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1. Inledning

Porträtt kan ge många anspelningar på personen i fråga beroende på vad vi själva väljer att läsa in i 

bilden. Vare sig det handlar om vilken känslostämning eller miljö de är förankrade i känner vi att de

vill berätta något om sig själva och sin livshistoria. I många fall finns det en bestämd mening av 

bildspråket som konstnären eller beställaren av verket vill framhäva. Innebörden är ofta fastställd 

vilket gör att tolkningen blir begränsad. Detta gäller framförallt porträtt av mäktiga personer. I 

vilken yrkesroll man än befinner sig i vill man visa att man är kunnig och erfaren i sin bransch. 

Likadant är det med en ledare, att kunna visa upp sin potential att styra över en nation eller ett folk. 

Därför är det viktigt att framstå som stark, beslutsam och handlingskraftig.

Och med denna inledning vill jag berätta att ämnet i uppsatsen behandlar porträttmåleriet 

under stormaktstiden där inriktningen är att se hur idealen såg ut för avbildning av mäktiga 

personer. Hur användningen av symboler används för att visa upp sitt maktspråk. Intresset är att se 

hur den politiska faktorn avspeglar sig i konsten under en tid av samhällsförändringar och stora 

ambitioner i Sverige.

1.1. Syfte och frågeställningar

Bilder vars funktion är förmedla ett budskap är i fokus för denna uppsats. Syftet är att se hur ett 

urval av porträtt av regenter används i politiska syften för att manifestera sig själva som en 

reflektion av staten, detta berör den visuella bilden av kungen vars syfte är att övertyga om en 

ledares kvalitativa egenskaper. Med andra ord, hur förmedlade man sin maktposition och hur man 

vidmakthöll sin påverkan över befolkningen och riket med hjälp av den visuella retoriken. Det är en

analys över stormaktstidens kulturella syn över sin egen självbild som en nybliven maktstat och 

viljan att visa sig likvärdig bland dem andra europeiska staterna, både gällande de kulturella och 

politiska aspekterna. 

Maktsymboler är viktiga retoriska inslag i konsten som berättar om individens intentioner, 

anspråk och rättigheter. Därför kommer en betydande del av uppsatsen att verifiera och definiera 

användningen av symboler i porträtter. Dessa kan vara identitetsbyggande symboler eller metaforer 

för auktoriteten och andra maktbesläktade egenskaper. Exempel på dessa symboler är bland annat 

konkreta objekt, ansiktsdrag, gester, posering och tecken. Genren ryttarporträtt kommer att 

behandlas för att betona betydelsen av hästen i konsten och samhället. Hästen är en viktig aspekt i 
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människans vardag som transport och som status. Under slutet av 1600-talet var det vanligt att 

porträtteras i antika romerska kläder vilket skulle återknyta antikens ideal. Fenomenet á la romaine 

som det kallas kommer att diskuteras eftersom det berättar mycket om 1600-tals människans 

anknytning till det förgångna och dess influenser i konsten. Speciellt till den romerska kulturen med

sitt bildspråk och maktspråk som togs in i det samtida kulturlivet.

Mina frågeställningar är följande :

– Hur yttrade sig idealen att avbilda mäktiga personer under stormaktstiden?

– Vad ville hovet berätta med den spridda bilden av regenten? 

– Vad finns det för symboler i porträtten som visar på den avbildades ställning?

1.2. Avgränsningar och urval

Uppsatsen är till största delen jämförande och analytisk av porträttens potentiella budskap. I 

sammanfattningen berör den en period i svensk historia i vilket förändringen av samhällsstrukturen 

och viljan att anpassa sig till Europas stormakter får allt mer plats. En händelserik period där 

grunden för Sveriges konsthistoria byggs upp med influenser från Frankrike, Italien och Tyskland. 

Inom konsthistorien utvecklas många nya medier som kungahuset använder sig av för att bekräfta 

och stärka sin makt såsom måleri, skulptur, gravyrer, arkitektur, myntprägling, medaljkonst samt 

även blandning av dessa så kallade allkonstverk. Att studera regenterna inom alla former av 

framställningar var min grundtanke men jag kom fram till att arbetet skulle bli allt för stort. Därför 

läggs fokuset på porträttmåleri allenast vilket underlättar sökandet av material och för att 

porträttmåleri var den främsta genren som användes.

Till en början låg fokus på att behandla generaler, statsmän, övriga adelsmän och regenter under 

stormaktstiden för att ge en överblick över tidens utveckling av stilen, idealen samt bruket av 

porträttmåleriet men det skulle göra ämnet allt för stort och invecklat. Därför har jag valt att 

behandla fyra betydelsefulla regenter från stormaktstiden som visar goda exempel på bildens 

utveckling och betydelse i propagandasyfte, tidsskillnader under stormaktstiden som kan utmärkas i

stilen samt i symboliken. Dem fyra regenterna från stormaktstiden som kommer att behandlas är : 

Två porträtt av Gustav II Adolf, en av Karl X Gustav, tre av Karl XI och två av Karl XII.

Att studera Drottning Kristina skulle vara intressant. Bland annat för att se hur maktspråket gestaltar

kvinnan och hur anpassningen till den typiska mansrollen gör sig gällande i den visuella konsten. 
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Dessvärre känner jag att hennes komplexa karaktär och avvikande ställningstagande skiljer sig för 

mycket från det normativa idealet jag söker efter.

1.3. Litteratur och tidigare forskning

Det finns mycket att ta del av den tidigare forskningen om porträttmåleriet under stormaktstiden. 

Den avhandling som har använts flitigast är Martin Olins doktorsavhandling Det Karolinska 

porträttet : ideologi, ikonografi, identitet från 2000. Avhandlingen berör bildkonsten under Karl 

XI:s och Karl XII:s regeringstid och tar upp framställningen av krigare och kungar i ett idéhistoriskt

och politiskt sammanhang. Porträttkonsten har ett stort företräde i avhandlingen som speglar 

människans syn på sig själv och den värld han lever i. Andra aspekter som nationell identitet och 

den konstnärliga situationen i Europa tas även upp. Stora svenska konstnärer som David Klöcker 

Ehrenstrahl och David von Krafft behandlas och betonar deras betydelse för den svenska konstens 

utveckling. Den har varit till stor hjälp med att tillföra material till uppsatsen.

Madeleine Hurd skriver om kläderna och kropparnas betydelse i boken Iklädd identitet : 

historiska studier av kropp och kläder från 2005. Den tar upp den historiska aspekten av kläder, 

kroppsspråk, gester och identitet som används i porträttmålningar och sträcker sig från 1500-talet 

till våra dagar. Avhandlingen har varit bidragande genom att definiera klädernas intrinsikala värde  

och andra specifika element i målningarna. Andra bidragande källor är Paola Rapellis bok Symbols 

of Power in Art från 2011 som belyser maktsymbolernas potentiella innebörd. Ragnar Josephsons 

Karl XI och Karl XI som esteter från 1947 och Kurt Johannessons I polstjärnans tecken från 1968 

har varit viktiga för att se hur konsten har utvecklats under 1600-talets andra hälft under 

karolinkerkungarna. Johan Erikssons Kondottiärfurstarnas visuella retorik från 2002 samt Anna 

Maria Forssbergs Att hålla folket på gott humör : informationsspridning, krigspropaganda och 

mobilisering i Sverige 1655-1680 från 2005 berättar om furstarnas/kungarnas användning av den 

visuella bilden för att skapa propaganda i förmån för sin verksamhet. Min huvudkälla för teorin 

kommer från Selections from the Prison Notebooks från 1971 som är en sammanställning av 

Antonio Gramscis skrifter. Bokens omständiga språk och omfattning har lett mig att använda en 

mer sammanfattad beskrivning av teorin hos Lears T. J. Jacksons artikel Cultural Hegemony : 

Problems and possibilities från tidningen The American Historical Review från 1985.
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1.4. Metod och teori

Uppsatsens metoder är deskriptiv och komparativ. Den beskrivande faktorn tar upp konstverkens 

uppbyggnad och dess visuella element som med hjälp av Erwin Panofskys (1892-1968) metoder 

Ikonografi- och Ikonologi som tillsammans kan förvärva verkets potentiella mening genom att kolla

på verkets beståndsdelar och helhet. Jag börjar med att iakttaga och beskriva det faktiska 

bildinnehållet i varje verk, frånsett all kulturell betydelse och förståelse. Avbildade objekt 

identifieras som sedan granskas och tilldelas en kulturellt betingad betydelse. I slutfasen används 

ikonologi, tolkningsmodell som används för att undersöka ett konstverks allmänna betydelse, sett i 

ett historiskt och kulturellt sammanhang. Metoderna är mycket lämpliga när man behandlar äldre 

konst, speciellt från renässansen och barocken, som innehåller många allegorier och attribut vars 

mening oftast är dolda för den moderna  människan.1 I den komparativa delen jämförs porträtt som 

föreställer regenter från olika perioder för att se utvecklingen av motiv och stil och därmed se 

förändringar i bildspråket och även influenser. Det som berörs är de som har varit delaktiga i 

Sveriges konstutveckling samt regenterna och hovet. Den kommer att kort behandla konstnärerna 

bakom verken som är David Klöcker Ehrenstrahl, Matthäus Merian d.ä, David von Krafft, Joachim 

von Sandrart och Jacob Heinrich Elbfas.

Tillsammans med metoderna kommer innehållet att tolkas från ett perspektiv som ger insyn i 

verkens potentiella innebörd. I detta fall är det en teori som används för att ge nya 

tolkningsmöjligheter och en förståelse för utvecklingen och idealen under 1600-talet. Den teori som

kommer att användas är den kulturella hegemonin av Antonio Gramsci (1891-1937), en italiensk 

politiker och teoretiker. Det är en marxistisk/materialistisk teori som behandlar den strukturella 

hegemonins påverkan av samhället genom kulturen. Från den dominanta härskarklassen, dem som 

har makt, politiskt inflytande och tillgångar, kommer deras inflytande som berör kulturens 

utformning. Dess strävan är att kontrollera folkmassan, vilket görs bäst genom att påverka massans 

kognitiva verksamhet. Detta nås bäst genom kultur och media som genomtränger 

samhällsstrukturen. Till Gramscis influenser finns det spår av Fursten av Niccoló Machiavelli 

(1469-1527), en instruktionsbok för furstar om hur en god furste bör handla och uppträda där 

exempel från antiken och samtiden tas in. Det är bland annat hans tankar om idealen i Fursten som 

är av högsta intresse för speglingen av dem svenska regenterna.2

1 Hans-Olof Boström, Panofsky och ikonologin, Karlstad University Press, 2004
2 Hänvisning till en mer koncentrerad sammanfattning av den kulturella hegemonin. Lears T.J. Jackson, ”The Concept

of Cultural Hegemony: Problems and possibilities”, The American Historical Review, nr. 3, 1985, Tillgänglig: 
http://xroads.virginia.edu/~DRBR2/lears.pdf [hämtad 2015-11-07]
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Kulturen är ett samlingsbegrepp för all mänsklig aktivitet, skapar en tillhörighet och det är genom 

att uttrycka och få intryck genom kulturen som förståelsen för människan och världen uppstår. Det 

är en reflektion av oss och vårt samhälle. Inom kulturen ingår bland annat konsten, musiken, 

litteraturen samt andra medier och kommunikationer som genomsyras av härskarklassens världssyn,

dessa tankar och uppfattningar som uppstår från kulturen tränger småningom in i samhället vilket i 

sin tur folkmassan tar till sig. Det vanliga utbudet som finns lättillgängligt för människor genom 

mode, television, internet etc formar människor till endimensionella tänkande individer vilket gör 

dem oförmögna att tänka kritiskt och ifrågasätta sin situation.

Denna kontroll av kulturen används av den styrande eliten för att influera alla människor med 

deras kulturella perspektiv så att alla delar samma synsätt och värderingar. Detta är en indirekt 

manipulation som skapar en enhetlig världssyn vilket är härskarklassens övertygelser, 

uppfattningar, förklaringar och värderingar vilket blir arbetarklassens generella uppfattningar. Till 

skillnad från andra maktinnehav som kontroll av militära resurser, ekonomin och industrin är 

kontrollen av kulturen och media en indirekt påverkan över den breda publiken och en dominans 

som är svår att upptäcka. Den infiltrerar den kollektiva massans kunskap och medvetande om 

världen, makthavarna och om sig själva som människor och påverkar även dess val av 

målinriktning i livet där den eftersträvande positionen är hos den välmående härskarklassen. Deras 

världssyn blir allas världssyn vars effektivitet ligger i dess osynlighet och folkmassans okunskap 

om samhällets egentliga uppbyggnad är deras fördel för att influera deras vardag, normer och den 

generella samhällsbilden.3

Gramsci var speciellt intresserad av hur makt fungerar. I synnerhet hur makt används av dem som 

styr och hur dem som övertar makten ska kunna ändra på det nuvarande systemet. För att kunna 

förvärva makten behöver man kontrollera produktionsmedlen och administrationen vilket betyder 

att man måste ta över industrin och staten. Men detta observerade han, var inte tillräckligt för att 

behålla makten. I sina unga år vittnade han hur arbetarna tog över en fabrik i Turin för att några 

veckor senare ge tillbaka det för att dem inte visste hur dem skulle hantera den och organisera sig 

själva. Han tittade även på hur den katolska kyrkan utövade sin makt och hur dem lockade nya 

människor och bibehöll folkets tilltro. Genom sina observationer kom han fram till att genom folks 

medvetande kan man skapa och styra ett nytt samhälle genom att omforma kulturen.4

Teorin är kanske inte särskild lämplig att tillämpa på dagens moderna samhälle eftersom den skiljer 

3 Stephen Duncombe, Beautiful Trouble, Theory: Cultural Hegemony, Tillgänglig: 
http://beautifultrouble.org/theory/cultural-hegemony/, 2012, [hämtad 2015-12-16]

4 Duncombe, Beautiful Trouble, Theory: Cultural Hegemony, 2012
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sig från den värld som den skrevs i. Dagens samhälle har helt andra förutsättningar och en helt 

annan samhällsstruktur och teorin är mycket av en produkt av sin tid. Men den är anpassningsbar 

till att studera stormaktstidens samhälle som är baserad på en hegemoni med åtskilda ständer vars 

kulturella uppbyggnad är till stor del propagandastyrd av monarkin, adeln och kyrkan. 

