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Inledning
Det är något särskilt med att betrakta en avbildning av ett litet barn. Vissa kanske gör det i
rollen som förälder, mor- eller farförälder, andra som syskon. Alla gör vi det utifrån att själva
ha varit barn. Kanske har det att göra med barns oskuld och att de ännu tycks ha det mesta
av sitt liv framför sig som ett oskrivet blad. Att de under många år kommer att utvecklas som
individer och att vi egentligen inte vet hur. Ibland finns också vetskapen om att alla barn inte
har en lång och ljus framtid framför sig med i betraktandet. Oavsett om vi tittar på en bild av
ett nyfött barn som fötts i välstånd och trygghet eller om det är en nyhetsbild på ett barn
utsatt för krig, svält eller förtryck så tror jag att vi tar in bilden med delvis andra glasögon än
om vi tittar på en bild av en vuxen.
Under det dryga decennium som jag har arbetat på Drottningholms slott som guide och som
ansvarig för det dagliga arbetet på visningsvåningarna har jag själv fastnat för och funderat
kring barnen i konsten där. Jag har upplevt hur dessa små väckt något hos besökare i alla
åldrar och från alla länder. Ibland skratt åt att de ser komiska ut, ibland medkänsla över att
de upplevs som aktörer i ett drama och ibland ren sorg över det öde som drabbade några av
dem.
Därför känns det nu spännande att få fördjupa sig i detta ämne; de små barnen i slottets
bildprogram.
I denna uppsats tittar jag alltså närmare på några av barnen som finns i konsten på
Drottningholms slott. Hur har de skildrats och vad kan man i barnporträtten läsa in om de
avporträtterade? Vilka förväntningar fanns på barnen? I vilken utsträckning kan man anta att
deras utseende har generaliserats för att överensstämma med tidens skönhets- och
personlighetsideal? Hur speglar barnporträtten tidens ideologiska och politiska strömmar?
Eftersom det i huvudsak är kungliga barn och mer symboliska barn, som putti och
mytologiska figurer, som förekommer har jag valt att begränsa mig till kungliga barn från
1600- och 1700-talet samt några icke-kungliga från samma tid.
Konstnärerna som gjort de sammanlagt sex konstverken som jag studerar är David Klöcker
Ehrenstrahl (1628-1698), Gustaf Lundberg (1695-1786), Johan Pasch (1706-1769) och Carle
van Loo (1705-1765).
Jag har med undantag av Gustaf Lundbergs porträtt av Gustaf IV Adolf som barn studerat
porträtten på sina platser på Drottningholms slott och ser dem även som en del av en större
berättelse om makt och propaganda som utgörs av slottets inredningar i sin helhet. Jag har
även beaktat beställarrollen, de två drottningarna Hedvig Eleonora och Lovisa Ulrika, samt i
viss mån Gustav III.
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Bakgrund
Drottningholms slott är ett av de kungliga slotten i Sverige och för närvarande bostad till
kungaparet. Slottet är en av de bäst bevarade barockbyggnaderna i Sverige och ihop med
den tillhörande parkanläggningen, Kina slott och Drottningholmsteatern sedan 1991 klassad
som världsarv hos Unesco.
Det byggdes åt Hedvig Eleonora, änkedrottning efter Karl X på 1600-talets andra hälft med
byggstart 1662. I bildprogrammen från 1600- och tidigt 1700-tal hyllas hennes avlidne make
och deras enda son Karl XI, men också nästa generation - Karl XII och hans syskon. David
Klöcker Ehrenstrahl har gjort sammanlagt tolv stora allegoriska målningar (inklusive tre
plafondmålningar) som än idag finns i två av slottets viktigaste rum, samt en i trapphusets
lanternin.
Salen som numera har namnet Ehrenstrahlsalongen var Hedvig Eleonoras audienssal och
den praktfulla paradsängkammaren intill användes även den för audienser för personer av
högre rang. Konstverken av Ehrenstrahl som jag valt att studera här finns i
Ehrenstrahlsalongen. Jag fokuserar mer på detaljer i målningarna även om jag kommer att
sätta in dem i den kontext som de är en del av.
När Hedvig Eleonora dog 1715 gick dispositionsrätten till hennes barnbarn Ulrika Eleonora
d.y. År 1744, i samband med hennes vigsel med dåvarande kronprins Adolf Fredrik, fick
Lovisa Ulrika dispositionsrätten. Liksom Hedvig Eleonora 90 år tidigare flyttade hon hit från
nuvarande Tyskland för att gifta sig in i svenska kungahuset. Hedvig Eleonora kom från ätten
Holstein Gottorp från nuvarande Nordtyskland och Lovisa Ulrika från Preussen med
huvudsäte i Berlin. Hon var syster till kung Fredrik II (”den store”). Båda drottningarna
prydde väggarna på Drottningholms slott med porträtt på släktingar hemifrån.1 Båda var
konstintresserade (som tiden påbjöd att en drottning skulle vara) och viktiga i svensk
konsthistoria både som samlare och beställare. Om Ehrenstrahl var den viktigaste
porträttören av Hedvig Eleonoras familj i Sverige så hade Gustaf Lundberg motsvarande
betydelse för Lovisa Ulrika. Han utförde ett flertal pastellporträtt av barnen, som sedan
1800-talet finns att se i Drottningholms Gröna kabinett, som var ett av Lovisa Ulrikas privata
rum, med karaktären av sällskapsrum. Det är intressant för denna uppsats att Ehrenstrahls
barnporträtt i allegorierna från 1600-talets slut är gjorda för ett officiellt rum medan
Lundbergs barnporträtt från 1700-talet är gjorda för att visas i ett mer privat sammanhang.
Hedvig Eleonora (1636-1715) och Lovisa Ulrika (1720-1782) är otvivelaktigt, tillsammans med
Gustav III (1746-1792), de som betytt mest för Drottningholms inredningar och
konstsamlingar om man ser till hur slottet ser ut idag.

1

Alm, Göran & Millhagen Rebecka (red.), Drottningholms slott. Bd 1, Från Hedvig Eleonora till Lovisa Ulrika, 2.
tr., Votum i samarbete med Kungl. hovstaterna och Statens fastighetsverk, Karlstad, 2010, s. 37 och 339.
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Det finns en hel del skillnader mellan de sex konstverk jag undersöker. Stormaktstidens
barock och frihetstidens rokoko präglas av olika tendenser genom samhällets och konstens
utveckling. Under 1600-talet är det huvudsakligen en italienskinfluerad stil som dominerar,
vilket är tydligt i Ehrenstrahls allegorier. De är med sin dynamiska komposition och en
detaljrikedom som kanske gränsar till överbelastning typiska för sin tid. Som genre stod
allegorin högt och uppdraget att utföra dessa allegorier och de han tidigare utfört för
Paradsängkammaren till Sveriges då modernaste slott bör ha varit några av de mest ärorika
uppdrag som han fick.
Under 1700-talet vändes blickarna mer mot den franska konsten och pastellen, som tidigare
haft låg status, blev på modet. Gustaf Lundberg hade tillbringat många år i Paris och var väl
förtrogen med den ”nya” konsten. Porträtten som jag studerar här är väsenskilda
Ehrenstrahls allegorier såväl i teknik som i stil. En viktig poäng i sammanhanget är också att
konstverkens funktion inte var densamma.
Vad gäller Drottningholm anlitade Hedvig Eleonora Ehrenstrahl huvudsakligen för att utföra
de stora allegoriska målningarna som nämnts ovan för de mer offentliga rummen. Konsten
där hade vad man idag skulle kunna kalla en propagandistisk funktion, att med stora gester
och mycket symbolik förhärliga kungafamiljen, dess makt och dess dygderika och
förtjänstfulla sätt att styra Sverige. Kungabarnen var en viktig del i detta och framställs
därefter, även om man också kan ana en mor (till Karl XI) och farmor (till Karl XII med syskon)
och hennes känslor.
De rum på Drottningholms slott som idag minner mest om Lovisa Ulrika var av mer privat
karaktär och så även konsten. Hon lät Gustaf Lundberg utföra förhållandevis små
pastellporträtt av alla familjens medlemmar (även om hon i Gröna kabinettet där de idag
hänger på sin tid hade målningar av sin preussiska familj)2. Dock finns, särskilt i porträttet av
den nio månader gamla arvprinsen Gustav (III) symboliska inslag som vill framställa honom
som en del av en tradition av kunglig makt. Här fanns också fram till mitten av 2000-talet, då
det i behov av restaurering togs till magasin, ett porträtt av Gustav III:s son, dåvarande
kronprins Gustaf IV Adolf. Två små pojkar som båda förväntas bli kungar, varför framställs
den ena som ”viktigare” än den andra? Jag kommer att jämföra de båda porträtten utifrån
det politiska läget vid respektive målnings tillkomst.
Utöver ovan nämnda målningar av David Klöcker Ehrenstrahl och Gustaf Lundberg kommer
jag att titta på ytterligare två målningar ur Lovisa Ulrikas samlingar. Båda hänger numera i
Blå salongen, ett rum mellan Gröna kabinettet och Lovisa Ulrikas bibliotek.
Den ena målningen är gjord av Gustaf Lundberg och Johan Pasch och föreställer Lovisa Ulrika
med sina tre söner Gustav (III), Karl (XIII) och Fredrik Adolf. Den andra är gjord av franske
Carle van Loo och föreställer konstnärens dotter. Den förstnämnda är intressant för att den
innehåller en hel del symbolik som vill berätta om förväntningarna på de tre bröderna
2

