennes 

son Frans Joakim Gerdes (1670-1727) blev senare Ehrenstrahls arvinge, kort innan 

styvfaderns död blev han adlad med namnet Ehrenstrahl.35   

I Ehrenstrahls ateljé hölls kostundervisning av akademiliknande former, för första 

gången i Sverige. Undervisningen leddes av konstnären Martin Hannibal, med Ehrenstrahl 

som överinseende. Verksamheten stod utanför den vanliga skråbundna utbildningen, men det 

skulle dröja innan mer omfattande akademiundervisning etablerades i Stockholm. Hos 

Ehrenstrahl utbildades konstnärer som Mikael Dahl (1659-1743), Ehrenstrahls dotter från 

hans första äktenskap Anna Maria Ehrenstrahl (1666-1729) och David Krafft (1655-1724), 

Ehrenstrahls systerson och framtida efterträdare som hovmålare.36 

Under sina senare år led Ehrenstrahl allt mer av smärtor och sjukdom. Han fortsatte 

dock att måla, bland annat två stora målningar av korsfästelsen och den yttersta domen. 

Ehrenstrahl avled den 23 oktober år 1698.37 

 

Anders Zorn 

Anders Zorn föddes den 18 februari 1860 i byn Utmeland i Mora. Han var den 

utomäktenskapliga sonen till Grudd Anna Andersdotter (1838-1920) och bryggerimästaren 

Leonhard Zorn (1831-1872) från Würtzburg i Tyskland, som hon hade träffat när hon 

säsongsarbetande som bryggeriarbeterska i Uppsala. Zorn hade en enkel uppväxt på sina 

morföräldrars gård i Mora. Han träffade aldrig sin far, men efter dennes död 1872 fick han 

mottaga ett arv på 3000 kronor. Det arrangerades också för honom att gå i skola i Enköping, 

där han fick sin första undervisning i teckning. Det var även tack vare arvet från fadern och 

dennes kollegers inblandning som Zorn senare kunde studera vid Konstakademin i 

Stockholm.  

Zorn utmärkte sig vid akademin men när pengarna från arvet tog slut började han, 

parallellt med studierna arbeta med att ge teckningslektioner och som porträttmålare. Han 

hade ett genombrott på elevutställningen 1880, vilket ledde till fler porträttbeställningar från 

Stockholms borgerskap. Det var även via beställningsarbetet han träffade sin framtida hustru 

                                                 
34 Sjöblom. 1947, s. 78 
35 Ibid, s. 69 
36 Mårten Snickare. Stormaktstiden. I Konst och visuell kultur i Sverige, före 1809. Lena Johannesson (red.) 

Stockholm : Signum. 2007, s. 248 
37 Sjöblom. 1947, s. 64–69 
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Emma Lamm (1860-1942).38 Zorns många beställningsuppdrag gjorde att hans studier vid 

akademin blev lidande, vilket ledde till att han blev varnad för försumlighet för att därefter 

avsäga sig sina studier.  

Under slutet av 1800-talet fanns det bland många konstnärer, främst ur den yngre 

generationen, ett starkt missnöje mot Konstakademin. Opponenterna kallas den krets av 

konstnärer som år 1885 organiserade sig och ställde krav till Konstakademin om 

tillsättningen av en kommitté för modernisering av undervisningen och reformer av dess 

organisation och utställningsverksamhet. Zorn var en av dem som undertecknade det 

dokument där de klargjorde sina krav.39 Följande år firade Konstakademin 150-årsjubileum 

med en utställning där många av opponenterna var frånvarade. Istället planerades en 

motutställning. Zorn medverkade vid den till stor succé bland kritiker och allmänhet.40 Efter 

konstnärsakademins avslag av deras krav bröt opponenterna slutligen ut sig och bildade 

Konstnärsförbundet år 1886.41 Zorn kom att vara medlem i fram till sitt utträdande år 1903.42 

Under sin karriär genomförde Zorn en mängd resor och längre utlandsvistelser, den 

första till Spanien och England där han målade akvareller. Efter äktenskapet till Emma Lamm 

år 1885 gick bröllopsresan till Konstantinopel, Italien och Frankrike. År 1887 begav sig paret 

till Spanien för att senare under vintern bosätta sig i den engelske fiskarbyn St. Ives, där Zorn 

återupptog oljemåleriet. Målningen Fiskare i St. Ives blev en framgång på Salongen i Paris år 

1888, där den köptes av den franska staten. Efter detta kom Paris att bli makarna Zorns hem 

fram till år 1896, samtidigt som de gjorde många resor, med sommarvistelser i Sverige.43 

Zorn hade redan innan flytten kontakter som hjälpte honom in i Paris elit och väl där stiftade 

han fler viktiga bekantskaper, bland högborgerligheten likväl som konstnärer.44 År 1889 

arrangerades världsutställningen i Paris. Den svenska deltagandet, under konstnärsförbundets 

ledning, blev en framgång. Zorns stjärna bekräftades när han på utställningen fick första 

klassens medalj. Han tilldelades även Hederslegionen, den förnämsta franska orden.45 1889 

                                                 
38 Birgitta Sandström. Konstnären Anders Zorn : 1860-1920. Mora : Zornmuseet. 2010, s. 5–7 
39 Sixten Strömbom. Konstnärsförbundets historia 1 till och med 1890. Stockholm : Bonnier, 1945, s. 193–197  
40 Ibid, s. 209–216 
41 Ibid, s. 241 
42 Hans-Olof Boström. Konstnärsförbundet. Nationalencyklopedin. 

http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/konstnärsförbundet (hämtad 2017-11-29) 
43 Sandström. 2010, s. 8–14.  
44 Ibid, s. 22 
45 Johan Cederlund. (red.). Zorn mästerverk.. Malmö : Arena. 2010, s. 11 
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var även det år som Zorn levererade beställningen på sitt självporträtt till Uffizierna i Florens, 

ett tydligt tecken på framgång inom den internationella konstvärlden.46  

Under 1890-talet var Zorn som mest internationellt sysselsatt. Han delade sin tid mellan 

porträttuppdragen i Paris och motiv hämtade från Mora och Dalarö, det sistnämnda ofta 

friluftsmåleri av nakna unga kvinnor. Zorn var en eftertraktad porträttkonstnär och många av 

de målningarna kom även till i USA, dit han kom att resa sju gånger. Den första resan till 

USA skedde i samband med världsutställningen i Chicago år 1893, där Zorn var kommissarie 

för den svenska konstavdelningen. Han kom att avporträttera många ur den amerikanska 

eliten, bland andra tre presidenter. Zorn stiftade också bekantskap med konstsamlaren 

Isabella Stewart Gardner (1840-1924), som under åren köpte flera av hans målningar, bland 

annat Omnibus från år 1892. Efter att paret Zorn flyttade tillbaka till Sverige år 1896 fortsatte 

Zorns internationella kontakter, han fortsatte att resa fram till första världskrigets utbrott. Den 

sista resan till USA gjorde han år 1911. Under perioden deltog han i utställningar och tog 

emot porträttuppdrag. Totalt kom Zorn att utföra ungefär 550 porträtt. År 1906 kröntes hans 

internationella karriär med en separatutställning anordnad av Galeries Durand-Ruel i Paris, 

till god kritik.47 Zorn var även en flitig etsare vilket bidrog till att sprida kännedomen om 

hans konst.48 

Efter att ha återvänt till Sverige år 1896 fortsatte Zorn sin karriär som porträttmålare. 