Absolutismen är ännu en utmärkande aspekt av 1600-talets samhälle vars regeringsform berättigar 

monarken envälde över riket och folket utan större inblandning av andra parter. Absolutismen 

skiljer sig från konstitutionell monarki med att kungen har obegränsad makt, bland annat över 

domstolen vilket betyder att regenten och hans familj kan begå brott utan att straffas och dem kan 

även deltaga i landets ekonomi. Anledningen till att Absolut monarki levde så länge var att dem 

kunde spela ut klasserna mot varandra. I en konstitutionell monarki, d.v.s Sveriges befintliga 

regeringsform, har kungen mycket begränsad makt som är reglerade av konstitutionen. Kungen 

innehar fortfarande rollen som representant för Sverige men saknar påverkan på det politiska planet.

Den Absoluta monarkin passar in i teorins beskrivning av härskarklassens påverkan av kulturen i 

vilket monarken blir huvudmotivet i flera avseenden.
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2. Kungaporträtten

2.1. Gustav II Adolf

Den klassiska framställningen av Gustav II Adolf utmärker sig i denna tavla med sin gula dräkt. 

Porträttet är målad av Jacob Heinrich Elbfas (1600-1664) omkring 1630, storleken är 200 x 100 cm 

och hänger på Kungsholms kyrka i Stockholm. Elbfas var en livländsk målare som etablerade sig i 

Stockholm runt 1630. Han fick sin utbildning i Strasbourg och lade tonvikten av sitt konstnärskap 

på att återge Vasatidens aristokrati på ett representativt sätt. Förutom Gustav Adolf har han bland 

annat avbildat drottning Kristina och Axel Oxenstierna.5

Bakgrunden är helt svart med ett vagt synligt svart sammetstyg hängandes på höger sida. Längst 

upp på vänster sida finner man texten ”Gustavus.Adolphus.M.R.S.”, i vilket M.R.S. skulle kunna 

stå för Magnus Rex Suciae, den store svenska kungen. Till höger finns även ett bord med rött 

sammetstyg med guldfransar. På bordet syns de kungliga regalierna som kronan, spiran, riksäpplet 

samt nyckel och svärd med ädelstenar. Kungen står i en rak och självsäker ställning i helfigur med 

kroppen och huvudet vänd höger och blicken riktad mot betraktaren. De spetsiga mustascherna och 

getskägget var ett modernt stilideal under det tidiga 1600-talet är märkbar även hos Gustav Adolf. 

Han har sin högra hand på kronan och sin vänstra arm mot sin höft samtidigt som han håller i en 

käpp. Han är klädd i sin typiska gula dräkt, en så kallad doublet, med stora vita spetskragar och 

ärmar. Gula kragstövlar med sporrar omger hans hosor och vid sin högra sida har han sin värja. 

Runt hans utbuktade mage har han ett blått tyg med guldfransar, så kallad fältherrebindel, omlindad 

och hänger ner från baksidan.

Gustav Adolfs typiska älghudskyller i lejongult har en speciell symbolisk innebörd. I princip var det

bara Gustav Adolf som bar på gula kläder medans andra vanligtvis klädde sig i svart. Det har att 

göra med att gult markerar krigarens strid för Gud och för det goda vilket var protestantismen. Gult 

var under 1500-talet och 1600-talet lutheranernas speciella symbolfärg. Den lutheranska tron var 

hans skydd, hans kyller, när han gick in som protestantismens räddare i Europa var han det gula 

kraftfulla lejonet från Norden.6 Kungens ställning med handen mot sin höft kallas Akimbo. 

Ställningen visar på en stark auktoritär person som är beredd, en markering av hans självsäkerhet 

5 Wikipedia, ”Jacob Heinrich Elbfas”, Tillgänglig: https://sv.wikipedia.org/wiki/Jacob_Heinrich_Elbfas, 2015, 
[hämtad 2015-11-15]

6 Madeleine Hurd, Iklädd identitet : historiska studier av kropp och kläder, Stockholm : Carlsson, 2005 s. 52
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och bestämdhet. Den vassa armbågen, pekandes utåt, visar på ett aggressivt kroppsspråk vilket även

signalerar att han är beredd att disciplinera eller att handla om det behövs.7

Regalierna på bordet symboliserar kungamaktens oinskränkta legitimitet och identifierar personens 

titel. Den kungliga kronan, gjord i guld och dekorerad med ädelstenar och med sin cirkulära form 

har ofta setts som bilden av perfektion. Ett tecken på suveränitet samt förträfflighet i gudomlighet. 

Dess placering på huvudet manifesterar tecken på seger och framgång. Redan under antiken 

användes förgyllda lagerkransar för uppsatta män för sina tjänster inom politiken eller 

samhällslivet. Kronan under antiken hade ingen konnotation för kungligheter utan för bedrifter men 

dess utveckling som symbol för kungligheten sägs uppkommit från öst.8 I tavlan lägger kungen sin 

hand på kronan för att befästa sin rätt till tronen och i många fall porträtteras dem svenska 

regenterna med kronan vid sidan, på ett bord till exempel och inte på huvudet.

Spiran är tillsammans med kronan den mest uppenbara symbolen för makt och suveränitet av 

kungen eller en kejsare. I det antika Grekland var spiran en lång stav som användes av de äldre för 

stöd eller av herdar för att leda fårflocken. I samband med med den kristna ikonografin där Jesus 

liknar herden som skyddar sin flock likställer regenten sin roll med Jesus där han skyddar folket 

inom rikets gränser. Spirans funktion motsvarar den pastorala käppens syfte att leda och skydda 

dem trofasta mot ondska.9

Riksäpplet eller globen, med dess sfäriska form symboliserar världen; och i djupare mening 

motsvarar den oändligheten enligt Nyplatonsk filosofi. Globen tjänar som ett visuellt uttryck för den

befintliga makten, inte bara över en specifik plats men också utsträckning över hela världen eller 

kosmos.10 Korset, på toppen av riksäpplet, representerar guds makt och den kristna läran som 

tillsammans med äpplet representerar guds närvaro på jorden eller kungariket som har satt in den 

befullmäktiga regenten över ett stort kristet rike.11

Nyckelns förmåga att aktivera en mekanism som öppnar och stänger ses som en symbol för 

makt där den utövande har möjlighet att påverka omgivningen. Den symboliserar även ett arbete 

som bör utföras samt gränsen mellan det medvetna och omedvetna, en nyckel som kan öppna vägen

till kunskap vilket representerar ett steg mot förståelse om världen. En nyckel i guld betyder 

7 David B. Givens, Center for Nonverbal Studies, ”Hands-on-hips” Tillgängligt: http://center-for-nonverbal-
studies.org/handhips.htm, 2013, [hämtad 2015-12-26]

8 Paola Rapelli, Symbols of power in art, Los Angeles : Getty publications, 2011 s. 20
9 Ibid, s. 26
10 Ibid, s. 38
11 Sveriges kungahus, ”Riksregalierna”, Tillgänglig: 

http://www.kungahuset.se/monarkin/kungligasymboler/riksregalierna.4.7c4768101a4e888378000989.html, 2010, 
[hämtad 2015-11-19]
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vanligtvis filosofisk kunskap, vilket syftar på att kunskap är makt.12 Att utestänga det onda och 

innesluta det goda och öppna upp för nödställda är aspekter som associeras med en kung. 

Rikssvärdet syftar på kungens plikt att frimodigt beskydda det goda och straffa det onda. Dess 

symbol för makt och frihet representerar i sin tur rättvisa, kungens plikt att skipa rättvisa inom sitt 

rike. Svärdet är det mest prestigefulla vapnet och används främst av den högsta hierarkiska skiktet 

och av soldater i befälsposition.13 Tillsammans utgör regalierna en identitet av kungens titel och 

plikt vilket används i samband med kungliga ceremonier där dem symboliska värderingarna får 

komma till uttryck. 

Det översta skiktet av hegemonin, monarken, är den främsta individen och företrädare av eliten och 

som överhuvud representerar han samhällets uppbyggnad. Den kulturella sfären kontrolleras av den 

dominanta klassen för att manipulera folks medvetande och för att underminera insikten i deras 

sociala ställning och knappa levnadsförhållanden. Gramscis syn på samhället involverar en komplex

interaktion mellan relativa autonoma sfärer som offentliga och privata faktorer. Dessa är politiska, 

kulturella och ekonomiska vilket i sin helheten av inställningar och tillämpningar kontrolleras av 

den dominanta klassen. Under 1600-talet är det främst statsapparaten och kyrkan, samt läroverken i 

samband med kyrkan, som utgör byggstenarna för den allmängiltiga världssynen som cirkulerar i 

samhället. En ideologi som fastställer deras position och samtidigt vädjar till alla grupper inom 

samhället är av största vikt. Målet är att förvissa om att deras världssyn gynnar alla vilket i sin tur 

skapar en social konformitet, ett sammanslutet samhälle med gemensamma värderingar med 

gemensamma mål. Samhällsstrukturen är anpassad för den dominanta klassens behov för att få ett 

starkare fäste bland folket och tack vare bildandet av en konformitet av alla grupperingar blir det 

enklare att styra massorna i en bestämd riktning.14

2.2. Gustav II Adolf iförd polsk rock

Till de mer avvikande porträtten av Gustav II Adolf är framställningen i en traditionell polsk dräkt. 

Målaren är Matthäus Merian d.ä. (1593-1650) och gjordes 1632 och är 108 x 85 cm. Den hänger 

idag på Skoklosters slott. Merian var en schweizisk-tysk kopparstickare, förläggare och målare. Han

var verksam i Frankfurt am Main och inriktade främst på stads- och landskapsbilder vilket finns 

12 Rapelli, 2011 s. 54
13 Ibid s. 62
14 T. J. Jackson 1985, s. 571 
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samlade i den kulturhistoriska samlingen Typographie, med över 2 000 stadsvyer från hela 

Europa.15

I bakgrunden syns en marmorpelare, vars övre del täcks av ett vinrött sammetstyg, som vilar på en 

marmorpiedestal. På höger sida syns en fönsteröppning, dess överdel täcks av samma tyg som 

täcker pelaren. I öppningen syns en bro över ett vattendrag med förbindelse till land på andra sidan. 

Kungen står i en reslig pose i halvfigur. Hans kropp och huvud är vänd något åt vänster med blicken

riktad mot betraktaren. I hans vänstra hand håller han i en käpp och har högra handen på höften. På 

huvudet har han en röd hatt på snedden och är iförd en traditionell polsk rock i röd färg med 

kragspetsen, sömnaden och knapparna i vitt vilket ger en stark kontrast mot det röda. Det är bara 

den översta knappen som är knäppt vilket exponerar hans gula jacka och hans utbuktade mage som 

var ett tecken på status under första hälften av 1600-talet. Vid hans sida hänger en värja som döljs 

under rocken.

En arkitekturvy, parklandskap eller liknande som syns i en fönsteröppning som döljs halvt av 

tygsjoken är ett konventionellt arrangemang och en vanlig företeelse i porträtt. Byggnads- och 

trädgårdskonsten visar på hög prestige och stora kostnader som anspelar om storartade 

arkitektoniska omgivningar vilket medverkar till att höja den avbildades status. 

Arkitekturscenografin antyder det välordnade och moderna samhället i Sverige och genom att införa

olika arkitekturelement får man en uppfattning att miljön är ett omfattande palatskomplex med en 

mängd utblickar.16 I Gustav Adolfs porträtt ser man en marmorpelare och en bro i fjärran vilket 

signalerar regentens världsliga tillgångar och prakt, barockens många utmärkande ideal.