Alm och Millhagen (red), Drottningholms slott (band 1), s. 339.
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samtidigt som den har mer av en vardaglig prägel och den sistnämnda för att den,
åtminstone i förhållande till kungabarnen som är de övervägande studieobjekten för denna
uppsats, föreställer ett ”vanligt” barn.
Någon djupgående genomgång om hur synen på barnet har förändrats genom århundradena
har jag inte för avsikt att ge här, men väldigt kortfattat kan man konstatera att de
idéhistoriska strömningarna också har påverkat hur man sett på barn, deras roll i familjen
och samhället och deras behov av utbildning, stimulans och omvårdnad. Man får hålla sig
kritisk till försöken att skriva barndomens historia med tanke på att den, som all äldre
historieskrivning, i mycket hög grad grundas på dokument skrivna av män, inte av barn och
inte av kvinnor3. En förhållandevis kort summering av barndomens historieskrivning (utifrån
två pionjärer på området, Philippe Ariès (1914-1984) och Lloyd de Mause (1931-)) ges i
katalogen till en utställning på Läckö slott sommaren 1986 ”Barn i slott och koja”, särskilt i
kapitlena ”Barndomens historia” av Lars Jalmert och ”Barndomens historia i konsten” av
Anne Banér4. 1600-talet omnämns där som tiden för begreppet barndoms födelse, tidigare
hade barn mer setts som en vuxen men i mindre format, bortsett från spädbarnen som
hårddraget mer beskrivits som en tingest. Under 1600-talet kommer skolan och rent fysiskt
skiljs då barnens värld från de vuxnas, där de tidigare deltagit kollektivt i alla sysslor och mer
varit ett slags lärlingar. Samtidigt minskar kollektiviseringen i samhället och familjen blir mer
av vad vi fortfarande ser den som, en konstellation av föräldrar och barn som delar ett hem.
Antalet bilder av barn ökar ganska tydligt från 1600-talet och till följd av särskiljandet av
vuxna och barn kommer nu speciella barnkläder.
1600-talets många vetenskapliga upptäckter ligger sedan till grund för 1700-talets
upplysning med ifrågasättande av såväl kyrka som stat. Filosofer som engelske John Locke
(1632-1704) och lite senare franske Jean Jacques Rousseau (1712-1778) ger en delvis ny bild
av människan och även barnet, som en friare individ med utvecklingsmöjligheter.

Undersökningsobjekt
1. David Klöcker Ehrenstrahl (1628-1698), Allegori över änkedrottning Hedvig Eleonoras
förmyndarregering, 1692, Nationalmuseum. Olja på duk. 356x222 cm. Drh125.
2. David Klöcker Ehrenstrahl (1628-1698), Allegori över rikets befästande genom
tronarvingarna, 1693, Nationalmuseum. Olja på duk. 356x296 cm. Drh129.
3. Gustaf Lundberg (1695-1786), Gustav III som barn, 1747, Nationalmuseum. Pastell.
84x68,5 cm. Drh56.
4. Gustaf Lundberg (1695-1786), Gustav IV Adolf som barn, 1779, Nationalmuseum.
Pastell. 49x41 cm (oval). Grh1691. (ersätter Drh201, som inte fanns tillhands)
5. Gustaf Lundberg och Johan Pasch (1706-1769): ”Prélude de la Gloire”, 1752,
Nationalmuseum. Olja på duk. Dagermått: 44x59 cm. Drh500.
3

Vogel-Rödin, Gösta (red.), Barn i slott och koja, Västergötlands turistråd, Skövde, 1986,
s. 15.
4
Vogel-Rödin (red), Barn i slott och koja, s. 9-17 samt 29-37.
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6. Carle van Loo (1705-1765): ”Flicka med frukter” (konstnärens dotter), 1740 (?), olja
på duk, infälld i spegelram, Nationalmuseum. Dagermått: 54,5x42 cm (oval). Drh109
Samtliga övriga konstverk som nämns vid titel finns listade i den ordning de nämnts i
bildförteckningen längst bak.

Metod
Med stöd av tidigare litteratur om barnskildringar i konsten, samt om de aktuella
konstnärerna och om tiden de verkade i kommer jag att undersöka de ovan nämnda
objekten. Mot ett historiskt/idéhistoriskt sammanhang kommer jag att undersöka
konstverkens ikonografi och funktion. Jag kommer att göra okulära besiktningar av
konstverken så gott det går på Drottningholms slott.
Eftersom skillnaderna mellan 1600-tals och 1700-talsverken är rätt stora påverkas min
analysmetod. Vad gäller 1600-talsmålningarna blir det en tyngdpunkt på ikonografi medan
1700-talsmålningarna mer analyseras utifrån ett idéhistoriskt perspektiv. Dessa analyser har
också mer fokus på fysiskt utseende, faktiskt såväl som idealiserat.

Frågeställning och avgränsning
Den grundläggande frågeställningen är hur man har porträtterat barnen utifrån vem de var
och utifrån tiden de levde i. Jag kommer att titta på ikonografin och symboliken i porträtten,
samt på vem som var beställare och hur detta kan ha påverkat konstnärens utförande. Jag
beaktar även den historiska kontexten kring porträtten, vad var deras syfte och funktion
utifrån samhällsklimatet, och hur kunde detta förstärkas genom deras omgivande miljö.
En röd tråd i uppsatsen rör graden av realism eller porträttlikhet, vilken oftast var högre om
personen som avbildats inte tillhörde de översta samhällskikten. Med utgång i detta fäster
jag extra uppmärksamhet på ett anonymt barn i en av målningarna. Jag kommer att försöka
få klarhet i eller åtminstone ge en möjlig teori om vem som kan ha stått modell till barnet av
mer symbolisk karaktär som står i det nedre vänstra hörnet i Ehrenstrahls ”Rikets befästande
genom tronarvingarna”. Sedan första gången jag såg målningen har jag upplevt hen som
mycket mer levande och ”riktig” än de kungliga barnen, levande och döda, i samma
konstverk.
Tidsmässigt rör jag mig över nästan ett sekel, från 1692 till 1779. Jag har avgränsat min
studie till två konstverk vardera i tre rum på Drottningholms huvudvåning;
Ehrenstrahlsalongen, Gröna kabinettet och Blå kabinettet. Jag kommer för överskådlighetens
skull att gå igenom konsten rum för rum. Även om det finns en allegori över Karl XI:s födelse
i Paradsängkammaren som kunde ha passat att ta med i sammanhanget har jag valt att inte
inkludera det rummet eller den målningen i uppsatsen. Jag har heller inte, även om det hade
varit en möjlig ingång, valt att sätta fokus på genus även om jag på ett ytligare plan berör
detta.
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Ehrenstrahlsalongen – David Klöcker Ehrenstrahls barockallegorier
Rummet som idag kallas Ehrenstrahlsalongen skapades som Hedvig Eleonoras audienssal.
Här hade hon sin tronstol och tog emot besökare. Ehrenstrahls sju stora allegorier (varav en
plafond) som fortfarande pryder och dominerar rummet kom på plats på 1600-talets slut.
Ehrenstrahl skrev 1694 sin text ”Die vornehmste Schildereyen welche in denen Pallästen des
Königreiches Schweden zu sehen sind” (”De förnämsta målningarna som finns att beskåda i
konungariket Sveriges palats”). I denna beskriver han placeringen i Hedvig Eleonoras
audiensrum, men rummet han beskriver är inte den nuvarande Ehrenstrahlsalongen utan
den intilliggande Gröna salongen, vilket tyder på att allegorierna till en början hängt där.5 Vi
kan åtminstone utgå ifrån att det var den ursprungliga planen för placering, men att detta
ändrades någon gång mellan 1694 när Ehrenstrahl skrev sin text och 1696 när allegorierna
ska ha börjat placeras i nuvarande Ehrenstrahlsalongen.6
Historien som Ehrenstrahl berättar med hjälp av symbolik och en ikonografi som den tidens
bildade i begränsad mån kan ha förstått spänner över drygt 30 år och tre generationer, från
1660, året då Karl X Gustav dör och Hedvig Eleonora blir änkedrottning, till ca 1693 då den
sista av allegorierna färdigställs. De sju målningarna som pryder rummet är ”Allegori över
änkedrottning Hedvig Eleonoras förmyndarregering” (1692), ”Allegori över hur konung Karl
XI mottager regeringen av sin moder Hedvig Eleonora” (1692), ”Allegori över konung Karl
XI:s och drottning Ulrika Eleonoras förmälning” (1692), ”Allegori över konung Karl XI:s och
drottning Ulrika Eleonoras förening” (1692), ”Allegori över rikets befästande genom
tronarvingarna” (1693), ”Allegori över konung Karl XI:s fredliga regering” (1693) samt
plafondmålningen ”Allegori över svenska konungars berömliga bedrifter” (1693). Man kan se
det som att de två sistnämna blickar både framåt och tillbaka i den svenska monarkins
historia och knyter samman den kungliga familjen om vilka allegorierna i huvudsak berättar
med föregående och efterkommande kungligheter i Sverige.
Jag kommer i denna uppsats att ägna mig åt, framförallt detaljer i, ”Allegori över
änkedrottning Hedvig Eleonoras förmyndarregering” och ”Allegori över rikets befästande
genom tronarvingarna”.