Hans klientel hade tidigare bestått av kulturpersonligheter och det högre borgerskapet, men 

nu inkluderade den även de högsta samhällsklasserna. Zorn avporträtterade exempelvis kung 

Oscar II (1829-1907), kung Gustav V (1858-1950) och drottning Sophia (1836-1913).49 

Utöver porträtt kan nationalromantiska folklivsskildringar och aktmåleri räknas som Zorns 

huvudsakliga motivgrupper. Aktmåleri, eller måleri efter naken modell förekommer 

genomgående genom Zorns karriär. Han målade ofta unga kvinnor utomhus och badande, 

utan mytologisk förklädnad.50 Senare i livet målade han även nakna modeller inomhus, dels 

som poserande i hans studio, men också som del av folklivsskildringarna från Mora.51  

 Zorn var intresserad av folkkonstens estetik och han engagerade sig för att 

folkkulturen skulle få en erkänd ställning inom det svenska kulturlivet. Detta skedde främst 

                                                 
46 Tomas Björk. 1800-talet. I Konst och visuell kultur i Sverige, 1810-2000. Lena Johannesson (red.) 

Stockholm : Signum. 2007, s. 71 
47 Cederlund. 2010, s. 15 
48 Björk, Johannesson (red.). 2007, s. 71 
49 Sandström. 2010, s. 44 
50 Cederlund. 2010, s. 13 
51 Sandström. 2010, s. 44–51 
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via hans initiativ för folkmusiken.52År 1886 hade Zorn köpt en tomt i Mora, dit han låtit flytta 

en stuga från sin morfars gård. Den utgjorde början till Zorngården, vars utbyggnationer 

ritades av Zorn själv med inspiration från engelsk högreståndsarkitektur och Dalarnas 

byggnadskultur. Inredningen kom att präglas av hans engagemang för konst och 

allmogetradition. Efter hemkomsten till Sverige 1896 bosatte sig paret Zorn där permanent. 

Zorn var en mycket inflytelserik konstnär och han umgicks med många av dåtidens ledande 

personligheter. Förutom konstnärsvänner som Carl Larsson (1853-1919) besöktes 

Zorngården av statsrådet Karl Gustav Westman (1876-1944) och flera kungligheter, som 

prins Eugen (1865-1947) och kung Gustav V.  

Paret Zorn ägnade sig även åt en del filantropiskt arbete. Mot slutet av 1890-talet 

började de engagera sig för Mora och dess invånare. Det mest omfattande arbetet var 

grundandet av en folkhögskola. Där kunde traktens ungdom få undervisning, bland annat så 

gav Zorn lektioner i frihandsteckning. Makarna Zorn gynnade även ändamål utanför Mora. 

Exempelvis så instiftade de Bellmanpriset, som delas ut av Svenska Akademin och inrättade 

en professur i konsthistoria vid dåvarande Stockholms högskola.53 

Under sitt sista decennium fick Zorn bemöta viss kritik. Många uppfattade honom 

som en målare för etablissemanget och hans nakenmåleri ansågs i högre grad vara opassande 

sexuellt i uttryck. Zorns hälsa var även allt sämre och han dog den 22 augusti år 1920.54 

 

  

                                                 
52 Björk, Johannesson (red.). 2007, s. 17  
53 B Sandström, Konstnären Anders Zorn : 1860-1920., Mora : Zornmuseet. 2010, s. 36–41 
54 Cederlund. 2010, s. 18 
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Analys 

Ehrenstrahls Självporträtt med allegorier 

Ehrenstrahls Självporträtt med allegorier är en oljemålning på duk, i formatet 178x145,5 cm. 

Målningen hör idag till Nationalmuseums samlingar, dit den förvärvades genom överförande 

från Drottningholms slott år 1865.55 Ehrenstrahl har själv beskrivit och förklarat målningen i 

boken Die vornehmste Schildereyen, welche in denen Pallästen des Königreiches Schweden 

zu sehen sind, utgiven år 1694. I Axel Sjöbloms bok om Ehrenstrahl finns beskrivningen av 

självporträttet översatt till svenska. 56  

Målningen är centrerad kring Ehrenstrahl själv. Han har framställt sig själv som 

sittande, lutad med ena armen över stolens ryggstöd. Han är klädd i ett långt, draperad 

rödbrunt plagg, med en vit kravatt knuten kring halsen och iförd allongeperuk. Framför 

konstnären, längst till väster i bilden, syns kanten på en uppspänd målarduk. Ehrenstrahl 

håller upp en krita som om han är beredd att teckna något på den. Samtidigt vänder han 

huvudet emot kvinnogestalten till höger. I Die vornehmste Schildereyen… identifierar 

Ehrenstrahl henne som en allegorisk representation av Pictura, eller målarkonsten. Med ena 

handen erbjuder hon en palett med färg och penslar åt konstnären, som om hon uppmanar 

honom till att måla. Hennes andra hand vilar på Ehrenstrahls axel. Hon är iförd en draperad 

blå och gulvit klädsel som lämnar ena bröstet bart. Längre bak i bildrummet, till vänster om 

Ehrenstrahl syns ännu en kvinnogestalt, i översättningen av Ehrenstrahls beskrivning en 

allegori för fantasien.57 Denna bär en bevingad krona och håller i ett papper som hon 

gestikulerar emot. På pappret står det skrivet: Immortales pinge Majestalii laudes, vilket kan 

översättas till ”Måla deras Majestäters odödliga berömmelse”.58 Kvinnogestalternas 

allegoriska funktion förstärks även av deras idealiserade ansiktsdrag i kontrast med den mer 

realistiska framställningen av Ehrenstrahls ansikte. I den övre högra delen av bilden svävar en 

bevingad barngestalt, hållandes i en mask hängandes på en gyllene kedja. Enligt Ehrenstrahls 

beskrivning symboliserar barnet kärleken till målarkonsten och kedjan med masken 

målarkonsten själv. Här liknar han en god målning är vid en kedja. En duglig kedjas 

likformiga länkar är som de olika delarna i ett väl samordnat konstverk. Han ger sin syn på en 

god målning, som måste vara väl tecknad och komponerad, samt god i sin tanke, 

                                                 
55 Nationalmuseum. Självporträtt med allegorier. 2017. 

http://collection.nationalmuseum.se/eMP/eMuseumPlus?service=ExternalInterface&module=collection&objectI

d=17952&viewType=detailView (Hämtad 2017-12-14) 
56 Sjöblom. 1947, s. 59 
57 Ibid, s. 59 
58 Ibid, s. 59 
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färgbehandling, återgivning av uttryck och sina proportioner. Rörelsen måste vara vacker, 

med figurerna klädda efter antik sed och rätt uppfattade ljus och skuggor.59  

På baksidan av duken står det skrivet: Anno 1691 ähr detta Schillerie af Kongl: Maÿ: 

hoff Intendent David Klöcker Ehrenstrahl förfärdigat uthi des 62 ålders åhr hwilken wehlat 

förftella huruledes han af Kerleek till måhlare Konften med fine Inventioner föcker höga 

Öfwerheetens Odödeliga beröm.60 

Både i sin beskrivning av verket och i texten på pappret i målningen och på dukens 

baksida förtydligar Ehrenstrahl syftet med sitt måleri. I Sjöbloms översättning av 

beskrivningen i Die vornehmste Schildereyen… skriver Ehrenstrahl det följande:  

”Härmed har konstnären underdånigst velat tillkännagiva, att, ehuru Hans Kungl. 

Maj:t hans allernådigaste konung och herre visat honom den kungliga nåden att 

allernådigast förordna honom till hovintendent, det oaktat kärleken till målarkonsten 

till den grad driver honom, att han, så länge han lever och den Högste låter honom 

vara frisk, icke kan underlåta att måla, i synnerlighet som han i sina verk endast 

traktar efter att för eftervärlden framställa den allernådigaste höge överhets 

odödliga och berömdvärda minne.”61 

Den konstnärsroll som Ehrenstrahl definierar i texten är en som är till för att avbilda 

kungahuset, hans syfte är uttalat politiskt. Under 1600-talet var porträtt ett vanligt uppdrag 

för konstnärer. De beställdes av kungahuset, adeln, prästerskapet och borgerskapet av 

hovmålare som Ehrenstrahl och av andra, skråbundna målare. Majoriteten av de 

porträttmålare som var aktiva i Sverige kom ifrån utlandet, särskilt Tyskland och 

Nederländerna. Under 1600-talet skedde det en internationalisering av porträttkonsten, när 

konstnärer i större utsträckning rörde mellan länder och förekomsten av tryckta 

reproduktioner av målningar ökade.62   

I Sverige under 1600-talet betraktades konsten traditionellt som ett hantverk. 