Det utmärkande i porträttet är den färgstarka rocken som kontrasterar mot de övriga elementen. Att 

avporträtteras med utländska kläder eller attribut kan ge olika tolkningar men den troligaste 

förklaringen är att den speglar kungens bedrifter i sina krig. Genom att klä sig eller visa upp  

artefakter tillhörande sin besegrade rival förklarar man sin triumf och överlägsenhet gentemot sin 

motståndare. Likt en jägare som har dödat ett djur som därefter stoppas upp för beskådan över sin 

prestation i form av troféer, vilket i sin tur berättar om sin erövring. Att bevara minnen är djupt 

rotad i det mänskliga psyket, speciellt när det handlar om storslagna bedrifter.17 När det kommer till 

Gustav Adolfs bragder refererar rocken kungens intervention i det andra polska kriget som pågick 

15 Wikipedia, ”Matthäus Merian den äldre”, Tillgänglig: https://sv.wikipedia.org/wiki/Matth%C3%A4us_Merian_den_
%C3%A4ldre, 2015, [hämtad 2015-12-08]

16 Martin Olin, Det Karolinska Porträttet : Ideologi, Ikonografi, Identitet, Stockholm : Raster, 2000 s. 230-231.
17 Gerry Holt, British Broadcast Company, ”Danny Nightingale case: Is the era of war trophy over?”, Tillgänglig: 

http://www.bbc.com/news/magazine-20532761, 2012, [hämtad 2015-11-23]
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1600-1629. En rest från maktkampen mellan den svensk-polske kungen Sigismund och den svenske

kungen Karl IX vilket Sigismund förlorade rätten till den svenska kronan. Tavlans centrala tema är 

att hylla och erinra kungens insats i kriget. Likt en kondottiär presenterar kungen sin prestation 

genom konsten där han bland annat visar sin duglighet som befälhavare genom att klä sig med sina 

fienders emblem som segertecken.18 Men att visa upp bilden av regenten utformas på annorlunda 

sätt än en legotruppsanförare, som hyrs av andra furstar för att utföra deras strider, kungen i detta 

ställe är lika med riket och betydelsen att distansera sig mot andra stater med ett framträdande 

maktspråk i form av arméer och resurser var oerhört viktigt för att visa sig stark gentemot fiender 

och bundsförvanter samt att dölja svagheter. Beskådan av regenten är att se nationen förkroppsligad

i mänsklig form och genom symboler och gester uttrycker han sin och rikets stabilitet och 

auktoritet. 

Fysisk kraft och styrka som manliga attribut uttrycks ofta med muskler och vapen, det vill säga en 

visuell maktdemonstration. Under stormaktstiden var det krigarna, officerarna och kungarna som 

manifesterade den fysiska styrkan och den manliga aspekten. Den allvarliga men samtidigt 

landsfaderliga godmodiga uppsynen visar inte på en hänsynslös furste enligt Machiavellis principer.

Enligt bildkonventionerna visar den milda blicken på en dygderik man som stred för det goda och i 

guds tjänst.19

2.3. Karl X Gustav som fredsstiftare

Nästa målning föreställer Karl X Gustav till häst. Ett traditionellt ryttarporträtt av kungen vars 

innebörd är invävd i allegoriska element som kräver förkunskap. Det är i mitten av 1600-talet och 

framåt som användningen av allegorier tillämpas maximalt i bildspråket. Det finns få porträtt av 

Karl Gustav som visar på några andra tribut än den flärdfulle segraren och krigaren, vars 

regeringstid utgjordes enbart av krigskampanjer Europa. Det är med Karl Gustav som den Pfalziska 

ätten efterträder Vasaätten efter att Kristina abdikerar och flyttar till Rom. Tavlan är målad av 

Joachim von Sandrart (1606-1688) år 1650, alltså fyra år före tronbestigningen. Den är i storlek 263

x 276 cm och hänger nuvarande på Skoklosters slott, tidigare på Visingsborg. Sandrart var en tysk 

målare och konsthistoriker som var verksam främst i Tyskland men också i Italien. Han är känd för 

sin bok Teutsche Academie som sammanfattar den tyska och italienska konsten.20

18 Att kungen skulle vilja referera till de polska krigen med hjälp av den polska rocken som krigstrofé är min egna 
slutsats.

19  Hurd 2005, s. 41-43

20 Sandrart, "Joachim von Sandrart and the ”Teutsche Academie”, Tillgänglig: http://www.sandrart.net/en/subject/, 
2012, [hämtad 2015-12-08]
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Kungen är i helfigur ridandes på en svart häst. Bakgrunden visar på ett typiskt landskap med en flod

som slingrar sig mot horisonten på höger sida. Himmelen är något molnigt men ser ut att spricka 

upp. Träd och buskar syns över landskapet samt ett stort buskage till vänster om kungen. Till 

vänster om floden syns flammande lågor med tung svartgrå rök som driver upp mot skyn vilket 

troligtvis indikerar på ett brinnande hus. Ryttaren och hästen är vänd i riktning mot höger, kungen 

vrider sig mot vår riktning med blicken mot betraktaren. Blicken är av mild karaktär och han har 

långt mittbenat hår som sträcker sig ner mot axlarna. Det är hans riktiga hår och ingen peruk, samt 

mustascher med ett diskret pipskägg. I sin vänstra hand håller han i en marskalksstav. Han är klädd 

i en skinnande rustning med vit krage och en blå fältherrebindel med guldfransar om livet. Bruna 

stövlar med sporrar samt vita handskar. Sadeln, betslet och selen är i blått med guldornament och 

det finns också ett pistolhölster på sadeln. Den svarta hästen stegrar med böjda bakben och krökt 

nacke vilket skapar en diagonal linje genom bilden. Hästen tuggar dessutom på betslet varvid den 

vita fradgan rinner, detta har sin grund av koncentrationen att utföra den komplicerade stegringen 

pressar hästen till att tugga. Ett tecken på kontroll av djuret och avbildades ofta i ryttarporträtt.21  

Till vänster om kungen uppenbarar en genie, eller en allegorisk ängel med vingar som tycks sväva 

på sitt moln. Ängeln avbildas med androgyna drag, vanligt förekommande hos allegoriska figurer 

under Barocken. Klädd i vita och röda tyger, bär på ett horn och med sin utsträckta arm håller han 

en lagerkrans över kungens huvud.

De attribut som framhävs signalerar att det är en man med stor makt. Krigets närvaro gör sig 

påmind med rustningen, marskalksstaven, pistolhölster, det brinnande huset samt lagerkröningen av

fältherren. Dessa attribut associeras med manlighet i vilket kriget kom att utgöra idealet för män 

under 1600-talet. Ingen kunde ifrågasätta en krigares makt och ingen kunde ifrågasätta hans 

manlighet. Mod på slagfältet skattades högt vilket visade på mannens offervilja och styrka, det 

byggde till viss del vidare på det gamla riddaridealet.22

På många sätt har rustningen binära syften vilket är att skydda kroppen samt att visa upp sig. 

Uppvisning med rustning kan förmedla varierande budskap, främst en symbol för den visuella 

makten och sin skyddade sfär.23 Den distanserar andra från att komma nära och skada bäraren och 

samtidigt visa att man inte är sårbar, att man inte kan nå bäraren samt att den stänger in sig i sin 

värld. Karl Gustav visas ofta i rustning vilket skiljer sig från resten av dem svenska kungarna som 

klär sig enbart i uniform. Porträtten av Karl Gustav håller sig trogen till tidens internationella ideal. 

21  Hurd 2005, s. 66

22 Ibid, s. 43
23 Parker Brown, Crafthaus, "Artistic symbolism in Art”, Tillgänglig: http://crafthaus.ning.com/group/crescent-moon-

armoury/forum/topics/artistic-symbolism-in-armour, 2014, [hämtad 2015-11-24]
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Den allegoriska ängeln är i själva verket Fama eller Pheme24, ryktbarhetens gudinna, som sträcker 

över lagerkransen över arvsfursten, en bekräftelse på den ledande rollen som segerherre och 

förhandlare men även över sina bedrifter i krig. I och med sitt ingripande i trettioåriga kriget och de 

avslutande förhandlingarna i Nürnberg förstår man meningen med lagerkransen och hans roll som 

fredsskapare. Famas roll som budbärare kommer till känna vars uppgift är att sprida ryktet om Karl 

Gustavs storhet. Med hornet basunerar hon ut hans ärofulla storbragd över världen. De utkämpade 

och avslutade kriget symboliseras av det brinnande huset i bakgrunden. De vita handskarna kan 

tillika syfta på fredsskapandet, om man jämför med andra porträtt med starkt militärtema och 

pågående bataljer i bakgrunden avbildas befälhavaren ofta med gula kraghandskar i militärt snitt. 

Även den djupblåa färgen på hästens utrustning och fältherrebindeln understryker freden vilket står 

för hoppet och äran.25

Barockmåleriets förkärlek för dubbeltydigheter och gåtor utmärker sig i objekten, symboler och 

gudomliga väsen. Även kallad allegorier, vilket är bildframställningar vars detaljer har dolda 

meningar. Det rör sig om personifiering av abstrakta begrepp som kan läsas in i materiella ting. 

Man var besatt av symboler och ceremonier och det är i konsten vi ser det främsta tecknet på deras 

värdesättning och mentalitet. 1600-tals människans fasta vana att se sin värld som en enda stor 

allegori och förklara och bevisa med analogier var påfallande. Symbolen kunde äga det 

symboliserades egenskaper och ett ting kunde föra över sina egenskaper på ägaren och vice versa. 

På detta sätt projicerar man en konstruerad bild av sig själv för att uppnå en önskad effekt.26 Det kan

också handla om att projicera sina föreställningar och övertygelser till andra genom symboler. I 

många fall kan den visuella framställningen av personer med olika politiska och religiösa 

övertygelser såsom katoliker och protestanter skilja sig avsevärt. 

Projicering av konstruerade egenskaper för allmän beskådning tas upp av Gramsci. Att kunna

övertyga genom visuell retorik är en av möjligheterna att påverka kulturen och i sin tur samhället. 

Genom att blanda den politiska ideologin och den lutherska tron skapar man en enhetlig 

världsåskådning och en vägledning genom livet. Genom kreativa och konstnärliga insatser 

förkroppsligar man doktriner och rationella element i en enda person vilket i detta fall är regenten 

som i sin tur representerar den plastiska och antropomorfiska bilden av ”kollektivets vilja”. Ett givet

politisk mål bildas i form av krig och andra administrativa beslut vilket blir kollektivets mål i sin tro

24 Micha F Lindemans, Encyclopedia Mythica, ”Fama”, Tillgängligt: http://www.pantheon.org/articles/f/fama.html, 
2004, [hämtad 2015-12-01]

25 Hurd 2005, s. 66-67
26  Ibid, s. 89
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på nödvändigheten för samhällets överlevnad.27 Mytbildningen av kungen, det vill säga den 

konstruerade bilden och ryktet, skapas för att ge en eftertraktad förebild som länkar ihop folkets 

uppfattning om dygd och ära, nämligen eftersträvade egenskaper. Därför är det viktigt att skapa sig 

ett gott anseende och ett bra rykte som ledare och i många fall erbjuder krigen en chans att vinna 

ryktbarhet. Man vill leva upp till kungens egenskaper på grund av hans dygdiga, handlingskraftiga 

och starka ideal. Folket följer kungens dygdiga leverne vilket formar deras medvetenhet och uttryck

och med denna efterliknelse binder man samman regenten och folket i en nationell enhet. Myten 

och den subtila propagandan sker under kulturella företeelser som skapar samhällets ideal och 

ordning. Det är den underliggande påverkan av massan, att övertyga om en samhörighet och rättvis 

behandling vilket i själva verket faller under monarkens influenser och befallning.

2.4. Karl XI som Apollo Pythias

Ett exempel på den andra hälften av 1600-talets modetrender var att porträtteras med romerska 

kläder. Detta gäller inte minst Karl XI där han redan som barn lät avbildas i typiska romerska 

kläder. Det är i hans tidiga levnadsår när förmyndarregeringen (1654-1675) styr riket som barocken 

gör sig mest påtaglig i det svenska bildspråket. Man ser Karl avbildad som Apollo, förbereder sig på

att bekämpa Python, en mytologisk drake. Apollo är ljusets, poesins och konsternas gud och hans 

utmärkande egenskaper är bland annat skönhet, skapelse, klarhet, självkontroll, fulländning, 

individualitet, uttömmande av möjligheter och skapande av ordning och konst.28 Dessa dygder och 

egenskaper appliceras på kungens bildspråk för en önskad effekt.

Tavlan är målad i olja av David Klöcker Ehrenstrahl (1628-1698) omkring 1670, och är i storlek 

107 x 84,5 cm. Den hänger idag på Drottningholms slott. Ehrenstrahl är en av Sveriges mest 

tongivande konstnärer i egenskap av hovmålare åt Hedvig Eleonora och Karl XI. Han är 

betydelsefull för den svenska konstens utveckling och har kallats ”den svenska målarkonstens 

fader”, bland annat har han adlats för sina bedrifter och utnämnts till hovintendent. Genom sina 

resor och studier utomlands introducerade han nya influenser från kontinenten till Sverige. Hans stil

utmärks av användningen av allegoriska gestalter och symboler som var påtagligt för det franska 

konstidealet.29

27 Antonio Gramsci, Selections from the Prison Notebooks, London : Lawrence & Wishart Limited, 1971 s. 125-127
28 Wikipedia, ”Apollonisk och dionysisk”, Tillgänglig: https://sv.wikipedia.org/wiki/Apollonisk_och_dionysisk, 2015 

[2015-12-18]
29 Lena Johannesson, Konst och visuell kultur i Sverige före 1809, Stockholm : Signum, 2007 s. 243-244
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Omgivningen är ett typiskt slätt landskap och i horisonten till höger reser sig ett litet blånande berg. 