Änkedrottning Hedvig Eleonoras förmyndarregering
Målningen vill berätta om hur Hedvig Eleonora styr Sverige som förmyndarregent åt sin son
Karl XI, som var fyra år gammal när hans far Karl X Gustav dog 1660. (Enligt Ehrenstrahls
egen text ”Die Vornehmste Schildereyen…” är han fem år gammal i målningen).7
Änkedrottningen och tillika ledaren av sonens förmyndarregering, Hedvig Eleonora sitter på
en rikt utsmyckad tronstol som längst upp har hennes bekrönta namnskiffer HERS, Hedvig
5

Alm och Millhagen (red), Drottningholms slott (band 1), s. 103, 223 och 226)
Alm och Millhagen (red), Drottningholms slott (band 1), s. 104.
7
Ehrenstrahl, David Klöcker, Die Vornehmste Schildereyen welche in denen Pallästen des Königreiches
Schweden zu sehen sind, Stockholm, 1694, s. 13.
6
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Eleonora Regina Suecia, drottning av Sverige. Hon vilar handen på ett roder med sonens
monogram CXI. Där står också, på latin, att Hedvig Eleonora lett regeringen i 14 år, vilket
alltså blickar framåt mot den dag då förmyndarregeringen upplöses och Karl XI
myndigförklaras och kröns till kung. Han blev formellt sett kung redan när Karl X Gustav dog,
men kunde förstås inte styra landet själv vid fyra års ålder, därav förmyndarregeringen.
Titeln till trots så skildrar verket inte ledamöterna i förmyndarregeringen och de är heller
inte relevanta i detta sammanhang. Runtomkring änkedrottningen finns istället fjorton
kvinnliga gestalter som personifierar olika dygder som ansågs viktiga för Hedvig Eleonora
(och får man anta; för sonen) att inneha. Dessa är Rättvisan, Tapperheten, Mildheten,
Uppriktigheten, Ädelmodet, Försiktigheten, Måttligheten, Härligheten, Tron, Hoppet och
Kärleken. De tre övriga kvinnorna symboliserar de sköna konsterna; skulpturen som håller en
porträttbyst av den avlidne kung Karl X Gustav, måleriet som har ett skissblock och
arkitekturen som har en ritning över Drottningholms slott.
Förutom de kvinnliga gestalterna finns i målningen sammanlagt åtta barn. Sju av dem tycks
ha mer av ett symboliskt värde än att föreställa några faktiska barn. Det yngsta barnet ser ut
som ett spädbarn och hålls av Kärleken. Barnet är naket. En bit nedanför, också i målningens
vänstra kant finns ett lite äldre barn som ser ut att vara i 6-årsåldern. Barnet är påklätt och
ser ut att vara en flicka men det är inte helt lätt att avgöra i 1600-talskonst. Barnet skiljer sig
från alla andra figurer i kompositionen genom att vända ansiktet ut mot bildramen och inte
in mot målningens center, Hedvig Eleonora.
I målningens nedre högra hörn finns fem barn. Tre putti leker med kartritningarna till två
andra slott som Hedvig Eleonora disponerade; Gripsholm och Strömsholm. Jag föreställer
mig att de även är där av kompositionella skäl och kanske också för att tillföra målningen lite
lekfullhet. I en annan av allegorierna i samma rum, den som skildrar Karl XI:s fredliga
regering, leker några småbarn med det svenska lejonet. Även här tillför detta (förutom
symboliken att lejonet kan kosta på sig att leka när det inte behöver vara redo att försvara
sitt land) något lekfullt och mindre allvarstyngt.
De andra två barnen (flickor) i samma hörn flankerar kvinnan som symboliserar måleriet.
Den ena står bakom och man ser inte så mycket av henne förutom att håret är välfriserat.
Hon tycks nyfiket titta på vad Måleriet tecknar i sitt block. Den andra står framför Måleriet.
Hon har på sig ett klädetyg som visar halva bröstet, för mig symboliserar det oskuldsfullhet
och renhet, en människa fri från synd så som Bibelns Adam och Eva en gång i paradiset. Hon
håller i en palett, så man kan se båda dessa flickor som ett slags hjälpredor till Måleriet.
Infällt medaljongporträtt
Det enda kända, men också i särklass viktigaste barnet i målningen är förstås den femårige
Karl XI. Han är egentligen inte närvarande i egen person utan visas upp i ett porträtt som
Tron håller upp. Vid sin sida har hon Kärleken och Hoppet. Av de gamla katolska
kardinaldygderna är det väl framförallt dessa tre Tron, Hoppet och Kärleken, som levt kvar
8

till våra dagar och det är förstås ingen slump att dessa tre dygder omger Hedvig Eleonoras
enda barn.
Ehrenstrahl, och för den skull även andra konstnärer, har vid flera tillfällen skildrat
människor i infällda, ofta ovala, porträtt i målningar. Jag har försökt hitta en vedertagen teori
kring vad som kan ha varit syftet med detta, men inte lyckats. I allegorierna i
Ehrenstrahlsalongen på Drottningholm finns ytterligare exempel; Karl XI och Ulrika Eleonora
d.ä. i ”Konung Karl XI:s och drottning Ulrika Eleonoras förmälning” samt kungabarnen Hedvig
Sofia, Karl (XII) och Ulrika Eleonora d.y. i ”Rikets befästande genom tronarvingarna”. Jag
tolkar det som ett berättartekniskt begrepp som mer står för något som liksom hör
framtiden till. Karl XI och Ulrika ska gifta sig. (Och därigenom säkra fred mellan Sverige och
Danmark, hennes hemland. Det finns också symboler för fred i målningen). Kungabarnen ska
säkra tronföljden. Kronprins Karls porträtt är också lite större än systrarnas för att det först
och främst förväntas att han ska bli kung. Men även om denna tolkning håller för
målningarna i Ehrenstrahlsalongen kan den inte generaliseras till alla verk där konstnärer
använt sig av denna typ av gestaltning.
Det kan också finnas en koppling till tidens miniatyrmåleri och förekomsten av amuletter
med porträtt i. Martin Olin skriver i sin doktorsavhandling ”Det karolinska porträttet –
ideologi, ikonografi, identitet” att miniatyrmålaren Pierre Signac på 1670-talet utförde
emaljporträtt av kungafamiljen, inklusive Karl XI. Kungen var då i 20-årsåldern och det
kungliga framhävdes framförallt av att han, liksom i ”Änkedrottning Hedvig Eleonoras
förmyndarregering” bär hermelinpäls. På baksidan av medaljongen står på latin: ”Den som
älskar mig bär mig, och den som bär mig älskar fosterlandet”. Medaljongerna delades ut som
ett slags utmärkelser och skulle bäras som dräktprydnad för att visa bärarens trofasthet mot
kungamakten.8 På ett liknande sätt gjordes en medaljong med kungens porträtt som
skickades till Ulrika Eleonora i samband med deras trolovning, att bäras som ett tecken på
hennes trofasthet.9 Detta skulle ytterligare kunna förklara varför de båda framställts på
detta sätt i målningen som berättar just om ”förmälningen”. Hedvig Eleonora bar mellan
förlovning och bröllop en liknande medaljong, föreställande Karl X Gustav.10 I
”Änkedrottning Hedvig Eleonoras förmyndarregering” finns ju även Trofastheten
personifierad, och ståendes nära änkedrottningen. Att sonen visas upp som i en målning i
målningen skulle alltså också kunna symbolisera trofasthet; kanske i huvudsak moderns
gentemot sonen i och med att hon ”bär hans medaljong”.
Symboliken överordnad avbildandet
Men tillbaka till barnet i bilden. I målningen är alltså Karl XI fem år gammal, enligt
Ehrenstrahls egna ord. Hans mor styr Sverige åt honom, men han ska en gång ta över rodret.
8
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Om Gud vill och han får leva, kan tilläggas. (Eftersom målningen gjordes 1692 så hade
Ehrenstrahls så att säga facit på detta.) Man kan se alla dygderna i målningen som
beskyddare, av Hedvig Eleonora som förmyndarregent, men också av Karl XI som blivande
regent. Han har långt lockigt hår, vilket han också lär ha haft sedan unga år. Det var ett
manligt mode, och man kan alltså konstatera att trender och skönhetsideal även på den
tiden gick långt ned i åldrarna. Som nämnts ovan bär han hermelinmantel. Hermelinen var
en symbol för renhet och bars av kungligheter. Hans mamma Hedvig Eleonora håller om
ramen och tittar på sonen. I hennes ansiktsuttryck kan man läsa in stolthet och kärlek, men
också ett visst vemod eller kanske oro. De påminner om varandra, med sina stora ögon
under tunga ögonlock, långa spetsiga näsor, fylliga kinder och ganska små rosiga munnar
med något plutande underläpp. Konstnären ville skapa likhet, men också fokusera
på/överdriva tidens skönhetsideal. Om kroppen hade setts som själens spegel under antiken,
så fokuserades det från kristnandet mer på ansiktet, särskilt den övre delen som rent fysiskt
var närmare himlen och universum, medan de nedre delarna var närmare jorden och det
världsliga. Pannans form och vinkel och även ögonbrynens form ansågs antyda personens
inneboende moral.11 De förstorade ögonen, själens spegel, blev en symbol för Guds
allvetande makt.12
I första hand får man se bildprogrammet i Ehrenstrahlsalongen som en hyllning till dynastin
Pfalz och kungamakten som det ultimata statsskicket, men det är svårt att helt bortse ifrån
vad Ehrenstrahl ändå skildrat som en öm, orolig moders stolta blick på sitt enda barn. Det är
av vikt att rummet inretts, och bildprogrammet skapats, åt en kvinna. Som Merit Laine
skriver i inledningen till ”Hedvig Eleonora – den svenska barockens drottning: ”Motiven i
mäns och kvinnors miljöer skilde sig åt. I en furstinnas rum framställdes gärna makans och
moderns ömhet och plikter (…)”. Hon konstaterar vidare att det är ”riksänkedrottningens
paradrum på Drottningholm, som idag utgör de tydligaste vittnesbörden om hur hon ville
framträda för samtid och eftervärld.”13 Vi måste alltså komma ihåg, att även om Karl XI var
regerande kung och närmade sig de 40, så var det Hedvig Eleonoras rum, hon var beställaren
och den som i samråd med hovmålare Ehrenstrahl bestämde hur både hon och sonen skulle
avbildas.
Det är också i sammanhanget relevant att veta att realism (eller strävan efter porträttlikhet) i
porträttkonsten under 1600-talet förekom mer ju längre ned på samhällstegen den
avbildade befann sig. Karin Sidén skriver i sin doktorsavhandling ”Den ideala barndomen –
studier i det stormaktstida barnporträttets ikonografi och funktion” att ”… en välutbildad
konstnär som Ehrenstrahl helt tydligt ökar realismen i sina porträtt ju längre ned på den