Majoriteten av alla konstnärer var skråbundna, likt andra hantverkare som snickare eller 

skräddare. Målarna hade sedan år 1622 ett eget skrå, Conterfeije och Målare Embetet, vars 

huvudfunktion var att gynna medlemmarnas intressen och skydda dem från utomstående 

konkurrens. Skrået var organiserat i en grupp mästare med gesäller och lärlingar, ledda av en 

                                                 
59 Sjöblom, s. 59 
60 Nationalmuseum. Självporträtt med allegorier.  
61 Sjöblom. 1947. S.59 
62 Karin Sidén. The Ideal Childhood. Portraits of Children i 17th Century Sweden. I Baroque dreams : art and 

vision in Sweden in the era of greatness. Allan Ellenius (red.) Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis, 2003, s. 
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ålderman. Generellt sett så gällde skråtvång, ingen som stod utanför skrået hade rätt att utföra 

ämbetet. Undantag kunde däremot göras för utländska konstnärer som kom till landet för att 

arbeta för hovet. Dispens från skråtvånget kunde ges efter en kunglig förordning. Under 

1600-talet tog kungamakten allt större kontroll över den konstnärliga verksamheten, vilket 

resulterade i att skrånas inflytande begränsades. Ehrenstrahl var en av de konstnärer som 

genom kunglig dispens kunde verka utanför skråväsendet.63  

Under stormaktstiden påverkades konstsynen i Sverige allt mer av influenser utifrån. 

Den mer allmänna trenden efter renässansen i Europa var konstnärernas utveckling bort från 

en ställning som skråbundna hantverkare mot en som liknade författarnas status som 

oberoende intellektuella. Ekonomiskt sätt förbättrades deras ställning, även om det var få som 

kunde nå socialt framstående positioner. Få konstnärer hade eller ville ha en ställning där de 

obundet kunde skapa fritt, oftast var de hårt styrda av beställarnas önskemål. Att ha en 

befattning som hovmålare innebar en säker ställning och ekonomi. En annan anledning att 

söka sig till den rollen kunde vara en önskan av att få skapa någonting större, mer originellt 

än vad den borgerliga publiken efterfrågade. I Nordeuropa utgjorde i hög grad porträtten den 

största delen av en hovmålares uppdrag.64 Det gällde även för Ehrenstrahl som enligt kontrakt 

var bunden till att utföra ett visst antal porträtt per år.65 En porträttmålare var ofta i direkt 

kontakt med de personer som skulle avporträtteras. Konstnärens förmåga att presentera sig 

själv väl genom exempelvis kläder, konversation och sätt att föra sig var därför viktigt för 

dennes framgång. Att vara utländsk och berest var också en fördel, eftersom man då kunde 

erbjuda sina kunder en länk till det senaste inom konst och mode på den internationella 

scenen.66 

Av änkedrottningen Hedvig Eleonora och Karl XI användes konsten bland annat som 

en del i en politisk strävan efter ett envälde. I rollen som hovmålare anlitades Ehrenstrahl för 

att gestalta en idealiserad kungamakt, som en del i en politisk strategi där visuell retorik och 

spridandet av bilder var viktig. Även om furstens makt inte var oinskränkt i verkligheten, så 

var det viktigt att den framställdes som sådan. Det var en strategi som var influerad av 

franska förebilder, och bilden som skapades av den svenske kungen kan förstås i relation till 

den som skapades av Ludvig XIV (1638-1715).67  Porträtt och porträttsamlingar kunde även 

användas för att demonstrera hierarki och dynastiska länkar och var således en medvetet 

                                                 
63 Snickare, Johannesson. 2007, s. 243–246 
64 Martin Olin, Det karolinska porträttet : ideologi, ikonografi, identitet., Stockholm : Raster. 2000, s. 139–141 
65 Sjöblom. 1947, s. 30 
66 Olin. 2000, s. 142–144 
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utövande av kunglig politisk makt.68 Ehrenstrahl hade i jämförelse med sina kollegor på 

kontinenten en relativt ovanlig position i och med det att han i stort sett hade ensamrätt på de 

kungliga beställningarna inom alla genrer. Vanligare var att konstnärer specialiserade sig.69 

Ehrenstrahls produktion bestod till största del av porträtt, men även djurmålningar, 

rumsdekorationer, historiemåleri och gestaltning av ceremonier.70  

Stormaktstidens samhälle vilade på ett system av förhållanden mellan patroner och 

klienter, vilka existerade som komplement till de släktband som också var viktiga för 

maktstrukturen. För en konstnär som inte ville verka inom den restriktiva skråmiljön var det 

av högsta vikt att skaffa sig en patron och dennes beskydd och hjälp. Det var även ett sätt att 

göra karriär som gällde för alla samhällsgrupper. Genom att insinuera sig hos en patron som 

var framgångsrik och steg i hierarkin kunde klienten själv följa med upp. Sedan kunde man 

vara i position att bli rekommenderad för någon högre befattning, exempelvis vid hovet. Det 

var just en sådan karriär som Ehrenstrahl gjorde, med hjälp av sin ursprungliga patron Karl 

Gustav Wrangel kom han så småningom till sin position som hovmålare och senare 

hovintendent vid det svenska hovet. Ehrenstrahls nära relation till Dahlberg stod honom 

också bi, vid flera tillfällen avancerade han genom Dahlbergs inflytande. Hans kontaktnät 

skyddade honom även under hans senare år. När det var på tal om att skicka efter en 

framstående fransk porträttmålare för att förnya den svenska konsten gjordes detta omöjligt 

av Ehrenstrahls höga gunst hos kungen och decennier av prestige och kontakter.71 

Ehrenstrahls personliga ekonomi blev allt bättre under hans karriär. Från att till en början ha 

varit något ostadig innan anställningen och en tid efter, med en del försenade betalningar, 

gick hans arvode upp. 72I jämförelse med andra konstnärer i Hedvig Eleonoras anställning 

hade han betydligt högre priser, något som även gällde internationellt sett. Ehrenstrahls 

självporträtt kan ses som ett sett att representera kulmen av en karriär inom Patron- och 

Klientsystemet. Han är en lyckad man som nått sina mål och visar tacksamhet gentemot den 

allra förnämsta av patroner. Ehrenstrahl var heller inte en man som drog sig för att tala gott 

om sig själv. I ett brev till Dahlberg beskriver han sig som en av samtidens fyra eller fem 

bäste målare. Hans korrespondens talar om en man som var ambitiös och beräknande när det 

kom till att nå målet om ära och rikedom. Vid flera tillfällen gav han negativa omdömen om 

                                                 
68 Lisa Skogh. Material worlds : queen Hedwig Eleonora as collector and patron of the arts. Diss. Stockhom : 

Stockholms universitet, 2013, s. 73-148   
69 Olin. 2000, s. 161 
70 Se exempelvis Sjöblom eller Nationalmuseums utställningskatalog från år 1979 för genomgång av 

Ehrenstrahls oeuvre.  
71 Olin. 2000, s. 148–167 
72 Sjöblom. 1947, s. 29, 48–51 
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rivaliserande konstnärer, som Matthäus Merian d.y, vilken han hade arbetat i nära anslutning 

till under tjänsten hos Wrangel. När Georg Burghardt börjar får fullmakt som kunglig 

porträttör och börjar få uppdrag under det senare 1670-talet målar Ehrenstrahl ut honom som 

inkompetent till Dahlberg, som annars stod i position att hjälpa Burghardt. 73  

Ehrenstrahls syn på konsten som han beskriver i Die vornehmste Schildereyen… var 

influerad av klassiska och franska idéer, som de som framhölls av den franske 

konstteoretikern Roger de Piles (1635-1709). Ehrenstrahl, i linje med de Plies, understryker 

vikten av dekorum inom porträttkonsten.74 Med dekorum menas det som ansågs passande för 

visuella uttryck, vilket kunde kontrollera hur och vad som kunde representeras, hur 

kompositionen kunde se ut och så vidare.75 Ett porträtt som föjer decorum använder sig av 

passande uttryck för att avbilda människor, vilka relaterade till den avbildades klass, kön och 