Himmelen är ljus och för övrigt är tavlan målad i naturliga varma färger. Kungen omges av moln, 

främst av vänstra delen av bilden, vilket syftar på hans ankomst från himmelen till jorden. Denna 

slutsats dras för att han står med vänstra foten på en molntapp och med högra foten på jorden med 

kroppen vänd i riktning åt höger, alltså mot jorden. Den avbildade står i helfigur med huvudet vänd 

åt vänster. Karl är iklädd i en gyllene pseudoklassisk rustning av romersk snitt med gulröd 

guldstickad underdräkt och guldbroderad, rödfodrad mantel som fladdrar i luften. Med sin vänstra 

hand tar Apollo upp en pil ur sitt koger över axeln och med sin högra hand håller han en gyllene 

pilbåge. Bakom hans huvud strålar det ett gudomligt ljus likt en gloria, en tänkbar symbol för solen 

och geniet, som är Apollos andra kännetecken. I bakgrunden till höger syns draken som lurar, 

avbildad med svans och vingar. Säkerligen ett framtida offer av Apollo. Det är nästan att man ser 

förbi honom eftersom han smälter in i bakgrunden.

Om man ska gå in på kungens generella uttryck så är hans kroppsställning graciös som visar på en 

självsäker attityd. Det kan också nämnas att hans ställning är i en klassisk kontrapost som 

förekommer hos antika skulpturer. En kontrapost är när överkroppen är vriden på samma axel som 

benen samt att kroppstyngden är lagd på det ena benet, dvs. stödbenet och det andra är svängbenet 

som håller balansen.30 Ansiktsdragen är samma som hans övriga porträtt, intetsägande. Den berättar 

inte mycket om honom eller om stämningen men om något ska sägas så är den av en självsäker 

karaktär med blicken mot betraktaren. Till viss del också oskuldsfull. Ehrenstrahl visar på mjuka 

och idealiserande drag, likt en mask som konstnären skulle förse kungen med tallösa gånger tills 

kungens död. Med andra ord kan ansiktsdragen beskrivas som orubblig, stolt, reserverad. Det har 

mycket med det stoiska idealet att göra. Ett uppskattad ideal under den här tiden, som betonar dem 

orörliga anletsdragen vilket var det främsta tecknet på självbehärskning.31 Man skulle göra goda 

gärningar utan att visa sig berörd. Detta sågs som gott exempel på leverne och uppträdande under 

1600- och 1700-talet. Tankarna byggde på renässansens ideal om ädelhet och dygd, vilket i sin tur 

var influerat av den klassiska litteraturen.

I många sammanhang avbildades adelsmän och regenter i allegoriska motiv med en speciell 

anknytning till romersk och grekisk mytologi. I denna framställning visar Ehrenstrahl på á la 

romaine, det franska porträttmodet, med vilket han introducerar till Sverige. Att avporträtteras i 

fullständig romersk rustning fick sitt genombrott omkring 1660. En allt lägre midja i dräktmodet 

30  Encyclopedia Britannica, ”Contrapposto”, Tillgänglig: http://global.britannica.com/art/contrapposto, 2014, [hämtad 

2015-11-15]

31 Katja Vogt, Stanford Encyclopedia of Philosophy, "Seneca”, Tillgänglig: 
http://plato.stanford.edu/entries/seneca/#TheEmo, 2011,  [hämtad 2015-11-16]
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fick den romerska uniformen att verka mer attraktiv under 1660-talet än för några decennier innan 

då den satt högre upp. Många nya inslag i konsten kommer från den franska konstakademin där 

man diskuterade om vad som var passande i ett porträtt. Den antika dräkten skulle fungera som en 

tidlös dräkt som ger den avbildade ett ädlare intryck samt att det ständigt skiftande modet kunde 

skapa ett löjeväckande uttryck när väl modet hade ändrats.32 Modet hade en tendens att ändra på sig 

på bara några år emellan. André Félibien (1619-1695), fransk arkitekt och konsthistoriker, skriver 

bland annat :

”Jag vet att våra vanliga kläder inte alltid är lämpliga, att våra moden som ändras så ofta får

kläderna att verka löjliga och överdrivna i takt med att vi lägger av dem”.33

Därför avstod man många gånger att klä personen i samtida kläder och lät sig ofta avbildas i en 

romersk mundering. Den franska konstens inflytande spred sig under 1600-talets andra hälft till de 

övriga hoven i Europa. I Karl XI:s hov ser man den franska påverkan allt tydligare. Ragnar 

Josephson berättar att hela Karl XI:s och nästan hela Karl:s XII:s regeringstid sammanföll med 

Louis XIV. Det är ställningen till honom och hans kultur och det estetiska tänkesättet som röjer de 

svenska kungarnas egenart.34

Detta kan ses i exempel hos Louis XIV där den visuella bilden av den franska kungen var ett 

budskap i sig själv. Den visuella bilden av kungen var mycket en stereotypisk bild, en idealisk bild 

som skulle fungera som en identitet av hans roll som kung. Bildspråkets syfte var att berätta om 

hans maktposition. Därmed var konstens funktion att kommunicera klara betydelser viktig där 

personligheten inte gick att utröna utan skulle avläsas enbart som hyllning och manifestering av 

kungens potential. 

Han avbildades för att framstå som en enväldig härskare med attribut som upplyst, stridslysten, 

heroisk, generös, storsint, vis, ärofull, odödlig och som tjänare av guds nåde. Ofta associerades 

kungen med gud på grund av att han sägs vara insatt i sitt ämbete av gud. I många fall har Louis 

avbildats som en gud för att skapa anknytningen till den himmelska och jordiska världen och för att 

rättfärdiga sin position. Ofta avbildad i form av Apollo och Jupiter men även som Neptunus.35

Solsymboliken kom att associeras främst med Louis XIV och fick sin säregna utformning. Han 

hyllades tidigt som barn med liknelser som Apollo eller solguden. Han skulle som man sa ”skänka 

32 Olin 2000, s. 30.
33 Ibid s. 76.
34 Ragnar Josephson, Karl XI och Karl XII som esteter, Stockholm, 1947 sid. 7
35 Peter Burke, ”The Fabrication of Louis XIV”, History Today, nr. 2, 1992, s. 26, Tillgänglig: 

http://xiarhos.weebly.com/uploads/8/1/7/2/8172582/the_real_louis_xiv.pdf, [hämtad 2015-11-15]
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sitt land ett nytt ljus och en ny konsternas blomstring”.36 Solen blev Louis personliga emblem som 

var den största bland de himmelska kropparna och den mest betydande som skulle med sina strålar 

omhölja jordgloben. Med den mångtydiga devisen, ”Nec pluribus impar”, ”inte lik andra”, antydde 

att solen kunde upplysa ännu flera världar än denna, att dess kraft inte var begränsad till bara ljuset 

utan kunde användas av den franska kungamakten som en symbol av absolutism och oinskränkthet 

såväl inom staten och som i hela världen.37

Problemet att använda solen som symbol var att den förknippades med Louis XIV. Därför kom 

polstjärnan att användas istället vilket fick en mer nationell prägel. Nordstjärnan, som den också 

kallas, valdes även för att poängtera den svenska statens frihet och makt bland de europeiska 

stormakterna. Johannes Paulinus utlägger 1690 emblemet i denna anda. Frankrikes sol, Turkiets 

måne och alla andra stjärnor befinner sig i ständig rörelse och växling. Endast polstjärnan, dvs. den 

svenska kungamakten, är orubblig, ”Nescit occasum”, ”Den stjärna som aldrig går ner”, lyser 

ständigt med samma sken.38

Denna systematiska och centralt dirigerade solsymbolik är väsentlig för att förstå den samtida

konsten. Likt många andra europeiska hov kom solsymbolen att användas för att anknyta till den 

gudomliga makten och rättfärdiga sin position som överhuvud. I den allegoriska tavlan har Karl 

tagit rollen som solguden som har kommit ner på jorden för att ta itu med rikets yttre och inre 

fiender i form av en best. Denna symbolik har alltså politiska betydelser.39 Fiender i denna mening 

kan antydas till Sveriges fiender såsom andra nationer och inre konflikter, vilket kan vara allt från 

rebelliska uppror till politiska/religiösa grupperingar som trotsar kungens och den svenska kyrkans 

oinskränkta makt. Främst förmedlar den ett uttalande om Sveriges påtagande dominans över sina 

undersåtar och ett uppvisande av sin potential och styrka gentemot andra stater, i detta fall handlar 

det i sin tur att inte visa svaghet inför sina motståndare och även att lansera en trovärdig bild av 

Sverige för eventuella allianser. Att kungen sågs som guds nåde och som en hängiven kristen 

skapade en trovärdig ledare som kan relateras till, speciellt bland befolkningen. I detta fall skulle de 

troligtvis inte skulle relatera till den mytologiska gestaltningen av kungen men för den bildade adeln

är den romerska och grekiska panteismen välkänd för den som är beläst. 

Och med detta i tanke kan man dra slutsatsen att tavlan är riktad till överskiktet av samhället 

som adeln, lärda män och andra hov. Föreningen mellan religiösa och martialiska dygder är väldigt 

typiskt för den karolinska epoken. Den fromma och den krigiska sidan verkar tillsammans för att ge

36 Kurt Johannesson, I polstjärnans tecken, Stockholm : Almqvist & Wiksell, 1968 s. 103
37 Ibid, s. 103
38 Ibid, s. 123
39 Ibid, s. 106
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den idealiska föreställningen av en upplyst despot.

Ett omtyckt bildelement som förekommer i tavlan är apoteos som är en upphöjdhet av en dödlig till 

gudomlig rang. Detta var en företeelse vanlig bland romarna, kejsaren  lät ofta apoteosera sig till en 

gud för att efter sin död hamna bland dem andra stora gudarna. Denna ceremoni sågs som en 

bekräftelse av sin överlägsenhet gentemot andra och detta togs tillvara i allegoriska skildringar 

under barocken. Likt romarna var intresset att legitimera sin överhöghet genom att avbilda sig som 

en gud. I detta fall kommer Kungen ner på jorden för att uträtta sin gudomliga plikt och bekräftar 

idén om hans befintliga upphöjdhet. Molnet utgör den länkande kopplingen till en apoteos vilket 

skapar den gudomliga stämningen hos kungen.40

I enlighet med teorin kan man se bilden i detta sammanhang som propaganda vars syfte är att 

legitimera kungens gudomliga rätt att styra och skipa rättvisa samt förmedla samtidens 

samhällsstruktur och uppfattning om härskarklassens rättmätiga position i hierarkin.

Den gudomliga aspekten av kungen visar även hans kontakt med den lutherska varianten av Gud, 

som representant och beskyddare av den protestantiska rörelsen har Gud satt honom att styra riket 

och främja den rättfärdiga kristna läran. Den mytologiska anspelningen är helt enkelt en visuell 

retorik som tillför kungarollen med gudomlig aura som befattar sig som Guds främsta följeslagare.

Med en blandning av gudomliga och antika element i den visuella framställningen har man stärkt  

kopplingen till den antika världen där kejsaridealet visar på den traditionella ledargestalten som 

många regenter i Europa ville bli förknippade med. Många nationer delade uppfattningen att dem 

var efterträdare till det romerska riket som man ofta förklarade sin överlägsenhet gentemot andra 

stater. Det var med den romerska kulturen och filosofin man skulle bygga upp ett nytt imperium.41 

Den antika konsten och arkitekturen, framförallt den romerska, har under senare tid betraktas mer i 

termer av politisk propaganda som kan användas som ett redskap för den visuella förmedlingen. 

Den uttrycker närvaron av en auktoritet och förhärligande av riket eller staten, många av dem 

moderna staterna under 1600-talet tog till sig många antika element för dess propagerande 

egenskaper.42 Ofta härrörs dessa idéer från Aneiden, anfadern som byggde upp av vad som kom att 

bli Rom, vilket visar på den gamla tanken att Roms världsmakt har flyttats över till de germanska 

folken, i detta fall svenskarna. 

40 Rapelli 2011, s. 66
41 Mats Cullhed, Humanistportalen, ”Den klassiska traditionen: om antiken efter antiken”, Tillgänglig:   

http://www.humanistportalen.se/artiklar/antik-historia/?pageNo=4, 2010, [hämtad 2015-11-19]
42 Johan Eriksson, Kondottiärfurstarnas visuella retorik, Stockholm : Raster förlag, 2002 s. 19-20
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Idén hade under 1600-talet funnits som ett slags allmäneuropeisk strömning, där versionerna kunde 

variera beroende på vilket folk som ansåg sig rätten att styra, ställa och nedslå trotsande.43 Att skapa

sig en bild av gudomliga aspekter och som representant och arvtagare för ett framtida romersk rike 

skapar man en rykte om sig, en konstruerad självbild som stärker ledarrollen.44

2.5. Karl XI, slaget vid Lund

Det mest kända ryttarporträtt av Karl XI är den som avbildar honom i slaget vid Lund 1676. Målad i

olja av David Klöcker Ehrenstrahl 1682, sex år efter slaget, och är 290 x 276 cm. Den hänger 

nuvarande på Gripsholms slott. På många sätt är tavlan en dokumentation och en hyllning över Karl

XI:s bragder. Det var i slaget vid Lund han kom att utmärka sig som en riktig kung samt 

befälhavare och sågs av allmänheten som en räddare i nöd. I den dokumenterande andan avses 

händelsen och skildringen av den avbildades framställning, d.v.s hans kläder som han bar vid slaget 

och den realistiska miljön och stämningen som skildras. Bilden är våldsam och gråkall såsom 

verkligheten var. En typisk stridsscen som avspeglas i dess riktiga natur med exkluderade 

metaforer.