11

Brown, Carolina, Skönhetens mask: historia om kropp och själ, ideal och verklighet, [Ny, rev. uppl.], Carlsson,
Stockholm, 2011, s. 75.
12
Brown, Skönhetens mask, s. 59.
13
Laine, Merit (red.), Hedvig Eleonora: den svenska barockens drottning, Kungl. Husgerådskammaren,
Stockholm, 2015, s. 16

10

samhälleliga stegen som den avbildade stod”.14 Hon skriver vidare: ”Porträttkonstens
kommunikativa och sociala funktion, som förmedlare av idéer om kungamakten som
suverän, uttrycktes av Ehrenstrahl i olika sammanhang (…). Denna ambition inbegrep i
Ehrenstrahls egen konstnärliga verksamhet även barnporträtten…”.15 Porträttlikhet är alltså
när det gäller kungliga barn, underordnat vad de ska förmedla i form av dygder och
värderingar.

Rikets befästande genom tronarvingarna
Målningen visar Moder Svea som håller fram riksregalierna; kronan och spiran, på en
sammetskudde. Med det svenska lejonet liggandes vid sina fötter som en snäll och trofast
hund räcker hon fram regalierna mot tre infällda porträtt som föreställer Karl XI:s barn,
Hedvig Sofia, Karl (XII) och Ulrika d.y. Ovanför/bakom porträtten finns tre barnänglar eller
keruber. Ovanför dem, i det övre vänstra hörnet svävar fyra andra nakna barn på ett moln.
Det är de av Karl XI:s och Ulrika Eleonora d.ä:s barn som dog i späd ålder. Deras namn står på
en sköld nere i det vänstra hörnet; Gustav, Ulrik, Karl-Gustav och Fredrik. Skölden hålls av
två barn, varav det ena tittar rakt på oss och pekar upp mot de döda prinsarna bland
molnen. Det finns (om man räknar in keruberna) alltså tolv barn i målningen. Utöver dem
finns tretton vuxna mänskliga figurer i målningen. De representerar de fyra stånden, som
visar sin trofasthet till Moder Svea (fosterlandet) och kungabarnen (monarkin). I det övre
vänstra hörnet, lite som en pendang till de döda prinsarna, svävar det goda ryktets gudinna i
grekisk mytologi; Fama. Hon håller i en fana med en latinsk text som betyder ”Må de alltid
leva”, som tydligt knyter henne till de fyra döda barnen, men kanske ännu mer till de tre som
fortfarande levde. Att barn dog i späd ålder var vanligt under denna tid, och det gjordes
under 1600-talet många såväl målade som skriftliga sorgemanifestationer över barn som
inte fick leva vidare. Karin Sidén ägnar ett kapitel i sin avhandling ”Den ideala barndomen –
studier i det stormaktstida barnporträttets ikonografi och funktion” till detta tema, vilket jag
ska återkomma till nedan.
Först vill jag dock titta på de tre levande kungabarnen, genom vilka rikets och kungaätten
Pfalz fortlevande på den svenska tronen ska befästas. Porträtten står på ett altare som är
draperat av en hermelinsfodrad mantel med broderade tre kronor som symbol för Sverige.
Kronprins Karl XII:s porträtt är placerat mellan systrarna Hedvig Sofia till vänster och Ulrika
Eleonora till höger. Hans porträtt är större än deras och han tittar rådigt rakt mot oss medan
systrarna tittar på honom. Hedvig Sofia i profil och Ulrika Eleonora tittar upp (ser upp till) sin
bror. Om man mäter från den nedre kanten av porträttens ramar så är Hedvig Sofia högst
placerad, hon kommer också först om vi ”läser” bilden från vänster till höger. Detta tolkar
jag som ett tecken på att hon trots allt var den äldsta av de tre syskonen (ca tolv år när
målningen gjordes). Ulrika Eleonora ser betydligt barnsligare ut än sin sju år äldre storasyster
14
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(hon bör här vara ca fem år). Systrarnas porträtt förefaller att vara i samma format men
broderns är större och placerat lite framför systrarna. Han är alltså i centrum, ett aktivt
subjekt som tittar rakt på oss, i större format och framför sina systrar. Med dessa
förhållandevis subtila, men tydliga, medel, vill Ehrenstrahl alltså berätta vem av de tre som
så att säga förväntas spela huvudrollen och ta över tronen efter fadern. De två systrarna är
dock inte oviktiga eftersom de ju trots allt står som tvåa respektive trea i
successionsordningen, ifall något skulle hända brodern. Med historiskt facit i hand så vet vi
att Ulrika Eleonora d.y. skulle komma att ta över på tronen när Karl XI dog utan att ha några
barn och den äldre systern då också hade dött. Men det är en annan historia.
Det fanns vissa normer kring hur pojkar respektive flickor skulle skildras, mestadels handlade
det om detaljer i klädseln och attribut. Och man var inte alltid så noga med detta så det kan
ofta vara svårt att avgöra om det är en pojke eller flicka.16 I dessa porträtt är det utöver
storleken, placeringen och blickarna, dock framförallt frisyrerna som skiljer flickorna från
pojken, systrarnas hår tycks vara uppsatt medan broderns hänger löst, långt och lockigt på
samma sätt som i det ovan nämnda porträttet av hans far Karl XI. Alla tre bär hermelinpäls,
men kronprins Karls tycks vara större och gjord av aningen större djur utifrån storleken på de
svarta svanstopparna.
Ovanför varje av dessa tre barnporträtt finns en barnängel eller kerub. Man kan se dem som
barnens skyddsänglar, men också nästan som lekkamrater. Deras ansiktens positioner
rimmar någotsånär med respektive barn. Ängeln ovanför Hedvig Sofia visar liksom henne
ansiktet i profil. Den ovanför Karl härmar dock inte kronprinsens ansiktshållning och tittar
heller inte, som han, rakt på oss. Ulrika Eleonoras ängel håller sitt ansikte lite som henne
med blicken snett uppåt. Hon tittar på sin bror. Ängeln tittar uppåt mot de döda barnen.
Kungabarnen som dog
De svävar uppe bland molnen med fladdrande tyg i olika färger runt sina nakna kroppar. På
två av de fyra barnen anar vi könsorganen och kan visuellt konstatera att de är pojkar. Längst
ned i målningen finns en sköld med alla fyras namn och födelseår: Gustav (1683), Ulrik
(1684), Fredrik (1685) och Karl-Gustav (1686). De blev mellan någon månad och två år gamla.
Deras mor Ulrika Eleonora d.ä födde alltså ett barn om året och fick uppleva hur de togs
ifrån henne en efter en. Det finns många målningar på de döda prinsarna, ofta ihop med sin
mamma. På Drottningholm finns även två skulpturporträtt föreställande Gustav och Ulrik
och deras farmor Hedvig Eleonora lät döpa om Jakobsdals slott till Ulriksdal efter ett av
barnbarnen. Det har ofta hävdats att föräldrar inte hade samma känslomässiga band till sina
barn som i vår tid, delvis kanske på grund av den höga barnadödligheten, och att
konstruktionen av begreppet barn så som vi ser det idag anses skapats relativt sent i
historien.17 De döda barnen ser inte direkt döda utan, utan har snarare skildrats på ett
ganska levande sätt, med armar och ben i rörelse, frisk färg på kinderna och vakna blickar.
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Allan Ellenius skriver i sin bok ”Karolinska bildidéer” med hänvisning till ”Die vornehmste
Schildereyen…” att Ehrenstrahl menade att porträtt av avlidna skulle kunna placeras i alla
miljöer, de skulle alltså inte väcka avsmak utan istället väcka behagliga känslor.18 Han
framhåller också att traditionen med barnporträtt post mortem ska ha varit vanlig i Sverige
under 1600-talet.19
Det finns flera porträtt av de döda prinsarna men även av kungabarnen som överlevde av
Ehrenstrahl (med flera) där de skildrats på ett liknande sätt; nakna, oskyldiga och mer
lekfulla. Ett exempel är Ehrenstrahls målning ”Karl XII som barn” från 1684. Ett annat från
samma år är ”Tre av Karl XI:s barn” som föreställer Gustav, Hedvig Sofia och Karl vid ett
lejon. Hedvig Sofia som är äldst (ca fyra år, enligt Ehrenstrahl20) är dock inte längre att se
som ett spädbarn och bär därför (antikiserande) kläder. Värd att nämna är också en målning
över de kungliga barnen Karl (XII), Gustav, Hedvig Sofia och Ulrik. Här ser vi hur prins Ulrik
ligger med slutna ögon och hur hans storebror lägger ett skynke över honom. Prins Ulrik dog
i maj 1685, men vi kan inte säkert avgöra om målningen skildrar honom som döende (på väg
att somna in) eller död (sovande). Skildringen är enligt Ehrenstrahls egna avsikt (se ovan)
inte frånstötande, men kanske ändå mindre av en eufemism om döden än den vi ser i ”Rikets
befästande genom tronarvingarna”.
Det nakna och oskuldsfulla sättet att skildra spädbarn i konsten knyter an till skildringar av
Jesusbarnet i krubban och det konsthistoriska temat över Jesus som världens frälsare
Salvator Mundi. Anne Banér tar ovan nämnda ”Karl XII som barn” som exempel. Hon skriver i
boken ”Bilden av barnet” att man under 1600-talet mer började betona barns oskuldsfullhet