ålder exempelvis.76 Under 1600-talet var det även vedertaget att ett porträtt skulle visa den 

avbildade som tillhörande en konventionell typ. Hur en person representerades i attityd och 

med olika attribut styrdes av rang, yrke, kön och ålder. Mer individuella egenskaper fick 

rymmas inom ramen för konventionen. Enligt de Piles så var porträttets funktion att på bästa 

sätt visa hur den avbildade besitter de dygder och kvalitéer som förknippas med typidealet.77 

Ehrenstrahls representation av sig själv i självporträtt med allegorier skulle, ur det 

dramaturgiska perspektivet kunna sägas representera ett framträdande eller en del av ett 

framträdande av den konstnärsroll som han ville fylla. Det är ett framträdande där han med 

hjälp av signaler som för hans samtida publik signalerade hans position i samhället vill visa 

sig själv som den ideale konstnären. I Olins översättning av de Piles: ”Jag är den berömde 

konstnären, enastående i mitt yrke…”.78 Som ett led i det försök till intryckstyrning som 

självporträttet kan sägas innebära använder sig Ehrenstrahl av en fasad som är menad att 

övertyga hans publik om hans status och konstnärliga kaliber. Hans draperade rock stämmer 

överens med de ideal som han identifierar för en god målning, den har både den barocka 

rörelsen och antikiserande, tidlös karaktär. Den allongeperuk och kravatt som han bär var 
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76 Sidén. 2003, s. 61 
77 Olin. 2000, s.  29 
78 Ibid, s. 29 



25 

 

mode importerat från Frankrike och Ludvig XIV:s hov.79 Det är ett klädval som anspelar på 

hans status som adelsman och höga position vid hovet. Det kan också tänkas relatera till den 

roll som en porträttmålare med ambition fördelaktigt antog, som den sorts person som var 

passande i sällskap med kungligheter och adliga. Peruken kan också ses som ett sätt av 

konstnären att framställa sig själv efter decorum, i enlighet med en typ. Eftersträvandet efter 

den idealiske sociala personligheten krävde en anpassning efter den egna samhällsklassens 

norm. Individualitet var underordnat samhällsställningen och peruken var ett verktyg för en 

eftersträvansvärd konformitet.80 Även gestaltning av ansiktsuttryck var styrda av 

konventioner. Samtidens konstteoretiska texter uppmanar till varsamt idealiserande av 

modellens utseende. Samtidigt så, i enlighet med nystoicistiska ideal, där självbehärskning 

var en grundregel, så lät tidens adelsmän sig gärna avbildas som kontrollerade, oberörda och 

värdiga. Efter samma tanke så var tecken på åldrande bevis på rika erfarenheter och visdom 

och det var artigt att inkludera dem i porträtterandet av stora män. Ehrenstrahls självporträtt 

visar hans ålder, samtidigt som han framställs med ett värdigt ansiktsuttryck.  

Sättet Ehrenstrahl har målat sin hållning och gester kan sägas vara av vikt. Både 

handen som håller i kritan och den som bereder sig för att ta emot paletten ger intrycket av ett 

elegant rörelsemönster. Kroppen och sättet att röra sig och gestikulera på var indikativt på 

klass. Det var viktigt att de övre skikten i samhället skiljde sig från de lägre, vilket även förs 

över till tidens konst.81 Detta sätt att med hjälp av kroppen uttrycka en individs status syns 

tydligt i Ehrenstrahls porträtt av Per Olsson (d. 1692), bondeståndets talman vid riksdagen 

1686. Han avbildas med ett mer ihopkrupet och underdånigt kroppsspråk och han verkar böja 

sig inför överheten. Enligt Ehrenstrahls beskrivning av självporträttet är hans uttalade syfte 

att ”Måla deras Majestäters odödliga berömmelse”, men som adelsman och hovintendent 

tjänar han makten från en betydande högre position. Detta återspeglas i det kroppsspråk han 

ger sitt självporträtt. Ehrenstrahls framträdande i egenskap av hovmålare och adelsman har 

även mycket gemensamt med sättet han avbildar andra adliga personer. Paralleller i 

utformning kan dras till sviten av avporträtterade fältmarskalkar från samma år som 

självporträttet eller det allegoriska porträttet av Bengt Horn (1623-1678) och hans två fruar 

Margareta Sparre och Ingeborg Banér från år 1675. 

                                                 
79 Nationalencyklopedin, allongeperuk. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/allongeperuk (hämtad 
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Att Ehrenstrahl avbildar sig själv i färd att teckna och i samband med konstnärsattribut som 

paletten, målarduken och den studiomiljö de antyder kan sägas visa på det konstnärsyrkets 

statuslyft som varit pågående sedan renässansen. Joanna Woods-Marsden menar i 

Renaissance Self-Portraiture att det inte var förrän det sena 1500-talet som konstnärer, främst 

i Italien, kände sig säkra på sin position i samhället och med sådana attribut kunde 

representera sig själva som skickliga hantverkare.82 I Ehrenstrahls självporträtt är den 

professionella identiteten någonting att vara stolt över, en effekt som förstärks av de 

allegoriska gestalterna.83   

Ur det dramaturgiska perspektivet kan de allegoriska figurerna anses höra till fasaden, 

eller mer specifikt inramningen. I boken karolinska Bildidéer analyserar Allan Ellenius 

Ehrenstrahls självporträtt och enligt honom leder målningens allegoriska karaktär till en 

upphöjning av porträttet till ett slags historiemåleri. Målerisysslan framställs heroiskt, som på 

ett högre plan.84 I den akademiska doktrin som utvecklades under 1600-talet etablerades en 

genrehierarki där historiemåleriet stod högst, vilket var ett led i den pågående strävan att ge 

konstnärsyrket en högre intellektuell status. Historiemåleriet hade moraliserande narrativ, 

vilka skulle representerades via klassiserande, allegoriska motiv. Det ansågs kräva en förmer 

intellektuell aktivitet än andra genrer och en konstnär som besatt invention.85 Ellenius menar 

att allegoriernas närvaro inte innebär att Ehrenstrahl tar avstånd ifrån porträttmåleriet, det var 

hans huvudsakliga syssla i kungahusets tjänst. Istället kan det allegoriska självporträttet 

härledas ur ett mål att visa konstnären som idémakare, i egenskap av hovmålaren som 

lovprisar överheten. Ellenius anser även att de allegoriska gestalternas närvaro syftar till en 

önskan hos Ehrenstrahl att framställa sig själv som Måleriet personifierat, i sin roll som 

kungligheternas förhärligare upphöjd och förevigad. Om självporträttet visar prov på en 

individualism så är det en som fungerar inom gränserna för det syfte som Ehrenstrahl ger 

målarkonsten. Den egna personen tar ett steg tillbaka, men genom att sjunga majestäternas 

lov och identifiera det syftet så förevigar han även sig själv.  Ellenius drar även en parallell 

till äldre självporträtt där konstnärer identifierar sig med målarnas skyddshelgon Sankt Lukas, 

som i kristen mytologi målade madonnan och barnet med gudomlig inspiration. Sett ur det 

perspektivet får Ehrenstrahls uttalade ambition att ställa konsten i överhetens tjänst en 

religiös aspekt.86  
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Två andra självporträtt av Ehrenstrahl finns identifierade. I målningen Karl XI:s kröning från 

år 1676 har Ehrenstrahl målat in sig själv i det nedre högra hörnet, i anslutning till en grupp 

män som håller upp en lista på närvarande vid kröningen.87 Ehrenstrahls infogande av sitt 

självporträtt i kröningstavlan skulle kunna ses som en markering av hans närhet till makten. 