Vi ser kungen på en stegrande häst som är placerad centralt i bilden. Marken är fläckvis täckt med 

snö och blod och krutrök täcker majoriteten av himlen. Solen tränger sig fram likväl och lyser upp 

scenen. Längst bort i horisonten syns arméerna, främst dem danska med röda fanor. Det ser även ut 

som att krutröken kommer från horisonten. Längre fram i bilden bakom kungen åt vänster syns en 

uppkommande armé med blåa fanor och pikar som pekar i riktning mot slagfältet. Vid ungefär 

samma ställe syns även en död brun häst liggandes på marken. I förgrunden till vänster syns ett 

objekt som tycks föreställa en kista eller något annat objekt täckt med snö. Den är varje fall svår att 

identifiera och verkar inte spela något större syfte i tavlan. Kungen sitter på en helvit häst, hans 

älskade Brilliant som han kallades kom att stupa i slaget. Hästen stegrar med sina bakben på marken

och frambenen böjda i luften. Kungen och hästen är vända åt höger i riktning mot slagfältet vilket 

syftar till kungens framryckning som tillsammans med fanorna signalerar att dem går till attack. 

Kungen bär på en loskinnsfodrad rock mot vinterkylan och på händerna har han gula 

älghudshandskar. På huvudet har han en hatt med en liten sädeskärva, svenskarnas kännetecken 

vars symboliska mening och syfte är anknutet till Vasa ätten som använde sädesskärvan, eller 

vasen, i sitt vapen och ett tecken som användes av trupperna för identifiera och lokalisera varandra i

43 Olin 2000, s. 35
44 Gramsci 1971, s. 129-130
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stridens hetta. Detta system användes innan den enhetliga uniformen hade etablerats.45 Alla dessa 

komponenter har tagits in med dokumentarisk noggrannhet. Hans kläder är enkla och praktiska för 

ridning och man märker även uteblivandet av rustning. För övrigt har kungen en rakryggad 

kroppsställning som tillsammans med hästen visar på en självsäker och praktfull karaktär. I sin 

vänstra hand håller han värjan i beredskap och i den andra håller han i selen. Hans blick är riktad 

mot betraktaren men hans kropp är vänd något åt höger. 

Hästen har en specifik roll i den samtida konsten och i det sociala livet. När det gäller ryttarporträtt 

visar man på sin beskaffenhet i ridkonsten, att kunna kontrollera och samspela med hästen. Med 

trontillträdet fick Karl XI resa runt i landet i en så kallad eriksgata under sensommaren och hösten 

1673. En Eriksgata är initieringen av en ny kung i riket som måste besöka landskapen för att 

bekräftas av landskapens lagmän, en gammal sedvänja från medeltiden. Den inhemska sedens 

ikonografi med eriksgata får en betydande mening i ryttarporträttet som anknyter kungens 

myndighet och furstliga ideal. Inget, säger ett antikt ordspråk, borde söner till furstar och herremän 

lära sig mer fullständigt än att rida.46 Bilder av unga prinsar och furstar till häst har förklarats som 

manifestationer av att de har uppnått myndig ålder och med tanke på Karls eriksgata visar man 

samtidigt på hans myndighet att styra riket och uppnådda furstliga ideal. Detta syns främst på 

samtida medaljonger av hans eriksgata och på hans ryttarporträtt. Vikten av att behärska ridkonsten 

återkommer i renässansens och barockens uppfostringstraktater och emblemsamlingar. Om man 

ville ge högsta beröm till en furste skulle man säga att han rider väl; denna komplimang syftar på 

furstens dygd och tapperhet. Dess betydelse av furstens skicklighet i ridkonsten kan ses som 

symbolisk och bokstavlig. Enligt Olin står hästen för folket som fursten måste styra genom sin 

skicklighet och beslutsamhet. Sporrar han för hårt eller saknar han ridkonstens alla beståndsdelar 

faller han av. Med en ridutbildning lärde man sig disciplin, tålamod och tapperhet. Fysisk 

uthållighet och ridskicklighet är goda förutsättningar för militärt befäl.47

I ett ryttarporträtt var det viktigt att visa att kungens behärskning av denna konst, därför framställde 

man kungen i utförandet av ett svårt moment som samtidigt visade sin trovärdighet. En så kallad 

levad (ofta kallad pésade i den samtida litteraturen), var en av de svåra rörelserna man kunde utföra 

vilket framställdes i många samtida bilder. Majoriteten av Karls ryttarporträtt visar hästen med sin 

nacke krökt ner mot halsen och med frambenen böjda så att hovarnas undersidor är vinkelräta med 

marken. Hästen stegrar inte och rörelsen är styrd av ryttaren. En tränad häst och en skicklig ryttare 

45 Olin 2000, s. 109
46  Ibid, s. 88
47  Ibid, s. 89
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skall kunna balansera i positionen under några ögonblick.48 I samband med denna beskrivning av 

betydelsen att behärska ridkonsten var Karl själv intresserad av ritt och var som mest självsäker på 

hästen. Den italienske diplomaten Magalotti beskriver kungen:  

”Konung Karl, den elfte med detta namn, ser ut som en människa, hvilken befinner sig i förlägenhet

och är rädd för allting. Den förefaller, som om han icke vågade se någon i ansiktet, och han rör sig

alldeles som om han ginge på glas. När han sitter till häst, synes han vara en helt annan människa,

och då ser han verkligen ut som en konung”.49 

I slaget vid Lund visar kungen sin heroiska sida och sin potential som befälhavare. Det är i detta 

porträtt som de kommande tavlorna ändrar stildragen till en enhetlig och spartansk karaktär med 

krigstema som fokus, i andra sammanhang visas kungen i civila och enkla kläder. Ofta i samband 

med grupporträtt med sin familj.

Om man tolkar tavlan i dess helhet och vad den vill förmedla kan man säga att det rör sig om 

propaganda. Med kungen som härförare av den svenska krigsmaskinen vill man visa på på en 

handlingskraftig regent som är delaktig i sina kampanjer och som visar på nationens styrka. Den 

visuella bilden av kungen som militär kan soldaterna relatera till och följer även kungens heroiska 

ideal till skillnad från en kung som spenderar sitt liv i hovet allenast. Karl blev under sin tid kallad 

som folkets kung, den flärdlöse soldatkonungen, vilket bygger vidare på en ledare som är bland sitt 

folk och skapar en gemenskap med samma mål. Detta går hand i hand med centraliseringen av 

statsmakten som blir allt mer omfattande under 1600-talet. Man projicerar regeringens 

uppfattningar, värderingar och målsättningar till befolkningen för att kunna rekrytera mannar till 

sina krig och behålla ordningen inom riket med hjälp av bland annat av den effektiviserande 

byråkratin och den lutherska kyrkan, som i många fall hjälper till med kungens propaganda och 

registrera folket. Sedvänjor, normer, värderingar, uppfattningar och även språket är enligt Gramsci 

konstruerade av härskarklassen. Kyrkan har haft en stor roll att fastställa folkets uppfattning om 

världen och även traditioner och språket har ändrats med kyrkans inträde. Samarbetet med staten i 

vilket kungen säga vara gudasänt arbetar tillsammans för att bekräfta sig som samhällets 

byggstenar. Dessa fastställda värderingar har de underordnade samtyckt till eftersom de inte har 

några andra referensramar att bygga på. Självmedvetenheten hos folket har aldrig haft möjlighet att 

skapa sina egna värderingar eftersom dem har blivit exponerade av elitens kulturella maktangrepp. 

Därför skapas ett samtycke av det enda dem vet om och därmed kan relatera och acceptera sin 

48  Olin 2000, s. 90
49  Ibid s. 92
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sociala status. Det är den enda världsordning som folket vet om och kan förstå.50

Under hela stormaktstiden tycks föreställningen att svenskarna var Guds utvalda folk, det nya 

Israel, varit förekommande. Identifieringen med Israel som kärnan i en nationell myt syftade till att 

skapa sammanhållning bland undersåtarna. Jämförelsen kunde ge biblisk legitimitet till de svenska 

expansionskrigen. I gamla testamentet beskrivs hur israeliterna får Guds uppdrag att fördriva de 

andra folken i Kanaans land. Dessa passager skulle rättfärdiga offensiva krig i Guds namn, även i 

kristna sammanhang. I Sveriges fall tycks identifikationen varit komplicerad och ofta negativ, 

istället för att rättfärdiga sina anfall ses det snarare som en tröst i eländet. Gud hade tidigare visat 

sitt folk nåd och skulle göra det igen. Med syndafallet var mänskligheten dömd till undergång. 

Däremot lades stor vikt på att demonstrera att Gud visade Sverige större godhet än andra länder i 

Europa. 1661 års böndagsplakat inleddes exempelvis med konstaterande att Gud ofta straffade 

människors synder med krig, hunger och pest men hans intentioner var inte att utrota 

mänskligheten, utan ville ge dem en chans för bättring och omvändelse.51

Monarken var en viktig del av krigspropagandan. Krig och fred låg i Guds händer och 

mänsklig handling var fåfäng. Dock var kungarollen en så betydande del i krigen. Gustav Vasa och 

hans söner legitimerade sitt maktinnehav med att de beskyddade befolkningen. Huvudargumenten 

för Erik XIV:s avsättning var att han inte lyckades att beskydda sina undersåtar. Drottning Kristina 

motiverade sin abdikation med att riket behövde en regent som kunde ”sätta sig till häst och fäkta, 

därtill en kvinnoperson är inkapabel”. Detta säger mycket om hur viktig beskyddarrollen var för 

monarken. Som tidigare nämnts var kungen utsedd av Gud att skydda fäderneslandet. Kungens 

koppling med gud syftar till en samverkan i Guds namn med himmelska och jordiska krafter. 

Författaren Ludvig Isaksson Munthenius, som bland annat skrev En trogen undersåthares  

böneplicht under pågående krigen 1678, förklarar att det var undersåtarnas plikt att be för kungen. 

Hans bok var dedikerad till Karl XI och kan läsas som rättfärdigande av kungamakten. Munthenius 

var präglad av krigstiden och beskrev varför det var bra att ha en kung i krigstider och varför det var

en plikt att be för honom. Det fanns bara två saker att göra när krig var påtagligt: att strida och be. 

Med en tapper konung på tronen klarade sig riket bra mot fienden, men om det gick dåligt var det 

inte kungens eller krigsmaktens fel, skulden låg hos undersåtarna som hade förargat Gud med sina 

synder.52 Man lägger skulden på befolkningen om man misslyckas i kampanjerna vilket tyglar deras

medvetenhet och delaktighet i krigen där kungen i flera avseenden är oantastlig och kan rättfärdiga 

sina handlingar. Religionen har en sådan makt över folket att den kan förankra en hel världsordning 

50 T. J. Jackson 1985, s. 569-570
51 Anna Maria Forssberg, Att hålla folket på gott humör, Almqvist & Wiksell : Stockholm, 2005 s. 97-98
52 Forssberg 2005, s. 100-101
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med sin sedelära. Av de tre samhällselementen staten, partiet och religionen så är religionen den 

mest påtagligaste formen av dominans och övertygelse. Religionen har egenskapen att genomsyra 

allt i samhället och integrerar sig med kulturen och politiken. Det Gramsci menar är att religionens 

integrering påverkar de andra faktorernas utkommande. Etiken och tankevärlden som kommer med 

religionen skapar en grund för människans relation till världen och till varandra och inverkar resten 

av all mänsklig aktivitet. Religionen utövar sitt inflytande på staten och partiet vilket i sin tur inte 

har stor påverkan på religionen, dess oantastlighet gör den stark mot yttre faktorer. Denna mening 

från Selections from the prison notebooks berör religionens styrka:

”The founding or the destruction of a religion is an action of immeasurably greater importance

than the founding or the destruction of a State : not to speak of a party...”.53

Därmed kan religionen vara ett användbart redskap i propagandasyfte och dess uthållighet överlever

i många fall nationer och riken under historiens gång. Stater använder i många avseenden religiösa 

aspekter för att utföra eller legitimera sina handlingar. Avbildningar av regenten i en religiös 

kontext skapar en enhetlig anknytning till gud, sitt rike och sitt folk, han intygar även sin 

oantastlighet genom sin kontakt med Gud och Gud kan man aldrig ifrågasätta.

2.6. Karl XI med troféer och ett lejon

Karl XI:s senare porträtt visar på en enkel klädd man i rustning. Tavlan är målad av David Klöcker 

Ehrenstrahl 1689. Den är 144 x 122 cm och hänger idag på Gripsholms slott. Avsaknaden av den 

tidigare pompa och ståt med bland annat hermelinkappan, knäbyxor och exklusiva sammetstyger 

med broderingar i guld och purpur samt krås gav vika för en militariserad enkel dräkt. 