och att man från den tiden började måla kungabarnen nakna, något som tidigare varit
förbehållet Jesusbarnet. Man ville på så vis skildra de kungliga barnen som en del av
begreppet ”Konung av Guds nåde”21. Kungens barn kunde alltså skildras så som tidigare varit
förbehållet Guds son Jesus.
För ett mer ingående resonemang kring skildrandet av döda barn hänvisar jag till kapitel fem
”Porträtt av döda barn – minnesbilder och sorgeuttryck” i Karin Sidéns avhandling ”Den
ideala barndomen”.
Ett anonymt barn
I ”Rikets befästande genom tronarvingarna” finns dock flera barn än de kungliga syskonen.
Sammanlagt finns, utöver de kungliga och de tre keruberna, sex barn. Ett är ett litet barn
som bärs av Kärleken i bildytans vänstra kant. Detta barn får främst, liksom i ”Änkedrottning
Hedvig Eleonoras förmyndarregering” (se ovan) ses som ett attribut till dygden Kärleken. I
båda fallen har hon sin plats i bildytan på vänsterkanten.
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Det finns vidare en grupp på tre barn som anas bakom det nordiska lejonet med en
arkitektur bakom som kan antyda ett palats eller ett tempel. Allan Ellenius tolkar det som
möjligen Evighetens tempel, vilket i så fall kan förstärka texten på Famas vimpel ”Må de
alltid leva” och den genom tronarvingarnas säkrande av successionsordningen önskade eviga
och kontinuerliga kungamakten. Ellenius ser också tolkningsmöjligheterna av palats och/eller
kyrka som ”en fruktbar betydelseglidning som förser handlingen med övertoner”.22 Hans
resonemang anknyter till traditionen ”Konung av Guds nåde”, att kungen i princip var Guds
ställföreträdare på jorden, att han fått sin makt från ovan och att han egentligen bara var
ansvarig inför Gud. Kungabarnen måste ses som att de också ärvt denna exklusivitet inför,
och nära förbund med, Gud. Martin Olin skriver i sin avhandling ”Det karolinska porträttet –
ideologi, ikonografi, identitet” om att bilder av ”den regerande fursten” spelade en roll i
detta sammanhang. Även om det är svårt att veta hur många som verkligen såg bilderna så
hade folket genom kyrkan en sträng vördnad inför kungen.23 Respekten och vördnaden för
kungabarnen får ses som en naturlig förlängning av detta och det är ett medvetet grepp hos
Ehrenstrahl att skildra dem som stående ovan de fyra stånden, och genom sina döda syskon i
himlen och genom Moder Svea som symboler för en av Gud given makt i fosterlandet
Sverige.
Längst ned i det vänstra hörnet av målningen står ytterligare två barn, varav det till höger är
målat i ljusare färg och mer arbetat än barnet till vänster och de allra flesta icke-kungliga
barn i hela Ehrenstrahlsalongens bildprogram. Båda barnen är nakna, men det till höger har
ett rosaaktigt tygstycke draperat över axlarna på ett liknande sätt som de döda barnen. De
håller i en rund sköld där Karl XII:s och Ulrika Eleonoras alla barns namn och födelseår står
listade. Ramen är en orm som biter sig själv i svansen, en symbol för evigheten, vilket
Ehrenstrahl också skriver i ”Die vornehmste Schildereyen…”.24 Barnet till vänster har ett
ansiktsuttryck som jag tolkar som lite uppgivet i kombination med hur hen håller händerna
med öppna handflator. Händerna kan också ses som svagt pekande, ena handen mot den
sköld som de båda barnen står vid och den andra uppåt. Allt med detta barn, inklusive hur
det är målat, är dock ganska vagt, så även blicken som är riktad snett uppåt men bortom
bildramen och målningens innehåll.
Barnet till höger är i mångt och mycket en motsats till det till vänster och jag har sedan
första gången jag såg målningen upplevt hur mina blickar dras till detta barn. Jag upplever
det som av konstnärligt högre kvalitet än många andra enskilda beståndsdelar i samtliga av
rummets allegorier. Dels är färgen i barnets kropp så pass ljus att det framträder starkt mot
bakgrunden, dels känns ansiktet mindre generaliserat och därmed mer som att det har
funnits en faktisk modell till detta barn, vars blick är stadigt fäst rakt på målningens
betraktare.
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I ”Die vornehmste Schildereyen…” har Ehrenstrahl inte skrivit någonting om dessa båda
barn, annat än att de är två till antalet och att de håller i skölden. Deras funktion i målningen
är alltså enbart att hålla skölden och att bidra till decorum och komposition.
Varför är då det ena barnet mer omsorgsfullt målat än så många andra av dessa barn av
symbolisk karaktär? Kan det vara så att Ehrenstrahl, eller någon av hans medkonstnärer i
ateljén, har använt sig av en levande modell i detta fall och att detta faktiskt är ett mer eller
mindre realistiskt porträtt av ett barn som fanns till hands i ateljén? Vi vet egentligen inte
om det är en pojke eller en flicka, men jag tycker att det mest ser ut som en pojke och
kommer fortsättningsvis att se barnet som en pojke. Han har vissa likheter med de kungliga
barnen, så som de stora runda ögonen, men jag upplever honom som mer realistiskt målad,
mer som en individ.
Allan Ellenius behandlar i kapitlet ”Realismens gränser” i ”Karolinska bildidéer” skillnaden
mellan porträtt av kungliga och av andra människor lite längre ned i samhällshierarkin. Karin
Sidén tar också upp detta och man kan klart konstatera utifrån de porträtt som återfinns i
båda böckerna att dessa porträtt, oavsett om de föreställer vuxna eller barn, är mer
realistiska och mindre generaliserade/schablonartade. Ibland finns nästan inslag av
genremåleri eftersom det är något av en vardag som skildras.
Genom tiderna har konstnärer ofta använt nära släktingar som modeller. Ehrenstrahl hade
en dotter, Anna Maria (gift Wattrang) som även hon var konstnär och arbetade i faderns
ateljé. Hon hade en son, Karl, som var född 1689. Han skulle alltså ha varit runt fyra år
gammal när ”Rikets befästande genom tronarvingarna” tillkom. Med andra ord något år
yngre än Ulrika Eleonora d. y. vilket skulle kunna stämma med målningen. Jag har sökt efter
porträtt på Karl Wattrang utan att hitta några så detta kan i nuläget inte bli mer än en
hypotes.
Det finns dock ett annat barnansikte i Ehrenstrahlsalongens allegorier, närmare bestämt på
en putti, även denna placerad i det nedre vänstra hörnet, i detta fall i ”Karl XI:s och Ulrika
Eleonoras förmälning”, som utförts tidigare. Även detta lilla barnansikte ser mer levande ut
än de flesta andra och dragen hos båda pojkarna (?) är så likartade att det förefaller vara
samma modell som målats av. Båda har stora blåa ögon under runda ljusa ögonbryn, en
vaken närvarande blick, kort trubbig näsa med bred näsrot, en liten rosig mun utan
definierad amorbåge. I båda fallen är kroppen slarvigare utförd. Den större pojken i ”Rikets
befästande…” verkar ha en oproportionerligt lång rygg och höfterna upplevs felplacerade.
Puttin har en förkortning av en arm som inte alls stämmer utan snarare gör att den ser ut att
vara missbildad. I förhållande till att båda barnens kroppar tycks vara slarvigt och oengagerat
utförda framstår ansiktena som ännu mer arbetade.
Ehrenstrahl hade en ganska stor ateljé med många medarbetare eller lärlingar. Axel Sjöblom
namnger i sin monografi över konstnären nio av dem, inklusive dottern Anna Maria.25 Att
25
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fler händer än Ehrenstrahls hållit i penslarna när allegorierna i Ehrenstrahlsalongen kom till
kan vi vara säkra på, men hur arbetet fördelades och vem som gjorde vad är svårare att veta.
Jag utgår, liksom Allan Ellenius, ifrån att Ehrenstrahl ”utfört intentionerna och de
förberedande skisserna” (ytterst få förberedande skisser av Ehrenstrahl finns dessvärre
bevarade), men att delar av allegorierna får ses som kollektiva ateljéarbeten.26 Med tanke på
målningarnas stora format så kan man vidare anta att de som målade fick klättra upp på
stegar eller någon form av byggnadsställningar. Bildytornas nedre del, där båda barnen är
placerade kunde dock rimligen nås utan stege. Kan kanske Anna Maria som kvinna ha varit
befriad från att klättra på stegar? Och i vilken utsträckning kan Ehrenstrahl själv som vid
upprepade tillfällen beklagade sig över svåra smärtor som framstår ha varit av reumatisk
karaktär27 ha klättrat på stegar under slutet av sin karriär? Dessa frågor kan vi knappast få
ett svar på, och vi kan därmed inte bevisa om ett verkligt barn stått modell och om denne
kan ha varit Ehrenstrahls barnbarn Karl Wattrang eller vem som faktiskt målat barnen.