Samma närhet uttrycks även senare i det allegoriska självporträttet, på ett liknande sätt 

innebär konstnärens lojalitet och arbete för kungahuset hans egna förevigande. Det andra 

självporträttet är en relativt enkel bild från år 1690, året innan det allegoriska självporträttet 

utfördes.88 Det visar Ehrenstrahl blickande över axeln, också här iförd allongeperuk och 

kravatt, samt ett överplagg av mönstrat tyg. I detta porträtt finns inga målarattribut 

närvarande, det är en betydligt mer anspråkslös bild, även om klädseln markerar en högt 

uppsatt man. Axel Sjöblom drar i sin bok om Ehrenstrahl en parallell till ett mycket snarlikt 

självporträtt av den franske hovmålaren Charles Le Brun (1619-1690). Det är möjligt att 

Ehrenstrahl hade sett en representation av den målningen. Hans självporträtt skulle då kunna 

tolkas som ett likställande i status gentemot hans franske kollega.89  

I ett brev till Dahlberg från år 1687 uttrycker Ehrenstrahl en åsikt om att han inte ser 

någon anledning till att utföra något självporträtt. Det är möjligt att hans utnämnande till 

hovintendent år 1690 ändrade på det. Det allegoriska självporträttet skulle även kunna ha 

varit ett beställningsarbete för änkedrottningen Hedvig Eleonora. Enligt 

husgerådsförteckningen från 1709 hängde det i audienskammaren i hennes privata svit.90 Det 

skulle kunna ses som ett tecken på änkedrottningens uppskattning av hovmålaren och hans 

långa tjänst, ett bekräftande av den roll som Ehrenstrahl spelat för kungahusets användande 

av konsten i politiskt syfte. Hedvig Eleonoras samlingar och roll som beskyddare av konsten 

behandlas av Lisa Skogh i hennes doktorsavhandling Material Worlds: queen Hedwig 

Eleonora as Collector and Patron of the arts. Skogh belyser hur porträttkonsten var central 

för samhällets högre skikt genom uppvisandet av politisk ställning, allianser och patronskap. 

Studien visar bland annat på änkedrottningens användande av porträtt för politiska ändamål. 

Enligt Skogh hade de omfattande samlingarna av porträtt av släktingar och familj en funktion 

av att stärka Hedvig Eleonoras dynastis position och makt. Ehrenstrahls porträtt måste ha 
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hängt i nära anslutning till den serie allegoriska målningar som visades i Hedvig Eleonoras 

stora förmak på Drottningholm. De var utförda av Ehrenstrahl under 1690-talet och syftar till 

att hylla monarkin. Motiven inkluderar referenser till Hedvig Eleonora som beskyddare av 

konsten.91 De är av tydlig politisk karaktär, och i relation till dem skulle Ehrenstrahls 

självporträtt kunna ses intryckstyrning och en del av Hedvig Eleonoras framträdande som 

änkedrottning inom en mäktig ny dynasti, samt som konstens beskyddare i hennes patronskap 

till hovmålaren.   

 

Anders Zorns självporträtt 

Anders Zorns Självporträtt från år 1896 är i formatet 118x91 cm, utförd i olja på duk. 

Målningen ägs av Nationalmuseum, som förvärvade den via inköp år 1897.92  

Konstverket visar Zorn sittande åt vänster i förgrunden, med kroppen vänd åt höger. 

Han är klädd i vit målarblus. I ena handen håller han en palett med färg och penslar, i den 

andra en cigarett. Det skarpa ljuset faller in från vänster i bilden, förmodligen från ett fönster. 

Det lyser upp ena sidan av konstnären och skapar ett spel mellan ljus och skugga över hans 

ansikte och kropp. I bakgrunden, till höger i bilden sitter en naken kvinnlig modell lutad mot 

stolens armstöd. Hon är insvept i sitt långa, mörkt röda hår på så sätt att bara benen och delar 

av ansiktet och höften syns. Hon verkar titta ner emot golvet av blank fiskbensparkett. Bakom 

modellen finns ett mörker som antyder en dörröppning. Bakom Zorn syns en vas med 

blommor. Målningen är utförd med snabba, breda penseldrag. Störst detaljrikedom syns i 

Zorns ansikte, som visar ett rätt så neutralt ansiktsuttryck, samtidigt som han blickar åt höger 

ut ur bilden.   

Det svenska konstlivet genomgick stora förändringar under 1800-talet. Både antalet 

konstnärer och konstpubliken ökade. Nya museum och utställningsmöjligheter gjorde konsten 

till mer av en allmän angelägenhet än den tidigare hade varit. Genom förbättrade grafiska 

tekniker var det även lättare att sprida konsten. Det fanns även större möjligheter för 

konstnärer att klassvandra genom sitt yrke, någonting som Zorns karriär visar prov på.93  Den 

internationella utvecklingen under 1700-talet och början av 1800-talet innebar förändringar 

inom konstnärernas arbetsförhållanden och ekonomiska villkor. De samhällsförändringar som 

industrialismen fört med sig innebar en utveckling av konstmarknaden. Merparten av 
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konsumtionen och samlandet av konst övergick från furstarna till borgerskapet, rika 

industrialister och adeln. Konstlivets uppdelning mellan skråmålare och hovmålare rörde sig 

mot en mer differentierad marknad som var driven av konkurrens. Konstnärer behövde vara 

lyhörda för de potentiella köparnas smak och förväntningar för att klara ekonomin.94 Under 

den senare delen av 1800-talet bosatte sig många svenska konstnärer i Paris. Där fanns en 

välorganiserad konsthandel och en utvecklad konstkritik, vilket bidrog till en konstmarknad 

där både inhemska och utländska konstnärer kunde lyckas. En väg till framgång var att 

specialisera sig på ett visst sorts motiv och utveckla en igenkännlig, personlig stil, som 

samtidigt var anpassad till den rådande smaken. Zorn var en av de konstnärer som lyckades 

kombinera dessa kvalitéer och han fick sitt internationella genombrott i Paris. Hans virtuosa 

sätt att måla med de tydliga penseldragen kom att uppskattas mer och mer, samtidigt som 

hans nakenmotiv i det fria var populära.95  

En studie som behandlar Zorns gestaltande av konstnärsrollen är Peter Nordins 

Audiens hos en konstnärsfurste, Anders Zorns iscensättande av sin konstnärsroll från år 

2012. Den utgör en undersökning av Zorns ateljéinredningar. Nordin har nått fram till resultat 

som skulle kunna ses som stödjande för en dramaturgisk tolkning av Zorns självporträtt. I 

analysen kommer han fram till att Zorn iscensatte sin konstnärsroll på ett sätt som syftade till 

att höja hans sociala position från det enklare ursprunget och befästa den roll han kom att få 

via sitt arbete som konstnär. Nordin menar att Zorns utformning av ateljéerna visar prov på 

inflytande från de miljöer som återfanns hos dem som utgjorde hans kundkrets, som Paris 

rika bankirer och förmögna konstsamlare. Den miljö som representeras i självporträttet från 

år 1896 är troligtvis den ateljé som Zorn nyttjade från år 1889, på Boulevard Clichy nummer 

71 i Montmartre, en adress med passande konstnärliga associationer. Zorn använde sig av 

autentiska historiska inredningar, möbler, gobelänger, konst och så vidare för att dels ansluta 

sig till samtida historiserande inredningsideal, samtidigt som föremålens äkthet markerade 

honom som en kännare med god smak och verkade för att understryka hans konstnärlighet. 

Inredningen skulle kunna tänkas ha verkat för att etablera ett förtroende för Zorns förmåga 

som konstnär.96 Att måla sitt självporträtt var ett annat sätt för konstnärer att manifestera sin 

framgång. Kända konstnärers självporträtt hade under det senare 1800-talet kommit att bli 

eftertraktade samlarobjekt, men de kunde även fylla en marknadsförande funktion för 

                                                 
94 Solfrid Söderlind. Porträttbruk i Sverige : 1840-1865 : en funktions- och interaktionsstudie.Linköping 

universitet. Stockholm : Carlsson, 1993, s. 51–55 
95 Björk, Johannesson (red.). 2007, s. 40–42, 74 
96 Peter Nordin, Audiens hos en konstnärsfurste : Anders Zorns iscensättande av sin konstnärsroll. Linköping : 

Linköpings universitet. 2012, s. 42, 79–87 



30 

 

konstnären.97 Slutsatsen skulle kunna dras att för Zorn så fyllde självporträttet en liknande 

funktion som iscensättningen av ateljémiljöerna. De representerade honom som konstnär och 

hade syftet att förmedla en bild av honom till publiken som en framgångsrik konstnärlig 

auktoritet. Ateljémiljöns iscensättning av konstnärsrollen skulle kunna ses som en del av den 

roll som spelas i det framträdande som självporträttet utgör.  