I bakgrunden skymtar ett flertal fanor i grönt, blått, gult och rött med guldbroderingar och fransar. 

Dessa fanor bildar en så kallad fanborg som är en grupp uppställda fanor som används i 

ceremoniella arrangemang. Resten av bakgrunden visar på en mörkgrå disig dagshimmel. I mitten 

står regenten med kroppen vänd åt höger och huvudet vänd åt vänster. Han lutar sin vänstra arm 

mot ett kanonrör på vilket ett blått sammetstyg ligger, rörmynningen är riktat snett åt vänster. I 

handen håller han en marskalksstav. Under sin högra arm håller han i en grå hatt med en fjäder. Han

har en enkel kavalleriuniform av gult älghudskyller. På överdelen bär han en blank harnesk och runt

halsen en vit kravatt. Vid sin högra sida har han en värja i sitt hölster. Alla kungliga markörer som 

53 Gramsci 1971, s. 266-267
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spira, krona, mantel har försvunnit och istället syns närvaron av ett stort lejon som sitter vid 

kungens högra sida, en gammal symbol för kungaätten. Längst ner på vänster sida finns en 

inskription som berättar vem den avbildade är.

Den nya enkla stilen av kungen speglar Karls egentliga karaktär och intressen. Han var trots sin titel

en enkel man med enkla nöjen. Hovlivet intresserade honom inte och han hade det svårt i sina 

studier. Sina favoritsysselsättningar var bland annat militära övningar, ritter och jakt, han sågs av 

sina bekanta mer lämpad åt soldatlivet än hovlivet.54 Med detta i åtanke kan den tidigare 

konstruerande bilden vara missledande för personens sanna karaktär. Det är efter kriget med 

Danmark (1675-79) som dem allegoriska och klassiska inslag försvinner från Karl XI:s ikonografi. 

Med det barocka enhetlighetsidealet som överordnad princip, kan man tänka sig militärerna med 

romersk rustning enligt konventionerna för militärporträtt. Generaler i dylika dräkter fick istället 

oönskad effekt som sågs som löjlig och omodern. Runt 1700 var man i Nordeuropa kritiskt inställd 

till mytologisk och historisk utstyrsel i porträtt av män, delvis som en reaktion mot Frankrikes 

politiska och kulturella dominans.55 Därför började man ge vika för en föregivet sann bild av 

kungen på slagfältet. Många säger att Karl XI:s egna önskningar och personliga läggning påverkade

hans flärdlösa framställning i porträtten.

Krigen och den militära bedriften var något som associerades med dem karolinska kungarna och i 

senare avbildningar ser vi en allt mer strikt och enkel klädsel med militära attribut. Tavlans många 

objekt anspelar på krigsmakten som till exempel fanborgen och kanonröret. I många samtida 

porträtt av generaler finner man ofta en kanon närvarande vilket förutom sin koppling till militären 

även kan syfta på den nya teknologin inom vapenindustrin som Sverige var snabba att ta till sig. 

Marskalksstaven, en stav som signalerar en fältmarskalk och som är en del av deras uniform, har 

alltid använts av den som har kommando över armén vilket i Karls avseende visar på hans 

engagemang och erfarenhet inom militären till skillnad från andra kungar som Louis XIV som 

aldrig var ute på slagfältet.56

Sedan forntiden har lejonet används som symbol för kungen. Dess fysiska styrka och färg, och 

formen av manen, associeras med guld och solen. Den manifesterar också kontrollerad energi och 

54 Göran Rystad, Karl XI en biografi, Historiska media, 2001 s. 24
55 Olin 2000, s. 235
56  K.K. Campbell, History net, "King Louis XIV: French Mastermind”, Tillgänglig: http://www.historynet.com/king-

louis-xiv-french-mastermind.htm, 1997, [hämtad 2015-11-17]
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representerar den heroiska mannen.57 Lejonet är en mycket intressant symbol i detta sammanhang 

eftersom användningen av lejonet förekommer i åtta andra porträtt av Karl XI och har en speciell 

anknytning till det svenska kungahuset. Dess ursprung som kunglig maktsymbol i Sverige kommer 

från Folkungaättens gamla vapensköld som ingick i det svenska vapnet år 1478.58 Användningen av 

lejonet i porträtten fungerar som ett index som signalerar att det är Sveriges kung som är avbildad.

Många gravörer i Europa använder sig av symbolen när dem beskriver eller avbildar kungen. Några 

exempel på gravörer är tyskarna Hoffmann och Abraham Aubry från Frankfurt som hyllar kungen 

som Der junge Löwprintz Carl von mitternacht. Redan i unga år kom han att kallas lejonprinsen och

förknippades med Gustav II Adolf som även kallades för ”Lejonet från Norden”. Detta var en ansats

att väcka liv i de folkliga och astrologiska föreställningarna om Gustav Adolf som den store 

protestantiska härföraren, ett värn mot den kejserliga örnen. Je suis issu du Grand Gustave, lyder 

inskriptionen på ett samtida holländsk tryck. Ännu en hänvisning till släktskapet mellan Karl och 

Gustav Adolf.59

Porträttet visar på ett antal symboler för militären och kungahuset och är ett lysande exempel på hur

symbolerna samverkar för en enhetlig läsning. Den har ett ganska enkelt bildspråk där varje 

komponent, eller föremål som återges i tavlan, bär på symboler som tillsammans bygger upp ett 

tema. Krig och kungligt envälde utmärker tavlans tema och berättar om kungens främsta 

karaktärsdrag som soldat. Han markerar sin roll med fanborgen, kanonen, uniformen samt 

marskalksstaven vilket visar på den ceremoniella aspekten av krigsmakten. Maktspråket är 

genomgripande i sitt berättande av kungens beskaffenhet och tillgångar och knyter samtidigt 

kontakten med sina soldater genom sin representation som befälhavare. Soldattemat kommer att 

utvecklas ytterligare med sonen när det stora nordiska kriget bryter ut 1700-1721. 

2.7. Karl XII i kröningsmantel

I Karl XII:s tidigare porträtt visar på samma flärd som sin far omgav sig under sin barndom och 

tidigare regeringstid. I David Klöcker Ehrenstrahls porträtt av Karl ser man samma bildelement som

förekommer i många av Karl XI:s tidigare porträtt. Porträttet är målad 1697, samma år som han 

kröntes till kung, och den är 250 x 160 cm. Tavlan inskaffades av Statskontoret i Stockholm 1976.

57 Rapelli, 2011 s. 60
58 Sveriges kungahus, "Riksvapen och andra vapen”, Tillgänglig: 

http://www.kungahuset.se/monarkinhovstaterna/kungligasymboler/riksvapen.4.7c4768101a4e888378000999.html, 
2010, [hämtad 2015-11-19]

59 Olin  2000, s. 77-78
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I bakgrunden till höger ser vi ett öppet fönster med träd som skymtar fram. I interiören hänger ett 

stort draperi av rött guldbroderat sammetstyg som täcker hela väggen och en bit av fönstret där 

bland annat två fransar till draperiet kan beskådas. Till vänster om kungen syns ett bord täckt med 

samma röda sammetstyg. På bordet kan man se en röd kudde med ena fransen hängandes mot 

kanten, på den ligger den kungliga kronan. Bredvid kungen till höger sover ett lejon med sina tassar

i kors. Kungen står på en mönstrad matta där man kan se en begynnande trappavsats i förgrunden. 

Han är avbildad i helfigur med kroppen vänd något åt höger och huvudet åt vänster. Han stödjer sin 

vänstra hand mot höften som samtidigt håller upp hermelinmanteln, i handen håller han en spira 

pekandes ner mot marken. Han stödjer sin högra hand mot sin värja som hänger vid hans sida. Karls

klädsel är typisk för den barocka flärden. Kröningsmantel i hermelin är vad som utmärker sig främst

och vid torso har han en silverfärgad just-au-corps eller rock. Vid midjan har han knutit ett sidentyg 

med guld- och silverfärgade ornament. Benen är klädda i gråa silkesstrumpor med svarta skor och 

på huvudet bär han en allongeperuk.

Tillika sin far finner man samma intetsägande ansiktsdrag och pose och omges av samma kungliga 

attribut. Mycket av barockens pompösa stildrag återkommer som blev underminerad under Karl 

XI:s senare regeringstid vilket karaktäriseras av en enkel och ren särprägel. Kungens ståtliga 

kroppsställning associeras med egenskaper som ledarskap, fattning, stolthet och styrka. Att återge 

modellen ståendes med handen på höften är avgränsad till elitskiktet, framförallt för militärer och 

statsmän.60 Ett återkommande attribut hos dem svenska kungarna är lejonet som förekommer i 

många av Karl XI:s porträtt av Ehrenstrahl. Symbolen används för det svenska kungahuset för att 

legitimera Karls kungliga behörighet i och med kröningen. Det sovande djuret är svår att tolka men 

kan innebära en fredlig och passiv period i Sverige.

Hermelinmanteln symboliserar värdighet, ära och auktoritet vilket används vid ceremoniella 

tillfällen, speciellt med kröningar. Tavlan gjordes i samband med Karls kröning vilket förklarar 

hermelinmantelns förekomst som verkar som en myndighetsförklaring.61 Allongeperuken har ett 

särskilt syfte i porträttmåleriet och i det sociala livet. Porträtt av militärer och statsmän och övriga 

adelsmän som avbildades i ett representativt sammanhang skulle visa upp likformighet och 

uniformitet som samtiden såg som skön, rationell, och tingens högsta ordning. Peruken döljer det 

individuella och personliga dragen i porträtten, ett försök att uppnå konformitet som var tidens 

ideal.62 Att utjämna olikheterna mellan dem avbildade var viktigt inom den sociala ställningen. Att 

bygga upp en gemenskap inom sin hierarkiska plats och distingera sig från andra klasser sågs även 

60 Olin 2000, s. 30
61 Rapelli 2011, s. 42
62 Ohlin 2000, s. 227-229
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som en av grundpelarna för samhällsordningen. Exempel på den eftersträvade konformiteten finns 

bland annat hos medlemmarna av Kit-cat klubben i London63 och karolinerporträtten på 

Drottningholms slott.

Barockens stildrag kan i sin helhet beskrivas som pompös, svulstig och storslagen stil, laddad med 

dramatik där effekter och rörelser spelar stor roll i bildspråket som med sina ursprungskällor som 

Frankrike och Italien har påverkat hovkonstnärerna runtom i Europa i högsta grad. Genom att 

uppdatera sig om de senaste trenderna inom kulturvärlden håller man kontakten med resten av 

Europa. Man vill vara i framkant och utmärka sig som stormakt på den internationella marknaden 

vilket visar på sitt ställningstagande och auktoritet. Representationen av Sverige blev mycket viktig 

i och med kontakter med utlandet. Med nya influenser och utländska konstnärer försökte hovet att 

modernisera bland annat arkitekturen och konsten. Moderniseringen av Sverige sker av den orsaken

att man vill uppfattas som trovärdiga och världsvana inför andra hov i Europa men också i hopp om 

att utvecklas som stat. I många fall är det hovet som konstruerar bilden av regenten vilket ofta inte 

har något intresse.64 Trots det märks en utveckling som går ifrån stilidealet från Frankrike där 

regenten avbildas på ett enkelt och naturligare sätt. Den nya stilen upptas av Karl XI och Karl XII 

och visar sitt inflytande över sin egen avbild.65 Det fanns det även andra stilriktningar som 

samexisterade med varandra, men den realistiska stilen koncentrerade på en enkel avbildning med 

avsaknad av förskönade inslag. Den realistiska stilen fick störst fäste i England och Holland.66

Prakten hör till normen att avskilja sig från andra, man signalerar sin makt i form av tillgångar och 

status. Materialismen gör sig påmind och berättar om personens materiella tillgångar som i sin tur 

förmedlar sin position i hegemonin. I regentens bildspråk läggs vikten på tillgångarna och den 

moderna aspekten för att uttrycka en stark territoriell enhet i form av staten. Kungen är 

personifieringen av staten och i samband med centraliseringen av staten koncentreras den 

administrativa ledningen bland eliten. Ledningen blev starkare och riket större under stormaktstiden

och aldrig har den visuella bilden av monarken varit så viktig för administrationen. Dels för en 

effektivare byråkrati samt uppförandet av krigsmakten. Den absoluta monarkin främjade de 

nationella värderingarna i och med centraliseringen för att knyta samman alla aspekter av riket för 

63 Artfund, ”Portraits of members of the Kit Kat club by Sir Godfrey Kneller”, Tillgänglig: 

http://www.artfund.org/supporting-museums/art-weve-helped-buy/artwork/1531/portraits-of-members-of-the-kit-kat-

club#venuedetails, 2015, [hämtad 2015-11-19]

64 Burke, History Today, ”The Fabrication of Louis XIV”, 1992 s. 28
65 Olin 2000, s. 115-116
66 Ibid s. 238-239
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att kanalisera den enhetliga nationella bilden av riket både utvärtes och invärtes. Denna territoriella 

förkunnelsen handlar mycket om att hävda sig på den internationella marknaden och visa på stark 

myndighet.67

2.8. Karl XII i uniform

Den militära aspekten framträds i Karl XII:s senare porträtt. Här avbildas han i den enhetliga 

uniformen som användes av alla soldater i den svenska armén. Porträttet är målat av David von 

Krafft (1655-1724). Beskaffad omkring 1715 och är 220 x 132 cm. David von Krafft var en 

hovmålare med rötter från Hamburg. Han blev kallad till Sverige av sin morbror Ehrenstrahl för att 

jobba i hans ateljé och lära sig målarkonsten. Efter Ehrenstrahls död efterträdde Krafft sin morbrors 

roll som hovmålare vid Sveriges hov och har bland annat målat av Karl XII och flertalet av hans 

generaler.68

Krigarkungen står i helfigur med huvudet vänd mot höger och kroppen vänd något åt vänster. 