Gröna kabinettet – Gustaf Lundbergs pastellporträtt
Så som Gröna kabinettet ser ut idag minner det om Lovisa Ulrikas tid på slottet. Hon fick
dispositionsrätten 1744 som bröllopsgåva och inledde då en ganska omfattande renovering
som omfattade såväl inredningar som konst. Hon lät också arkitekt Carl Hårleman skapa en
våning till på de båda flyglarna vilket skapade ett antal helt nya rum, bland annat biblioteket.
Gröna kabinettet var en del av hennes privata rumssvit med karaktären av ett sällskapsrum.
Liksom Hedvig Eleonora i Ehrenstrahlsalongen hade Lovisa Ulrika bilder på sin familj i Gröna
kabinettet, men eftersom det förstnämnda var ett officiellt och det sistnämnda ett privat är
det en annan karaktär på dessa målningar; de har inte samma tydliga avsikt att hylla
kungamakten utan kan i jämförelse nästan framstå som ett privat familjealbum. Barockens
symboltyngda allegorier var inte längre moderna under 1700-talets mitt. När Ehrenstrahl
gjorde allegorierna som jag skriver om ovan var Karl XI enväldig kung och religion och
gudsfruktan var viktiga ingredienser. När Lovisa Ulrika kom till Sverige från Preussen 1744
satt visserligen Fredrik I och Ulrika Eleonora d. y. på tronen, men någon egentlig politisk
makt hade de inte under frihetstiden utan det var ständerna som styrde genom Hatt- och
Mösspartierna. Det hade därmed ansetts både omodernt och politiskt inkorrekt att
framställa kungligheterna som Ehrenstrahl gjorde ett halvsekel tidigare.
När Gröna kabinettet var nyinrett för Lovisa Ulrika 1747 hängde på väggarna porträtt av
hennes preussiska familj, men idag finns här Gustaf Lundbergs pasteller av hennes svenska
familj.28 De hamnade här kring 1866 då Nationalmuseum bildades och det franska måleri
som tidigare funnits där flyttats till museet. Lundbergs pasteller fanns tidigare i andra rum på
Drottningholm29.
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Pastellporträtten föreställer drottning Lovisa Ulrika, kung Adolf Fredrik och de fyra barnen
Gustav (III), Karl (XIII), Fredrik Adolf och Sofia Albertina. Det finns småbarnsporträtt av
Gustav, Karl och Sofia Albertina. Till rummets konstsamling hör även ett porträtt av Lovisa
Ulrikas preussiske bror prins Heinrich, två porträtt av hennes hovdamer samt ett porträtt av
Gustav (IV) Adolf som späd kronprins. Man kan konstatera att släktingarna alla har samma
ansiktsdrag; stora, runda och lite utstående ögon, små munnar och ganska långa näsor.
Ansiktsformen, småbarnen undantagna, är långsmal. Visst kan detta ha varit släktdrag, men
måste samtidigt ses som en idealisering utifrån de skönhetsideal som gällde. Hovdamen
Ulrika Eleonora Strömfelt och kammarjungfrun Frau Werner, född Keilhorn, framstår dock
som mer naturalistiskt målade, vilket jag återknyter till Ellenius resonemang om 1600-talets
Ehrenstrahlsmålningar och graden av realism i förhållande till samhällsklass ovan. Det tycks
gälla även på 1700-talet.
All konsten ägs och tas om hand av Nationalmuseum och porträttet av Gustav (IV) Adolf är
för närvarande i magasin eftersom konservator ser över det. Det finns i ett magasin till vilket
allmänheten inte har tillgång varför jag istället har studerat ett i princip identiskt porträtt
som finns på Gripsholms slott. Det var vanligt att konstnärerna ombads göra flera ”kopior”
av kungliga porträtt så att de kunde visas på olika platser samtidigt. Ungefär som vår tids
föräldrar gör kopior av fotografier av sina barn för att mor- och farföräldrar ska ha varsin bild
och kanske en till sommarstugan.
Lovisa Ulrika har som konstsamlare en stor betydelse i den svenska konsthistorien. Merit
Laines doktorsavhandling, ”En Minerva för vår Nord – Lovisa Ulrika som samlare,
uppdragsgivare och byggherre” belyser detta. Lovisa Ulrikas konstsamlingar var vid
Nationalmuseums öppnande 1866, och är fortfarande, en viktig del av museets 1700talskonst. För en enskild konstnär som Gustaf Lundberg hade hon också en betydande roll i
hans försörjning med de många porträtt som hon lät beställa. 1745 utnämndes han, på
hovmarskalk Carl Gustaf Tessins inrådan, till hennes och Adolf Fredriks hovmålare.30

Gustav III som barn
Gustaf Lundbergs pastellporträtt föreställer arvprins Gustav III i nio månaders ålder.
Porträttet ska ha utförts för att minnas när han för första gången visades upp för riksdagen, i
samband med dess öppnande 1746.31 Endast ett fåtal av alla porträtt som Gustaf Lundberg
målade av kungafamiljen utfördes inför levande modell32 utan oftare med ett annat porträtt
som förlaga. Vi kan nog utgå ifrån att den nio månader gamla arvprinsen inte har suttit
modell för detta porträtt. ”Likhet” ansågs dock viktigt i 1700-talets porträttkonst. Jag har valt
att sätta citationstecken runt ordet för att det egentligen mindre handlade om ansiktets
30
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fysionomi än om personens karaktär och ”espri”, som Merit Laine skriver i inledningen till
hennes och Carolina Browns monografi över Gustav Lundberg utifrån Encyclopédiens
definition av porträttkonsten ”Det exakta fysiska utseendet kommer (…) endast i tredje
hand, efter karaktär och air”.33 Att hitta och visuellt formulera karaktären hos ett litet barn
måste förstås ha varit i det närmaste omöjligt utan då kanske det i än högre utsträckning än
när vuxna avporträtterades fick handla om en önskad karaktär och personlighet. ”Barnets
fysionomi är givetvis inte svårare att avbilda än en vuxens, men barnets karaktär ansågs
ofullständigt utvecklad, och hade således inte heller fått något uttryck i dess yttre”,
resonerar Merit Laine utifrån ett brev från Anders Johan von Höpken till hans hustru i
samband med att deras son skulle bli avporträtterad.34
Detta kan vara en relevant bakgrund när vi tittar på Gustaf Lundbergs porträtt av den nio
månader gamla Gustav.
Under mina år på Drottningholm har vi guider ofta frågat besökarna hur gammal de tror att
Gustav är på målningen och gissningarna brukar i snitt landa på mellan två och fem år. Det
blir för det mesta skratt och höjda ögonbryn när de får veta svaret. Jag tänker mig att
mamma Lovisa Ulrika som beställare velat framställa sin bebis som ovanligt mogen; ett
särskilt barn som skulle gå till historien. Vi vet att hon för sin man Adolf Fredriks räkning
1756 försökte göra en statskupp för att ta tillbaka kungens förlorade makt. Vi kan därmed,
och genom att studera de massiva utbildningsinsatser som den lille Gustav fick från väldigt
späd ålder35 utgå ifrån att Lovisa Ulrika hade stora förväntningar på sin förstfödde. Han
skulle inte växa upp till att bli en kung utan politisk makt.
Jämför man porträttet med de tre andra porträtt av Gustav, Karl och Sofia Albertina som
spädbarn som också finns i Gröna kabinettet så är det stor skillnad på hur de framställts där.
Intressant nog ska Gustav i detta porträtt vara två år gammal36, men han ser betydligt yngre
ut än i porträttet vid nio månaders ålder, vilket styrker det sistnämndas mer officiella
karaktär.
Pastellporträttet vid nio månaders ålder lär vara gjort till minne av när den lille arvprinsen
för första gången visades upp för riksdagen. På så vis finns förstås en underliggande politiskt
betydelse, enbart utifrån den historiska händelse som porträttet ska vara ett minne över.
Gustav sitter upprätt med fast nacke och med sin högra hand lyft och pekandes uppåt. Det
kan tolkas på olika sätt; som att han ber om ordet och ska säga något, eller som att han
pekar upp mot Gud. Även om begreppet Konung av Guds nåde inte ägde riktigt samma
legitimitet som under Karl XI:s tid så var kristendomen fortfarande viktig.

33

Laine, Merit & Brown, Carolina, Gustaf Lundberg 1695-1786: en porträttmålare och hans tid,
Nationalmuseum, Stockholm, 2006, s. 37
34
Laine och Brown, Gustaf Lundberg, s 37.
35
Banér, Bilden av barnet, s. 121
36
Laine och Brown, Gustaf Lundberg, s 191-192.