Zorn ogillade att måla porträtt i ateljén, han tyckte att det var en opassande miljö och 

belysning att måla människor i, han föredrog modellens naturliga omgivningar. Men för 

självporträtt ansåg han att ateljén var en lämplig plats att avporträttera sig i.98 Tanken om att 

den avporträtterade skulle representeras i sin vardagliga miljö var en som var förekommande 

bland konstnärer under Zorns tid. Zorn citerar sin vän och beskyddare Antonin Proust (1832-

1905), under en tid fransk minister för de sköna konsterna, som att ha sagt: ”man borde i lag 

förbjuda ateliern”.99 Ett sådant sätt att närma sig porträttkonsten användes exempelvis av 

konstnärer som Edgar Degas (1834-1917). Även Richard Berg (1858-1919) skrev om den här 

typen av miljöporträtt. Det moderna porträttet skulle inte vara idealiserande, utan visa på 

konstnärens intryck av modellen och en för denne karaktäriserande stämningsläge och den 

miljö som präglat modellens karaktär.100 

Under 1800-talet var tankar relaterade till fysionomi förekommande inom 

konstdiskursen, exempelvis inom den konsthistoriska forskningen som rörde porträttkonst. 

Fysionomi är en tradition inom bildskapande och tolkning som innebär en grundtanke där 

människans karaktär reflekteras i hennes ansikte och kropp. Det innebär att en betraktare 

kunde tänkas använda sig av en persons porträtt för att dra slutsatser om denne som person.101  

Utifrån hans självbiografiska anteckningar kan man dra slutsatsen att Zorn tidigt var 

medveten om den roll klädseln kan spela för intryckstyrningen. Han beskriver exempelvis hur 

han som del i ett försök att etablera sig i London år 1882 skaffar sig nya kläder för att framstå 

som en finare och mer framgångsrik än vad han vid tillfället var.102 I självporträttet 

framställer Zorn sig i en målarblus som var en gåva från vännen Maurice Faure (1863-

1915).103 Som en del av fasaden fyller klädseln här en tydlig funktion i framträdandet som 

konstnär. Tillsammans med paletten och penslarna kan den ses en tydlig markering av rollen. 
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Författaren och konstnären Sam Arsenius (1857-1912) fann Zorns enkla klädsel imponerande 

och indikativt på mästerskap när han såg självporträttet på stockholmsutställningen år 1897: 

”Zorn som anhängare av det enkla i porträttbilden har dragit över sig en vid 

målarblus…Stor konstnär som han är har han insett att Titian och Sir Joshua Reynolds 

anvisningar fortfarande är de mest hållbara”104 

Zorns inkluderande av en naket poserande kvinnlig modell i sitt självporträtt måste ha 

påverkat publikens tolkning av bilden. Självporträttet är målat under Zorns tid i Frankrike och 

ställdes först ut vid Salon du Champ-de-Mars i Paris år 1896.105 Den besökande publiken kan 

antas ha bestått av människor vars sätt att se och förmåga att tolka konsten var varierande 

men påverkat av samtida föreställningsvärldar. Det kan därför vara intressant att titta närmare 

på de associationer som representationen av modellen i självporträttet kunde väcka. 

Inkluderandet av modellen skulle kunna tänkas ge betraktaren associationer till den kvinnliga 

modellen som hon figurerade i populärkulturen och det allmänna medvetandet. Det var under 

1800-talet som det växte fram en distinkt grupp av kvinnliga professionella modeller. Detta 

hörde ihop med kommersialiseringen av konstvärlden och den ökade produktionen av 

målningar med nakna kvinnor som motiv. I 1800-talets Frankrike förekom modeller av både 

manligt och kvinnligt kön som typer i den samtida föreställningsvärlden. Den manliga 

modellen var mer associerad med den officiella akademiska miljön medan hans kvinnliga 

motsvarighet i större utsträckning förknippades med den privata ateljén, ett faktum som hade 

en fantasieggande eroticism.106I den samtida litteraturen var skildringar av konstnärer och 

deras liv förekommande, i vilka även frågor om kön figurerade. Litterära modeller var nästan 

uteslutande kvinnor, de representerades i litteraturen som kärleksfulla följeslagare till 

konstnären eller som sabotörer för hans framgång, ibland båda två. Fiktionen kommenterade 

delvis på sammanstrålningen mellan det offentliga konstlivet och den privata sfären som 

ateljén utgjorde.107 Den kvinnliga modellen var ofta från arbetarklassen och associerades 

frekvent med dålig moral, sexuell tillgänglighet och i viss mån prostitution. Hennes 
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förhållande till konstnären hade sexuella konnotationer, någonting som kan ses i samtida 

tryckt media, i tidningar och litografier. Vid mitten av århundrandet var det även ett välkänt 

faktum att kurtisaner poserade för det nakenmåleri som kunde beskådas på salongen, 

någonting som borde ha färgat synen på målningarna och väckt en uppmärksamhet som 

kanske inte var oönskad från konstnärernas sida.108 Vissa modeller blev kända som individer, 

som exempelvis Sarah Brown under en period i Paris på 1880- och 1890-talen. Hennes 

skönhet och rebelliska personlighet gjorde henne populär bland konstnärer och 

uppseendeväckande beteende gjorde henne ökänd. Vid ett tillfälle blev hon arresterad och 

fick böta för offentlig nakenhet efter en årlig konstnärsbal, vilket ledde till ett upplopp av 

konstnärsstudenter i Quartier Latin. Konsthistorikern Susan Waller (f. 1948) kallar henne en 

sorts bohemisk maskot.109 Zorns modell var italienska, en nationalitet som efter ökad 

invandring kom att karaktäriseras av negativa stereotyper i samtidens Frankrike. Den 

italienska arbetarklasskvinnan ansågs vara lat, dum och smutsig, samt opassande lössläppt.110 

Det är dock oklart om modellens nationalitet var uppenbar för en samtida betraktare. Zorn 

målar henne utan de attribut som bekräftade hennes ursprung i det italieniserande 

genremåleriet i den akademiska traditionen, som klädedräkt och frisyr.111  

Modellens närvaro i självporträttet måste ha fört tankarna till den roll modellen 

spelade i den franska samtiden och ha gett en erotisk spänning till målningen. Samtidigt 

skulle hennes närvaro kunna fungera som Zorns sätt att påminna publiken om en av de 

motivtyper han var känd för, nakenmåleriet. Det innebär en tydlig associering med den typen 

av måleri och hans egna konstnärsroll. Rörande Manets (1832-1883) L’Atelier du peintre 

skriver Waller att förhållandet mellan konstnär och modell i målningen presenterar en 

gränsöverskridande sexualitet som väsentlig till den bohemiska studion.112 Zorns målning 

fyra decennier senare hade inte samma skandalösa effekt, men bilden av modellen och den 

sexualitet den innebar presenteras ändå som ett attribut tillhörande konstnärsrollen. Att 

modellen var en viktig del av Zorns utformningen av det här självporträttet skulle kunna 

sägas understryks av de problem han hade med kompositionen av det. I sina självbiografiska 

anteckningar skriver Zorn att ”En vacker italienska med kolossalt rikt rött hår var då min 

modell och som jag framställde mig själv målande introducerades också modellen i tavlan 
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men så stor att hon slogs om herraväldet med mig – hon intresserade mig ju mest.”113 Det 

finns bevarade skisser till självporträttet som visar hur han provat för att lösa problemet, där 

modellen är längre fram i bilden och nästan tränger ut Zorn ur bilden. Efter att en annan 

konstnär sagt att han försökte måla två tavlor och behövde offra modellen flyttade han henne 

till slut in i bakgrunden.114  

Zorns måleriteknik och kompositionella kvalitéer skulle också kunna ses som ett slags 

framträdande i en specifik roll. Vid tiden då självporträttet målades var Zorn en 