Ståendes mot en brunröd bakgrund och till vänster skymtar en tältöppning. På vänster sida syns ett 

bord med ett vitt sammetstyg. På bordet finns en kudde med stora guldtofsar och uppå den vilar 

dem kungliga regalerna, kronan och spiran. Golvet är slätt och lagt i ett svart-vitt schackmönster. 

Hans vänstra hand stöder mot bordskanten medan den högra fattar om värjan i gult gehäng. Under 

hans högra arm håller han i en trekantig hatt. Iklädd i den karaktäristiska uniformen i mörkblåa och 

gula färger som är starkt förknippad med bilden av Karl XII. Han bär gula kraghandskar och gult 

kyller och vid halsen har han en svart lindhalsduk. Hans mörkblåa rock har förgyllda knappar varav 

två är avknäppta. Han bär på ett gult bälte vid midjan som ger ett smalare kroppsuttryck och på 

fötterna har han höga svarta kragstövlar med sporrar. Till skillnad från sina tidigare avbildningar 

och porträtten av sina generaler har han avstått från att bära peruk och visar istället sin begynnande 

flint.

Den blågula uniformen är påfallande karaktäristisk för Karl XII och det är just den ikoniska 

klädseln vi associerar kungen med idag. Enkelhet, symmetri och konformitet är utmärkande för den 

svenska uniformen. Man kan praktiskt taget förväxla kungen för en vanlig soldat, den enda 

symbolen som indikerar kungens befintlighet är de kungliga regalierna på kudden. Förutom 

67 Gramsci 1971, s. 140-141
68 Boo von Malmborg, Riksarkivet, ”David Krafft, von”, Tillgänglig: https://sok.riksarkivet.se/sbl/Presentation.aspx?

id=11745 , 2015, [hämtad 2015-12-08]
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uniformen är tältöppningen i bakgrunden en hänvisning till hans deltagande i fältlivet, handen om 

värjan indikerar att han är beredd att dra vapen när det väl behövs.

Karl XII var den som drev enkelheten i sin ikonografi längst. Från och med att han blev 18 år 

vid krigsutbrottet 1700 och fram till sin död avbildades han alltid i enkel blå fältuniform och likt sin

fader saknas de allegoriska inslagen. Det utmärkande med de sena karolinska porträtten är den 

eftersträvade realismen. Den vardagliga realismen speglar kungens deltagande i fältlivet som 

hovkonstnärerna bör ha tagit till handa när porträtten utformades även utan kungens personliga 

regi.69

Vid 1600-talets början bestod arméerna av brokiga, odisciplinerade legokompanier under opålitliga 

kaptener vars notoriska benägenhet var att växla sida. Dessa föredrog armbindlar och andra lätta 

utbytbara kännetecken för att identifiera varandra. Sedan utvecklades arméerna till de drillade, 

enhetligt uniformerade och lättmanövrerade trupper som man associerar soldaten med idag. Den 

nya soldaten användes vid sekelslutet av bland annat Eugen av Savojen, Marlborough och Karl XII 

i sina kampanjer. Uniformerna visade att de nationella, lojala arméernas tid var inne. Det nya 

disciplinerade styret där stat och militär utgjorde två olika aspekter av samma makt tog form 

omkring 1660, och med bidragande faktorer som införandet av indelningsverket och enväldet under 

1680-talet blev avgörande för en effektivare militarisering av samhället.

Monarken uppfattades alltmer som överbefälhavare, kungar som Louis XIII och Karl XI var 

passionerat intresserade av drill och tillägnade sin tid åt träning och inspektion av soldaterna. Karl 

XI och Karl XII såg den militära uniformen som sin normalklädsel vilket inte var påtänkt hos 

Gustav Vasa. Att avbildas i den karolinska uniformen i porträtt var för ett representativt 

sammanhang där likformighet och uniformitet ansågs av samtiden som skön, rationell och av 

tingens högsta ordning.70 Det handlar till stor del att underordna det individuella till förmån för den 

kollektiva identiteten. 

Sverige stod under den karolinska epoken på höjden av sin makt. Till skillnad från övriga 

europeiska stormakter var Sverige ekonomiskt resurssvagt och förde inte heller någon 

kolonialpolitik i större skala. Landet var också kulturellt fattigt vilket kan förklaras av att rikets 

stormaktsposition grundades huvudsakligen på armén. Karl XI och sedermera sonen byte bort den 

överdådiga prakten till soldatuniformen. De europeiska regenterna och militärerna som beskådade 

porträtten förmedlade budskapet ”... de kanske inte har det så gott ställt men de är desto bättre på 

att kriga...”.71 Denna avsaknad av prål och glitter är i dessa porträtt tecken på att dem knappa 

69  Hurd 2005, s. 74-76
70  Olin 2000 s. 226-227
71  Peter Eriksson, Hur man styrde, levde och tänkte under svensk stormaktstid, Stockholm, 1993 s. 170 
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resurserna inte gick till lyx och prakt utan till rikets försvar.

Myten av kungen som soldat ger en folkligare bild som massan kan relatera till, till stor del sann 

men också en konstruerad bildspråk för propagandasyfte bland sina generaler och män där 

individen sammankopplas med kollektivet. Gramsci talar om mytbildning av fursten eller regent för

som visar en ensidig idealistisk bild av ledaren för manifestering av sin auktoritet samt en 

sammanhållen gemenskap med folket. Att avbildas som soldat var ett uttalande om sin gemenskap 

med soldaterna där yrket var den sammanlänkande faktorn. Identifiering är av betydelse för den 

visuella retoriken i den karolinska bildspråket. Många av samtidens män identifierar sig med den 

starka och modiga soldaten. Dem karolinska generalerna avbildades i samma nationella uniform 

med allongeperuk, vilket skiljer sig från kungens avståndstagande från peruk, som speglar den 

ensidiga avbildningen bland dem mäktiga männen. 

Som soldat kunde man relatera till kungen som stred jämsides med dem på fältslaget och se 

upp till hans dygdiga liv och mod. Genom att sänka sig till soldaternas bildspråk än att förhöja sig 

över dem i form av ståt och prakt som föregås i hovlivet, berättar en del om kungens strävan efter 

ett förtroende bland mannarna samt att militarisera samhället. Enkelheten och konformiteten skapar 

en enhetlig paradigm där idealen blir gemensamma inom militären, den främsta yrkesrollen i 

samhället. Befogenheten att styra och leda soldaterna med projiceringen av den visuella 

framställningen och föreställningen av kungen är effektiv i sin subtila inverkan som är ytterst 

omärkbar. Min slutsats är att den gemene mannen skapar sin självbild utav bilden av kungen och de 

ideal han utstrålar, på det hela en god förebild att ta till sig.72

72 Gramsci 1971, s. 129-130
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3. Sammanfattande slutdiskussion

Porträttmåleriet under stormaktstiden har gått igenom en markant förändring på bara hundra år. Hos

varje regent ser man tecken på en förändring i bildspråket med nya inslag som skiner igenom och 

det konstrueras nya sätt att uttrycka makt och propagera för en trovärdig, legitim auktoritet. 

För att återkomma till den första frågan ”Hur yttrade sig idealen att avbilda mäktiga personer 

under stormaktstiden?” så kan man konstatera att det mest förekommande framställningen som 

representerar manlighet och hans maktposition i samhället kommer till uttryck genom kläder, poser,

attribut och andra yttre faktorer. Framförallt utmärks männens klädedräkt genom olika markörer för 

social status som knyts till olika uttryck för makt och manlighet. De olika uttrycken för makt som 

förmedlas i porträtten är rikedom, fysisk styrka, kunskap och virilitet. Förutom dessa generella 

uttryck fanns det också under 1600-talet, främst hos adelskapet, en önskan att uttrycka börd för att 

legitimera sin ädla härkomst. 

Även om idealen i stort sätt är oförändrade så har kläderna, attributen och stilen ändrats med 

tiden. Det råder en stor skillnad i bildspråket mellan första och andra halvan av 1600-talet. Dels på 

grund av de olika kulturella strömningarna från kontinenten och dels finns det en önskan om att 

hävda sin egen nationella identitet och sin ställning som växande krigsmakt. 

Klädedräkten var en medveten och tydlig markör för en persons sociala hemvist. Under den 

tidigmoderna perioden var det stånden man förhöll sig till där man skapade en medveten enhetlighet

och känsla av samhörighet. Samhällets ståndsindelning var adel, präster, borgare och bönder.  

Ståndsläran hade utvecklats som en kontroll av det hierarkiska förhållandet mellan stånden som 

speglas i levnadsätt, karaktärsdrag och i klädseln. Var stånd har sitt regelverk och sin klädsel som 

signalerar omgivningen om dess samhällsställning och hur de skulle bemöta personen ifråga. 

Kungen var den gestalt som hade möjligheten att framställa sig i det senaste och pråligaste inom 

modet och därmed hävda sin hierarkiska ställning som överhuvud. Hovet var inblandad i kungens 

representativa sida, bland annat inom klädsel och avbildning.

I Gustav II Adolfs porträtt finner man en enkel klädstil, i jämförelse med kungarna i Europa, vilket 

var förekommande bland dem svenska regenterna. Monarken visar en okonstlad bild av sig själv, 

vilket han i sin tur föregår med gott exempel och ställde inte höga krav på undersåtarna än på sig 

själv. Ställningen är enkel, med en rak hållning med kroppen och huvudet justerad i samma läge. 

Användningen av allegorier och symboliker är tämligen begränsad under första hälften av 1600-
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talet. I Gustav Adolfs fall finns dem kungliga attributen närvarande i form av regalier som enda 

markörer på en tydlig symbolik. Även omgivningen ter sig enkel och okonstlad med få detaljer som

sammetstyg eller arkitekturelement märks redan en tendens att avbilda kungen som befälhavare 

med anknytning till militärlivet och den ceremoniella prakt som ingår i rollen.

I mitten av 1650-talet när tronen skiftas från Vasa till Pfalziska ätten skedde stora ändringar i 

bildspråket. Den visuella bilden av Karl Gustav visar honom i samband med nya uttryck. 

Användningen av allegoriska motiv, symboler och väsen blir mer dominerande i porträtten vilket 

speglar tidens nya flärdrika inslag i konsten och i Sveriges fall nya strömningar från Europa i form 

av utländska konstnärer och hantverkare som etablerar sig i riket. Ett avvikande inslag hos dem 

svenska kungarna är framträdandet i full mundering vilket verkar vara genomgående i Karl Gustavs 

många porträtt, fast utan hjälm vilket gör det lättare att identifiera kungen. Hans framställning 

signalerar tydligt en krigare, en roll som han identifierade sig med vilket även förekommer bland 

resten av karolinerkungarna.

Under Karl XI:s förmyndarregering, 1654-1675, når barocken kulmen av överdriven ståt och 

flärdfullhet. Framför allt är det med hjälp av hovmålaren Ehrenstrahls kontakter i Europa som 

introducerar det senaste franska stilmodet, d.v.s Louis XIV:s hov som sätter sin prägel på det 

svenska konstmedvetandet. Kungen återfinns i hovets bekväma och stillsamma salar, fullpackad 

med allegorier och symboler som kan verka överdrivna för den moderna människan. Inslag av 

sammetstyg, statyer, arkitekturelement samt lejon och andra övernaturliga element förekommer.

Kompositionen blir mer invecklad och kroppsställningen skiljer från den första halvan av 1600-talet

från det att man väljer att framställa kroppen och huvudet vridna åt motsatt riktning, vilket ger en 

harmoniskt uttryck i kroppsställningen och bildspråket. Tidigare avbildades man med kroppen och 

huvudet samordnade i samma riktning. Blicken är alltid densamma, riktad mot betraktaren, vilket 

signalerar självsäkerhet och viljan att dominera. Anletsdragen visar på en kontrollerad och oberörd 

person som går i hand med det stoiska idealet.

Klädstilen når sin mest feminiserade form med bland annat allongeperuk, just-au-corps, 

högklackade skor, knäbyxor, krås och rosetter. Influenser från antiken och det romerska riket 

karaktäriserar andra hälften av 1660-talet. Den romerska munderingen var ett försök att skapa en 

stabilisering av det ständigt förändrade modet som snabbt kunde verka löjeväckande, den ansågs 

tidlös och refererar till en svunnen storhetstid som presenterar den avbildade som förespråkare för 

ett framtida rike i klass med romarna. Men vid slutet av 1600-talet blev även denna trend 

löjeväckande och slutades användas helt runt 1700.
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Mytologiska motiv får större plats som avbildar kungen som en grekisk/romersk gud, oftast i 

samband med en apoteos. Det är ett sätt att befästa regentens upphöjdhet och sin koppling med dem 

gudomliga dygderna som vanligtvis representeras av de antika gudarna. I Karl XI:s porträtt som 

Apollo läggs fokuset på att framhäva de gudomliga dygderna som kan tillämpas på en 

handlingskraftig ledare. 