18

Gustav III har beskrivits som det första offentliga barnet. Hans födsel var en offentlig
tillställning och hans utbildning var från väldigt låg ålder mycket omfattande. Marie-Christine
Skuncke ger en utförlig bild av detta i sin bok ”Gustaf III. Det offentliga barnet”37.
Faktiskt utseende kontra idealt
Historikern Beth Hennings har skrivit boken ”Ögonvittnen om Gustav III” som återger utdrag
ur dagböcker och brev från tiden. I brev till systern Amalia i Preussen skriver Lovisa Ulrika tre
veckor efter sonens födelse: ”Hela hans ansikte består av två ögon, ty han har mycket stora
sådana.”38 Det är troligen den första bevarade beskrivningen av hans faktiska utseende.
Läser man vidare i boken får vi fler beskrivningar, som dock är av honom i vuxen ålder.
1768 beskriver Adolf Ludvig Hamilton kronprinsens utseende såhär: ”Pannan och ögonen
sneda, krokug höknäsa. Han har blåda ögon och cendréfärgat hår, som nästan alla kungliga
barnen”.39
Fredrik Axel Fersen skriver 1772 att ”Konung Gustav är en man av fem fots längd. Hans
ansiktsdrag äro vackra, i synnerhet ögonen. Hans avplattade panna är ett fel som han fick vid
sin födelse, och som ger hans ansikte ett snett och oregelbundet ansikte.”40 Det sistnämnda
är en intressant information som relativt sällan visas i porträtt av Gustav III.
Hans svägerska och blivande drottning Hedvig Elisabeth Charlotta skriver 1779 i sin dagbok:
”Denne furste är långt ifrån en vacker man. Hans ansikte med en på ena sidan inklämd panna
är missbildat, liksom även hans gestalt. Han har rätt vackra ögon och en genomträngande
blick, som lätt kan bringa en försagd människa att förlora fattningen. Mun och näsa äro
varken vackra eller fula.”41
Monsieur J. P. Limbourg, badläkare i Spa, Belgien ger 1780 en delvis annan bild: ”Hans blick
är genomträngande, han har örnnäsa och en hög välbildad panna”.42 Om han beskriver
pannan som välbildad för att han tycker att den är det eller för att han vill beskriva kungens
utseende med positiva ordalag kan vi nog inte veta.
När vi nu tittar på porträttet utifrån dessa beskrivningar av hur Gustav III ska ha sett ut så
kan vi konstatera att de stora ögonen nog inte bara var i samklang med tidens önskade
skönhetsideal utan att han faktiskt också hade stora ”vackra” ögon. Örn- eller höknäsan
kanske inte ännu fått sin böjda form vid nio månaders ålder, men den antyds i många
porträtt av Gustav III som vuxen. Det tillhörde också tidens skönhetsideal, varför man kan ha
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velat påpeka den. Hedvig Elisabeth Charlotta skriver dock kort och gott att näsan varken är
vacker eller ful.
Om tidens skönhetsideal för de högre stånden skriver Carolina Brown i boken ”Skönhetens
mask”: ”hög panna, markerad näsa och stora nästan globartade ögon med markerade
ögonlock under välvda ögonbryn”43. Att porträttet av den lille Gustav lever upp till dessa
ideal behöver man knappast argumentera för. I Gustaf Lundbergs målning ser vi ett litet barn
med stora runda blåa ögon, vilket alltså tycks stämma både med idealen och med samtida
beskrivningar av honom. Just blåa ögon ansågs dessutom ”vackrast och ärligast”44.
Ögonbrynen är markerade och runda. Näsan är rätt liten, men nästippen pekar en aning
nedåt vilket skulle kunna antyda en örnnäsa i vardande. Munnens amorbåge är tydligt
markerad. Ansiktet framstår i sin helhet som mycket symmetriskt och något som antyder en
intryckt panna finns inte att se. Visserligen har han en huvudbonad på sig, ett slags vadderad
hjälm som småbarn bar tills de kunde gå stabilt. Vid festliga eller representativa tillfällen
kunde den prydas med plymer eller rosetter45. Denna fallhatt ser ut som en turban och är
dekorerad med guld mot grön botten. Den är fastknuten med en stor grön rosett under
hakan och på huvudskulten prydd med en vit fjäderplym. Han bär en ganska urringad kolt,
ett slags klänning som både pojkar och flickor bar till 4-årsåldern46. I beskrivningen på
Nationalmuseums hemsida sägs den ha kvinnligt snitt.47 Med detta avses förmodligen den
djupa urringningen, men framförallt att kolten markerar midjan så starkt att den nästan
antyder ett snörliv, vilket småflickor hade från ettårsåldern, medan pojkarnas koltar som
regel var helskurna48. Kolten är rikt broderad och går i samma färger som huvudbonaden och
är dessutom prydd med spets vid urringningen och vid ärmarnas slut. Även om hon då i
huvudsak syftar till 1600-talet så menar Anne Banér att det fanns små, om några skillnader
på pojkar och flickors koltar. Enda sättet att skilja pojkar från flickor var genom deras
mössor, men man var inte alltid så noga med detta. Pojkarnas mössor hade oftare, som i
fallet med Gustav III, plymer och flickornas rosetter49. Således har Sofia Albertina rosetter
som pryder mössan i Lundbergs porträtt av henne som späd, men det har å andra sidan
hennes bror Gustav också i småbarnsporträttet som hänger på samma vägg som hennes i
Gröna kabinettet.
Vad gäller ”feminiseringen” av pojkars klädsel ser Banér en möjlig förklaring i att
spädbarnsdödligheten var större bland pojkar och att man enligt folktron därför ibland
klädde pojkar som flickor för att ”lura döden”50.
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Vidare bär Gustav den preussiska Svarta Örns-ordens orange band och plakett och sitter i
vad som ser ut som en stol för vuxna med förgyllda karmar som draperas av en
hermelinsfodrad blå mantel med broderade guldkronor. Lite av symboliken känns således
igen från 1600-talsallegorierna ovan. Kanske kan det tyckas anmärkningsvärt att Gustav bär
en preussisk orden istället för en svensk, men då Fredrik I instiftade de första svenska
kungliga ordnarna först 1748, alltså året efter att Gustaf Lundberg målade detta porträtt, så
fanns helt enkelt inga svenska kungliga ordnar att tillgå och Gustav III hade ju genom sin mor
rötter i Preussen. Jag kan föreställa mig att hon också ville visa upp dessa internationella
relationer till en viktig nation där kungamakten var intakt i motsats till Sverige under denna
tid. Att Lovisa Ulrika var missnöjd med bristen på politisk makt blev om inte förr tydliggjort
vid hennes försök till statskupp 1756.
Gustaf Lundberg (och i förlängningen Lovisa Ulrika som beställare) har velat skildra den
späde kronprinsen som intellektuellt mognare än hans låga ålder skulle ange, i utseende
såväl som i gestik. Hans utseende tycks delvis ha förskönats för att som jag nämnt ovan
skildra hans goda karaktär. Vad vi ser är inte vilket litet barn som helst utan en blivande kung
på vilken modern hade stora förhoppningar och förväntningar.