internationellt erkänd konstnär och det impressionistiska sättet att måla som självporträttet 

visar prov på var i större utsträckning accepterat.115 Samtidigt så var det franskinspirerade 

måleriet det som hade kännetecknat det konstpolitiska avståndstagandet ifrån 

Konstnärakademin under opponenternas utställning år 1885. Utöver stilbegrepp som 

impressionism karaktäriserades opponenternas moderna konst vid utställningen av skillnader 

i hantering av perspektiv och motiv gentemot det traditionellt akademiska. Perspektiv och 

komposition kunde vara subjektivt och frångå mer geometriskt styrd symmetri. Med hjälp av 

perspektiv och kompositioner där motivet skars av eller placerades i periferin kunde även ett 

intryck av en flyktig informalitet skapas, en ögonblicksbild.116 En sådan effekt skapas i Zorns 

självporträtt genom modellens placering längst bak i hörnet och ett perspektiv som ger 

intrycket av att motivet ses aningen ovanifrån. Det är som om att betraktaren står, i relation 

till de sittande figurerna i bilden. Zorn kan inte anses ha varit en av de mer radikala av 

opponenterna. Hans anledning till att bryta med akademin under 1880-talet verkar i större 

grad ha handlat om karriärmöjligheter och självförverkligande än konstideologiska 

meningsskiljaktigheter. Akademins undervisningsformer var i hans mening för stela och 

förödande för självständigheten.117 I jämförelse med mer radikala konstnärer och de 

symbolistiska strömningarna inom den svenska konsten så förhöll sig Zorns konst under 

1890-talet ganska konservativ. Av vissa av sina konstnärskollegor, som Karl Nordström 

(1855-1923), kunde han även anses som rätt ytlig.  Samtidigt så var Zorn en framstående och 

aktiv medlem inom konstnärsförbundet. Hans position var delvis på grund av hans stora 

succé som porträttmålare, en framgång som givetvis delvis hängde på hans populära stil och 

                                                 
113 Zorn & Sandström. 2004, s. 141 
114 Zorn & Sandström. 2004, s. 141 
115 Brummer. 1994, s. 150 
116 Eva Linander. Då den goda smaken utmanades : estetik och marknad i svensk konst 1885. Magisteruppsats. 

Södertörns högskola. 2010. http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:402062/FULLTEXT02.pdf Hämtad 

2018-01-05) 
117 Brummer.1994, s. 42–44 



34 

 

tekniska förmåga.118 Ur det perspektivet skulle självporträttets utformning och utförande 

kunna ses som Zorns manifestering av sin konstpolitiska position. Hans roll definieras som 

utomakademisk och ansluten till den moderna falangen inom det samtida konstlivet.  

Zorns självporträtt såldes inte vid salongen år 1896. Följande år ställdes det istället ut vid den 

allmänna konst och industriutställningen som hölls i Stockholm.119 Därefter köptes det av 

statens inköpsnämnd till Nationalmuseum.120 Inte långt därefter lånades tavlan ut, med 

kungens godkännande, till en utställning av skandinaviska konstnärers tavlor i St. 

Petersburg.121 Zorn reste även dit för att närvara och blev väl mottagen med en bankett i hans 

ära.122 Nationalmuseums inköp av Zorns självporträtt skulle kunna ses som indikativt på hans 

roll som berömd konstnär. Under 1800-talet hade nationen tagit över furstens roll i 

användandet av konst för att representera och framhäva sig. Museets samlingar och hur de 

inskaffas och visades upp styrdes av värderingar kring vad objekten representerade. Bakom 

nationalmuseums verksamhet under slutet av 1800-talet låg ett folkbildande syfte. Genom att 

skapa en konsthistorisk översikt, för att ge landets medborgare en konstutbildning som skulle 

verka förfinande och uppfostrande för samhället genom att odla ett förhöjt sinne för estetik. 

Det hade också som syfte att främja den svenska konsten och visa på dess utveckling. Att 

vara representerad i nationalmuseums samlingar innebar en legitimering av konstnärskapet. 

Det var ett populärt utflyktsmål med en socialt differentierad publik, speciellt på de 

avgiftsfria söndagarna.123 Konstverk av Zorn köptes till museet redan på 1880-talet.124 Hans 

verk blev därmed en del av det förmedlande av visuella normer som museet stod för. 

Även den extensiva mediabevakningen rörande hans resor och utställningar visa på 

Zorns framstående position.125 Medtagandet av just ett självporträtt i nationalmuseums 

samlingar och på en utställning av skandinavisk konst skulle kunna ses som ett bekräftande 

av den position som Zorn enligt Norlin anspelar på i iscensättningen av sina ateljéer: en 

konstnärsfurste. Självporträttet blir också en del i vad som skulle kunna kallas den svenska 

nationens intryckstyrning, då man visar upp sina konstnärers förmågor.  
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Avslutande diskussion 

Analyser av äldre självporträtt är relevanta idag, inte bara för hur de belyser konstnärens roll 

och identitet genom historien, men också för att självporträtt är så vanligt förekommande i 

vår egna tid. Dagens lättillgängliga kamerateknik gör alla människor till självporträttörer och 

en fördjupad kunskap i hur självporträtt har använts genom historien kan tänkas bidra till 

förståelsen om hur vi använder dem idag. 

 Syftet med den här uppsatsen har inte varit att presentera en genomgående 

konsthistorisk utveckling av konstnärsrollen. Att göra två nedslag i historien och analysera 

självporträtten utifrån deras samtids respektive kontexter leder dock till en viss medvetenhet 

om hur olika konstnärsroller har tett sig, samt vad de har gemensamt. Ehrenstrahl och Zorn 

levde och verkade i två olika samhällsstrukturer, 1600-talet hade en strikt hierarki och 1800-

talet präglades av en ökad social rörlighet för konstnärer och en friare, kommersiell marknad. 

Samtidigt behövdes det ett gott kontaktnät och en anpassning till bildmässiga normer för att 

lyckas under båda konstnärernas samtider. Under båda tiderna användes konsten för att 

representera och etablera identitet och maktposition, under 1600-talet av kungahuset och 

under 1800-talet av nationalstaten i stort.   

Båda konstnärernas verk präglas av samtida sociala normer och föreställningsvärldar. 

Ehrenstrahls självporträtt är starkt påverkat av porträttkonventioner för hur en man i hans 

position borde avbildas. De allegoriska figurerna var en del av tidens överklass tankevärld, 

med ett för tiden tydligt budskap om Ehrenstrahls konstnärsroll. Zorns självporträtt visar prov 

på det sena 1800-talets förhållningsätt till porträttet och konstens syfte. Vad de båda 

konstnärerna har gemensamt är ett framträdande där konstruerar en roll som skicklig och 

framstående konstnär.  

 

Under vilka ekonomiska förutsättningar skapades självporträtten? Vad var deras 

användningsområden och vilka var deras betraktare? 

David Klöcker Ehrenstrahls självporträtt skapades under de förutsättningar som rådde för 

honom genom anställningen som hovmålare under det sena 1600-talet. Han hade kunglig 

dispens att arbeta utanför skråsystemet. Detta innebar en priviligierad position i och med det 

att han tack vare sin direkta anställning hade säkrad tillgång till en begränsad marknad. Vid 

tiden då självporträttet målades var han adlad, med en framstående position som hovmålare. 

Han var även en högavlönad, förmögen man med ett starkt kontaktnät. Det är möjligt att 

Ehrenstrahls självporträtt var en beställning av Hedvig Eleonora eftersom det hängde i hennes 
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privata svit. Dess tilltänkta betraktare kan då antas vara änkedrottningen själv och hennes 

gäster och besökare. Hedvig Eleonora använde sig av konsten i politiskt syfte och 

självporträttet kan därför ses som dels ett uttryck för Hedvig Eleonoras uppskattning och dels 

en del av hennes framträdande som drottning och som beskyddare av konsten.  

Anders Zorns självporträtt skapades utan en viss beställare i åtanke, för utställning på 

den franska salon du Champ-de-Mars år 1896 och senare på den allmänna konst- och 

industriutställningen i Stockholm år 1897. Där köptes det till Nationalmuseums samlingar. 