Ryttarporträtt får ett stort uppsving under andra hälften av 1600-talet. Ännu en symbol för en 

handlingskraftig person som kan tygla sin häst samt sitt folk. Dels för att målartekniken har 

utvecklats och för att det anses vara det svåraste och det mest exklusiva en konstnär kan 

åstadkomma. Efter kungens kröning och efterföljderna av det skånska kriget utvecklas en ny bild av

kungen som visar en enkel och realistisk framställning, antingen i en militäruniform eller i civila 

kläder. Ett stort fokus läggs på den militaristiska aspekten bland porträtt av män vilket kan förklaras

med den alltmer växande krigsmakten. Förutom den påfallande militären är reduktionen och 

införandet av indelningsverket samt förstärkning av kungens enväldiga makt tecken på att Sverige 

har omvandlats till en välfungerande militärdiktatur. Man blir alltmer avogt inställd till mytologisk 

och historisk utstyrsel för män. Den realistiska avbildningen var att föredra och var ett sätt att ta 

avstånd från den franska kulturella dominansen men även den politiska då Sverige börjar alliera sig 

med England och Holland. Realismen har alltid varit påtagande i Holland och England och kan varit

bidragande till utvecklingen av konsten i Sverige. En annan förklaring är att man vill skapa en egen 

nationell identitet med en enkel och ärligare bild av den avbildade, en relaterbar visuell retorik som 

speglar den svenska andan. Det franska konstidealet är fortfarande märkbar i övriga hov i Europa 

och hos Ehrenstrahl, den svenska hovkonstnären, märks en strävan att fortsätta i samma bana vilket 

märks senare hos Karl XII:s tidiga porträtt. Trots allt återkommer samma enkla och realistiska stil i 

samband med krigsutbrottet 1700. En av många ideal som ansågs eftertraktad var likformighet och 

uniformitet som speglar den rationella och den symmetriska harmonin i naturen och ett närmande 

till Guds sanna beskaffenhet. Likformigheten kunde nås med allongeperuken men även med 

likformiga kläder som den enhetliga blågula uniformen vilket är närvarande hos flertalet av porträtt 

av Karl XII:s generaler. Strävan för en uniformitet är inte en ny aspekt utan kommer från det antika 

stilidealet som tas upp på nytt under renässansen.

Man kan konstatera att porträtten speglar en tillgjord och idealisk bild av regenten vars 

framställning förmedlar en önskad effekt. Individualiteten blir förbisedd för skapandet av en stark 

ledargestalt och för en konformitet som speglar samhällets syn på individens ofrånkomliga krav att 

engagera sig för dess organisation. Kungen innefattas i denna konformitet men avviker ändå som en
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individ som representerar ett större begrepp, d.v.s. den allomfattande staten och den nationella 

identiteten som binder samman folket i en enhetlig samstämma. Den dominanta klassens 

värderingar och världsuppfattning reflekteras i monarkens uppenbarelse. Hans karaktär bildar 

uppfattningen av en stark, tapper och handlingskraftig härskare, utsänd av Gud för att skydda folket 

och den rätta tron. En av den kulturella hegemonins komponenter bygger på mytbildning vars syfte 

är att bilda ett gynnsamt rykte vilket jag tror är essentiellt för att bygga en förbindelse med folket. 

Speciellt handlar det om att skapa en myt av en furste, kejsare eller kung med det representativa 

härskaridealet, en myt som signalerar en överlägsen och osårbar person, oftast med gudomliga 

aspekter för att förstärka sin styrka. Det vill säga en personifiering av en Gud. 

Den tredje frågan ”Vad finns det för symboler i porträtten som visar på den avbildades ställning?” 

omfattar de element i bilden som associeras med kungen och hans maktposition. I detta fall är 

militärtemat ett stort inslag i porträtten. Rustningen, uniformen, svärdet, fanborgen, 

marskalksstaven, fältherrebindeln och kanonrör är återkommande symboler i kungens porträtt och 

bland övriga porträtt av befälhavare. En kung eller en furste har en rad symboler som han associeras

med och omges av. Det vill säga index som identifierar en specifik furste och markerar hans 

domäner. Kungens ikonografi innehåller bland annat hans specifika vapensköld, riksregalierna, 

chiffer, polstjärnan eller solen, tre kronor och lejonet. Alla dessa index identifierar kungens 

befintlighet och kan återfinnas på portar och över ingångar på deras herresätten, kläder, droskor, 

mynt, flaggor och andra föremål.73 Dessa symboler återfinns även i porträtten och bygger upp den 

enhetliga identifieringen av kungen. 

Mytbildningen alstrar en ledargestalt/gudagestalt som legitimerar kungens rättmätiga ställning

som rikets överhuvud och hans gärningar kan inte ifrågasättas, bara Gud har den rätten enligt det 

rådande tänkesättet. Skapandet av kungens ryktbarhet bygger inte bara på gudomliga aspekter men 

även på folkliga associationer. Man bygger upp bilden av kungen som ”folkets kung”. Speciellt i 

Karl XI:s senare porträtt märker man bilden av en anspråkslös soldat och även en enkel civilklädd 

man utan onödigt prål som många människor kan relatera till vilket i många anseenden är en 

ärligare bild och berättar mer om kungen som person. Det är främst soldaten som påverkas störst 

eftersom större delen av befolkningen hade någon form av anknytning till armén. Var tionde man 

blev indragen i militärtjänst vilket kontrollerades av kyrkan i och med införandet av kyrkböckerna, 

d.v.s registrering av församlingen. Jag tror att denna myt skapar en fadersgestalt för det svenska 

folket att omfamna och en förebild för mannarna. Meningen med kungens uppenbarelse är för att 

projicera sina egenskaper till mannarna som sedan applicerar dessa på sig själva. Med detta 

73  Eriksson 2002, s. 237-238
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föredöme identifierar soldaterna sig med och stärker deras tilltro till kungen och hans agenda.

Militärtemat har andra funktioner. Retoriken berättar om kungens skicklighet och erfarenhet i sitt 

yrke och om sitt lands tillstånd, i detta fall en militärdiktatur med en stark ledare. Det jag tror är att 

denna visuella tolkning är framförallt avsedd till utomstående parter som t.ex. nationer och hov, 

bundsförvanter och rivaler. Man förklarar sin överlägsenhet gentemot andra stater, eller med andra 

ord, inte visa sig svag inför sina motståndare eller för visa sin duglighet som bundsförvant. I 

Sveriges fall var det viktigt att visa sig stark för att visa sig trovärdig som växande stormakt och för 

att dölja sin begränsade resursbas i form av befolkning och näringsliv. Genom sin flitiga 

expansionspolitik skaffade sig Sverige många fiender vilket stärkte behovet av en föreställande 

stark nation. Det som visas upp är vapen, artilleri, fanor, uniformer etc. som presenterar en 

resursstark militärmakt, en avskräckande varning för dem som tänker utmana Riket.

Kungens maktspråk manifesteras i form av gudomliga och värdsliga faktorer, det senare består av 

hans tillgångar och dominans över sitt folk. Hans plats som överhuvud för riket var självklar och det

fanns inga andra alternativa styrelseformer att förlita sig på. Ståndssamhället, med de fyra 

samhällsklasser besitter olika värden och betydelse i den hegemoniska skalan och ses som 

traditionella gränser för vad som är tillåtet i sitt egna stånd. Samhällsordningen sätter adeln med 

kungen högst upp i skalan, och sedan kyrkan. Det är dem som har kunskapen att administrera landet

och befolkningen. Folket saknar förståelsen för den administrativa delen samt den undertryckande 

klasskillnaden vilket gör dem omedvetna för alternativa styrelseskick. Den svenska kyrkan 

samarbetar med staten i en symbios, med sin världsbild tvingar den massan in i en bestämd 

allmängiltig uppfattning som från massans perspektiv ser den som det enda naturliga 

samhällssystem man har till förfogande. Andra alternativ finns inte och det är Gud allenast som har 

makten att påverka ordningen. Istället verkar härskarklassens uppfattningar som vägledning för den 

så kallade rätta samhällsordningen. Teorin går igenom stormaktstidens centraliserade styrelseskick 

med dess kommunikativa medel vilket på många sätt har liknande tillämpning av konsten som 

romarriket och dem fascistiska staterna under 1900-talet. Enligt min slutsats är konstens funktion att

proklamera kungens och statens överlägsenhet och inge förtroende bland folket för deras 

verksamhet, likt en propagandaapparat cirkulerar konsten i samhället. 

För att besvara den andra frågan ”Vad ville hovet berätta med den spridda bilden av regenten?” så 

är det genom att uppmärksamma hovets roll av den konstruerade bilden av regenten som är av 

betydelse. Hovet är ansvarig för regentens uppvaktning och betjäning och utgjorde i många fall hela

statsmakten. Den visuella bilden av kungen föll under hovets ansvarsområden som var måna om att 
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den speglade en föredömlig och vördnadsbjudande ledare. Hovmålaren Ehrenstrahl hade uppgiften 

att framställa kungen på bästa tänkbara sätt. Främst rollen som representant för det svenska riket. 

Bilden är med andra ord propaganda för stormakten och många porträtt av kungen visades upp i 

hoven runt om i Europa för att skapa kontakter eller gavs bort som gåva. 

Dem som såg porträtten var av de högsta skiktet av samhället, adeln, statsmän, kyrkans män samt 

utländska hov. Resten av befolkningen fick aldrig tillgång till dessa porträtt utan var hänvisade till 

mynt och tryckblad men om man hade tur fick man se honom livs levande bland folket. Däremot 

fick man höra nyheter om kungens bragder och krigen i Europa från kyrkan, rättare sagt vid 

gudstjänsten. Kungarna avbildas i samtidens stilideal som hovet valt att använda för att ligga i 

framkant med resten av Europa. Dem hade ofta inget intresse för deras framställning. Deras 

personlighet speglade inte de flesta monarker i Europa, deras leverne var enkel och folklig i 

jämförelse. Dem hade stor kontakt med befolkningen och levde ett oansenligare liv än resten av de 

europeiska hoven. Däremot ser man en strävan för en enklare framställning vilket förekommer 

under Karl XI och Karl XII:s regeringsperiod vilket beror på nya influenser eller av kungarnas 

inblandning. 

Den kulturella hegemonin som teori bygger på kulturens olika aspekter och användning av dessa. 

Konsten och den visuella bilden var inte lika omfattande under 1600-talets Sverige som den är idag.

Samhället var generellt bildfattigt och när man väl såg bilder hade dem en narrativ funktion som 

befolkningen kunde avläsa p.g.a cirkulerade berättelser och uppfattningar. Förekommande av bilder

finner man främst i kyrkor som berättar om scener från bibeln som folket kunde relatera till men när

det kommer till porträtt rör det sig om att berätta om den avbildade. Den narrativa aspekten berättar 

bland annat om personens yrkesroll, hans kunskaper och erfarenheter, och hans klass, sin 

tillhörighet i klassamhället, samt en manifestation av sig själv som en betydelsefull person i 

samhället, för sin samtid och för eftervärlden. Man avbildas ofta för att skilja sig från resten och för 

att överleva sin död. Många av männen som har porträtterats har överlevt sin samtid, ända in i 

framtiden som beskådas av oss idag. Det jag tror är att genom att fastställa sin bild försäkrar man 

sin position i samhället och sin odödlighet, med andra ord är motiven till sin avbild att bli 

ihågkommen, i tron om att bilden kommer att finnas kvar efter sin död kommer han alltid vara 

närvarande bland dem dödliga. Döden var alltid närvarande i samhället och många adelsmän och 

andra förmögna män spenderade en stor del av sin förmögenhet till att föra upp och smycka sina 

gravkor i hopp om att inte bli bortglömd och samtidigt försäkra en plats i himmelriket. 

Bilden säger en del om individens önskan att klättra upp i hierarkin eller bekräfta sin nuvarande 

ställning. Även tidens uppfattning om moral och etik, om vad som definieras en god människa kan 
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avläsas i bilderna. Bara en människa av god börd samt tilltron till sin kung och till kyrkan har något 

potentiellt värde. För en balanserad klassuppdelning får man en balanserad samhällsordning vilket 

måste bevaras för samhällets överlevnad. Därför har man ett kontrollerat bildspråk vars syfte är att 

avläsas enhetligt. Vikten av detta är att enkelt förmedla sitt budskap, skapa gränser mellan ständerna

vilket gör kontrollen av befolkningens uppfattningar och handlingar enklare och för att leda 

massorna i sina kampanjer. Sverige är även en produkt av samhällsutvecklingen i Europa som går 

mot en centralisering av administrationen. Med pressen att bilda ett värn har utvecklingen av en stor

armé uppkommit och en välfungerande byråkrati för att skapa ordning, samt det kungliga enväldet 

som påverkat kulturen, befolkningen och samhället i en alltmer styrd hegemonisk ordning.
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