Det var en konstmarknad som i ökande grad var kommersialiserad och kända konstnärers 

självporträtt var eftertraktade samlingsobjekt. På utställningarna och på Nationalmuseum så 

kunde självporträttets möjliga betraktare vara från olika samhällsklasser. Genom att 

Nationalmuseum förvärvade målningen så blev den en del av den svenska nationens 

representation av landet. Dels på nationell nivå, men också internationellt via lån till 

utställningar som den om skandinavisk konst i St. Petersburg. Där blev Zorns självporträtt en 

del av landets representation av sig själv som kulturell kraft. Zorns inkluderande i 

samlingarna innebär även ett erkännande av hans position som framstående konstnär.   

 

Hur kunde samtida sociala och kulturella sammanhang påverka både konstnärens 

gestaltning av sig själv och betraktarens syn på självporträtten? Det vill säga, hur relaterar 

självporträtten till samtida konventioner och tolkningsramar? 

Ehrenstrahls höga ställning som adelsman och hovintendent påverkade hans gestaltning av 

sig själv och således hur betraktaren kunde tolka det. I enlighet med decorum framställer han 

sig som enligt typen för en adelsman med allongeperuk och ett värdigt, kontrollerat 

ansiktsuttryck. En betraktar som var bekant med andra porträtt av män ur samma 

samhällsklass kan tänkas ha känt igen de attribut som markerade hans status. Ehrenstrahls 

självporträtt har mycket gemensamt i framställning och komposition med andra samtida 

porträtt, exempelvis Ehrenstrahls porträttserie av svenska fältmarskalkar. Att presentera en 

elegant och förfinad fasad var också en förutsättning för att bibehålla en kundkrets ur de 

högre stånden. Självporträttets allegoriska innehåll måste även ha varit tydligt för den 

tilltänkte 1600-talsbetraktaren ur det högsta samhällsskiktet, där den här formen av visuell 

retorik var ett essentiellt verktyg.  

Självporträttets utformning påverkades av samtida tankar kring det ideala porträttet. 

Zorn och flera av hans kollegor delade en tanke om att den avporträtterade skulle 

representeras i sin vardagliga miljö, något som för konstnären blir ateljén. Det moderna 
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porträttet skulle inte vara idealiserande, utan visa på konstnärens intryck av modellen och en 

för denne karaktäriserande stämningsläge och den miljö som präglat modellens karaktär. 

Även de under 1800-talet förekommande fysionomiska idéerna kan tänkas ha påverkat en 

tolkning av Zorns självporträtt. Det innebär att en människas karaktär ansågs reflekteras i 

hennes utseende.  

För den samtida betraktaren kunde konstnärsmodellen ha erotiska associationer. Hon 

förknippades med verksamheten i den privata ateljén. I litteratur kunde hon spela en roll som 

kärleksfull följeslagare alternativt distraktion och sabotör för konstnärens framgång. Den 

kvinnliga modellen hade ofta sitt ursprung i arbetarklassen och associerades med dålig moral, 

sexuell tillgänglighet och i viss mån prostitution. Hennes förhållande till konstnären hade 

sexuella konnotationer, någonting som kan ses i samtida tryckt media. Samtida stereotyper 

kring modellens italienska ursprung, om en betraktare kände till det, kunde tänkas påverka 

tolkningen.  

 

 

Hur förhåller sig konstnärernas visualisering av jaget och deras utformning av 

självporträtten till deras roll som konstnär och samtida uppfattningar kring konstnärsrollen?   

Ehrenstrahls framträdande som tacksam tjänare till monarkin och hans hävdande att måleriets 

syfte var att förhärliga kungamakten kan förstås i relation till 1600-talets hierarkiska samhälle 

och patron- och klientsystem. Det var både nödvändigt och naturligt att göra sig underställd 

överhögheten. Ehrenstrahl hade i och med sin roll som hovmålare nått stor framgång, han 

hade förbättrat sin position både ekonomiskt och socialt. Det var förhållandevis få konstnärer 

som kunde uppnå den sortens ställning och hans framställning av sig själv i enlighet med 

konventioner för adelsmän borde ha tjänat att differentiera honom gentemot andra, mindre 

framgångsrika konstnärer. De allegoriska figurerna, texten och Ehrenstrahls höjda hand i färd 

med att måla bidrar alla till att understryka hans roll som yrkesverksam konstnär. 

Allegorierna för målarkonsten och fantasien placerar in självporträttet i en kontext av 

historiemåleri. De karaktäriserar Ehrenstrahl som en konstnär med en upphöjd status då de 

visar på konsten som en intellektuell aktivitet, något förmer det enkla hantverket. Detta kan 

ses som en del av det projekt som pågått sedan renässansen där konstnärer försökt höja 

konstnärsrollens status. Att Ehrenstrahl avbildar sig själv i färd med att teckna kan ses som 

uttryck för den högre position som eftersträvades.  
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Modellens närvaro i bilden skulle kunna sägas innebära en tydlig association mellan 

nakenmåleriet och Zorns roll som konstnär. Att avporträttera sig själv i anslutning till en 

konstnärsmodell kan också sägas utgöra ett framträdande som hörde till den samtida 

bohemiska föreställningen om konstnären. Det erotiskt laddade förhållandet presenteras som 

ett attribut som tillhör konstnärsrollen. Även Zorns måleriteknik och kompositionella 

kvalitéer skulle kunna ses som ett uttryck för hans konstnärsroll. Det franskinspirerade 

måleriet hade varit det som hade kännetecknat Opponenternas konstpolitiska avståndstagande 

ifrån Konstnärakademin. Det impressionistiska sättet att måla och de subjektiva 

perspektivtekniker som ger ett nära, ögonblicksartat intryck möjliggör en tolkning där 

självporträttet utgör en manifestering av Zorns konstpolitiska position. Det var även hans 

observationsförmåga och teknik som gjorde honom till en framgångsrik porträttmålare. 

Användandet av dessa i gestaltandet av hans självporträtt kan ses som ett uttryck för den 

aspekten av Zorns konstnärsroll. 
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Förslag till vidare forskning 

I avsnittet teori och metod nämner jag begreppet performativitet. Enligt John L. Austin 

förutsatte en lyckad performativ handling att den som utför den har tydliga avsikter och full 

kontroll över handlingen. I sin tolkning av Austin hade Jaques Derrida (1930-2004) 

invändningar mot detta. Han menade istället att varje talhandling kan tas ur sin ursprungliga 

kontext och sättas in i andra, nya kontexter. Den performativa handlingen är därför ur 

skaparens kontroll. Upphovsmannens intentioner är av vikt, men hen kan inte styra 

handlingens effekter, vare sig i nutid eller framtid. Ur ett konstvetenskapligt perspektiv 

innebär det att ett konstverk, byggnad eller objekt inte är konstant utan har en föränderlig 

innebörd.126 I kapitlet Bildhandlingar: Att skapa mening med Titusbågen i boken 

Performativitet: Teoretiska tillämpningar i konstvetenskap skriver Mårten Snickare om hur 

Titusbågen i Rom genom olika performativa handlingar under sin existens fått skiftande 

funktion och mening.127 I den här uppsatsen har fokus legat på självporträttens samtida 

kontexter och möjliga tolkningar, men det skulle även vara intressant att göra en 

undersökning av verkens föränderliga mening genom olika tider. Zorn är exempelvis en 

konstnär vars verk och person har haft en skiftande betydelse. Det kunde tänkas vara av 

intresse att spåra de performativa handlingar som har påverkat synen på och tolkningen av 

han konst, som olika hyllande eller fördömande texter och Gunnar Hellströms film Zorn från 

år 1994.  

                                                 
126 Malin Hedlin Hayden & Mårten Snickare (red.) 2017, s. xiii-xiv 
127 Mårten Snickare. Bildhandlingar: Att skapa mening med Titusbågen. I Performativitet: Teoretiska 

tillämpningar i konstvetenskap: 1. Malin Hedlin Hayden & Mårten Snickare (red.) Stockholm: Stockholm 

University Press, 2017, s. 1-16 
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