Gustav IV Adolf som barn
Samtliga porträtt i Gröna kabinettet är pasteller av Gustaf Lundberg och utöver Lovisa
Ulrikas familj samt hennes bror och två av hennes hovdamer ingår i samlingen ett porträtt av
Gustav IV Adolf som barn. En inskription på baksidan berättar att porträttet föreställer ”Hans
Kongl. Höghet Gustaf Adolf i dess 7de månad målad av Gustaf Lundberg i sitt åttiofjärde år
utan glasögon på Ulriksdal”. Samma inskription finns på ett i princip identiskt porträtt på
Gripsholms slott. Eftersom Drottningholmsporträttet för närvarande finns i ett av
Nationalmuseums magasin dit allmänheten inte har tillgång51 kommer jag istället att utgå
från Gripsholmsporträttet. Det är till storleken något större än Drottningholmsporträttet,
men i utförandet i övrigt identiskt. Enligt Magnus Olaussons resonemang i
utställningskatalogen från Gripsholms slott ”Galenpannan – Gustav IV Adolf i
porträttkonsten” lät Gustav III troligen beställa porträttet för att hans son, liksom tidigare
han själv, skulle bli ihågkommen för sitt första offentliga framträdande vid riksdagens
öppnande.52 Porträttet på Gustav IV Adolf utfördes alltså 32 år senare än motsvarande
porträtt av hans far, men av samme konstnär och i samma teknik. Gustav III hade genomfört
sin statskupp och gjort sig själv till i princip enväldig regent, så statskicket såg annorlunda ut.
Kanske delvis därför är Gustav IV Adolf skildrad med betydligt minde pompa och ståt än hans
far i motsvarande avbildningssituation. Även i Gustav IV Adolfs porträtt ser vi ett blått tyg
med guldbroderade tre kronor, i detta fall i form av ett draperi i målningens högra kant. På
vänstersidan skymtar två guldtofsar som man får anta också hör till draperiet. Någon
hermelinpäls finns inte med i detta porträtt. Han är enklare klädd; i en vit spetsprydd skjorta
51
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med nedvikt krage, öppen så att den blottar lite av bröstet. Målningen visar något mindre av
hans kropp än Gustav III:s motsvarande porträtt. Vi ser heller inte mycket av möbeln han
sitter i, men stolen framstår i förhållande till pojken och utifrån ett antytt övre hörn vara
gjord för ett barn. Runt stolryggens kant är ett vitt tyg, också detta med broderade tre
kronor, draperat. Gestiken är mindre överdriven. Gustav IV Adolf lyfter med sin högra hand
Serafimerordens stjärna fäst i sitt blåa band. Hans blick är, till skillnad från faderns
motsvarande porträtt, inte fäst på oss, utan på något vid vår sida. Han bär inte huvudbonad,
så på hjässan ser vi några barnsligt fjuniga hårstrån i en rödaktig cendréton, som mycket väl
kan stämma överens med verkligheten för en sju månader gammal pojke. Fallhatten ansågs
av många då vara skadlig för barnet, hårt åtsittande och för varm för huvudet.53 Hans
ansiktsdrag, särskilt de stora blåa ögonen, påminner om faderns. Sammanfattningsvis
upplevs Gustav IV Adolf mer som ett barn utan föräldrarnas överdrivet stora förväntningar
och han har som titeln på den ovan nämnda utställningskatalogen, ”Galenpannan” heller
inte gått till historien som en stark kung. Med facit i hand vet vi ju att han genom en
statskupp kom att bli avsatt som kung och ersatt av sin farbror Karl XIII.
Detta visste dock ingen något om när porträttet gjordes. Vad som dock ifrågasattes redan då
var huruvida Gustav IV Adolf egentligen hade en legitim rätt till att bli kung. Det gick rykten
om huruvida han var en oäkting, rykten som bland andra spreds av änkedrottning Lovisa
Ulrika. Om detta finns mycket skrivet, t ex i Beth Hennings ”Ögonvittnen om Gustav III”54.
Gustav III själv hävdade förstås att han var far till barnet. Skulle ett porträtt av Gustav IV
Adolf som Gustaf Lundbergs kunna ha haft någon funktion för att påverka opinionen kring
detta känsliga ämne? Det är svårt att veta och svårt att tolka in något som talar varken för
eller emot. Liksom hans mor haft höga förväntningar på honom tycks Gustav III också haft
det på sin son. Båda fick tidigt en offentlig roll och en omfattande utbildning55. Kanske är det
snarare en begynnande förändring av hur man såg på barn som ligger bakom skillnaderna i
hur de två unga prinsarna har skildrats?
Som nämnts tidigare i uppsatsen kan man skönja något av ett paradigmskifte i synen på barn
mellan 1600- och 1700-talet då filosofer som Locke och lite senare Rousseau får inflytande.
Båda har stor inverkan vad gäller synen på barnet såväl som på utbildningsväsendet.
Rousseaus bok ”Émile”, som förespråkar en friare form av uppfostran än tidigare och mer
genom egna upplevelser i naturen, står än idag i samlingarna i Drottningholms
slottsbibliotek. Eftersom den kom ut 1762 kan inte Lovisa Ulrika ha läst den när Gustav III var
liten, men däremot Gustav III och hans drottning Sofia Magdalena som föräldrar till Gustav
IV Adolf. Christopher O´Regan skriver i sin biografi om Gustav IV Adolf, ”Ett märkvärdigt barn
– Gustav III:s son”, att han uppfostrades enligt upplysningstidens friare syn på barn och att
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hans förhållandevis lediga klädsel är en följd av detta56. I kapitlet om barns kläder i ”Barn i
slott och koja” ges också exempel på hur den mer fysiska delen i Rousseaus och Lockes
uppfostringsmetoder applicerades på Gustav IV Adolf, då han vid sex veckors ålder fick bada
isbad.57
Under 1700-talet börjar man för första gången på allvar att prata om jämställdhet. En
diskussion som får sin kulmen i Frankrike med revolutionen och avskaffandet av monarkin.
Någon direkt revolution får vi inte i Sverige, och inget avskaffande av monarkin heller, men
kanske detta undveks för att Gustav III på sätt och vis själv skapar en tendens till
jämställdhet i och med att han fråntar adeln vissa av dess privilegier.
Kan dessa strömningar i tiden ha påverkat hur Gustaf Lundberg har skildrat den 7 månader
gamle kronprins Gustav Adolf? Kanske till viss del. Kanske har Gustav III inte velat framställa
sin son på samma sätt som han själv framställdes 32 år tidigare för att visa att han var en
man av sin tid? Kanske ville han inte tynga bilden av sonen med lika mycket pompa och ståt
som han själv blev omgiven av för att inte stöta sig med de i folket som ifrågasatte kungens
makt. Möjligen kan konstnären Gustaf Lundberg på sin ålders höst med sina glasögon på
Ulriksdals slott också ha valt att hålla målningen förhållandevis enkel och utan alltför mycket
detaljer.

Blå kabinettet – familjescen och en fransk konstnärs dotter
Det så kallade Blå kabinettet som idag är vitt ligger i direkt anslutning till biblioteket, ett av
de nya rum som Lovisa Ulrika lät skapa vid 1700-talets mitt då flygellängorna byggdes på
med en våning. Rummet var när hon fick dispositionsrätten till slottet uppdelat i två mindre
rum, i det ena hade hon delar av sin målerisamling och i det andra sin samling
Dresdenporslin. Kring 1764 slogs de båda rummen ihop till ett större, som Lovisa Ulrika
använde som skrivrum. Under Lovisa Ulrikas tid var rummet rikt möblerat, men idag då
slottet är öppet för allmänheten, upplevs det mer som en passage in mot biblioteket. Man
tror dock att delar av Carl Hårlemans fasta inredningar som gjordes till de två mindre
rummen fortfarande är kvar, bland annat den öppna spisens spegeltrymå, som dock
ursprungligen kan ha gjorts för en annan byggnad58.
Infälld i spegeltrymån finns franske Carle van Loos målning med titeln ”Flicka med frukter”.
Den föreställer hans dotter och levererades 1754 till Lovisa Ulrika. Målningen ersatte kring
1764 (då väggen mellan de två tidigare rummen slogs ut) troligen en infälld spegel59.
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I Blå kabinettet finns även den sista målningen som jag ska titta på i denna uppsats,
nämligen ”Prélude de la Gloire” som utförts av Gustaf Lundberg och Johan Pasch. Den
föreställer Lovisa Ulrika med sina tre söner Gustav (III), Karl (XIII) och Fredrik Adolf.

Prélude de la Gloire
Det franska inflytandet under 1700-talet tydliggörs av att titeln är på franska. ”Prélude de la
Gloire” betyder ”förspel till äran” och målningen som gjorts av Gustaf Lundberg och Johan
Pasch tillsammans kan ses som en allegori. Även om sådana var mycket mer på modet under
1600-talet så fanns de senare också. Konstverket beställdes av Carl Gustaf Tessin60 och ska
ha getts till Lovisa Ulrika på julafton 1752 då hennes söner (kanske i huvudsak kronprins
Gustav, antagligen med stöd av Tessin, som ansvarade för hans fostran) framförde ett litet
skådespel för att överraska sin mor. Till målningen hör en dikt på franska, som troligen
skrivits av Tessin.61 Den står på baksidan av målningen och betonar, på ett sätt som kan
referera till Ehrenstrahls allegorier föregående sekel, den heroiska roll i fosterlandet som
kronprins Gustav förväntas få i framtiden. Den handlar om kungabarnen som hjältar och som
frälsare för sitt fosterland.
I målningen håller Gustav i sin högra hand en fyrverkeripjäs. Han är snart sex år gammal och
står upp iförd en amiralsrock med serafimerordens blå band och stjärnan fäst på bröstet, en
värja fäst vid midjan. Hans vänstra hand vilar på ett bord och den högra, med
fyrverkeripjäsen i, hålls på behörigt avstånd från hans yngste bror Fredrik Adolf. Han är bara
drygt två år och bär fallhatt och kolt, men har även han serafimerordens band och stjärna,
liksom mellanbrodern Karl, som är drygt 4 år gammal. Fredrik Adolf sitter i vad som ser ut
som en barnstol i förhållandevis modern stil, med en skyddande tvärslå så att han inte ska
ramla ur den. Mamma Lovisa sitter bakom Fredrik Adolf, ler och håller sina handskprydda
händer om den lilla stolens karm. Framför dem och bordet står Karl, liksom Gustav med en
värja fäst vid sin amiralsuniform, en militär bemärkelse som han tilldelades vid sin födsel.
Han håller i sin vänstra hand en fortifikationsritning. Rockarna, värjorna och
fortifikationsritningen syftar, enligt Merit Laine, till kommande ära och krigiska bedrifter.62
Båda de äldre pojkarna bär vita (pudrade?) peruker enligt tidens mode.
I teaterstycket som barnen framförde i samband med överlämnandet av målningen
deklamerade de två äldsta verser på franska som handlade om att det rådde sämja mellan
dem och som hyllade föräldrarna. Fredrik Adolfs verser stod att läsa på en skylt ovanför
vaggan. De tre pojkarna framträdde i en dekor av moln och klippor, utklädda till
kärleksgudar.63
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Målningen skildrar alltså inte direkt samma scen men får ändå ses som sammanhörande
med det lilla teaterstycket som framfördes. De har båda allegoriska inslag, kanske
teaterstycket i högre mån än målningen. Idag och åtminstone om de varit vuxna kanske man
skulle ha kallat pojkarnas lilla uppvisning för performance.
Å ena sidan beskrivs verket som en allegori, vilket för tankarna bakåt i konsthistorien. Å
andra sidan skildras något som kan tolkas som en lekfull stund mellan mor och söner, där
barnen mer framstår som barn. De två äldre leker maskerad och den minsta får lov att bara
sitta i sin barnstol med mamma nära intill. Anne Banér använder målningen som exempel på
utvecklingen, hur man under 1700-talet mer och mer fick förståelse för lekens betydelse i
barnens liv. Det lekfulla verkar det dock inte ha funnits så mycket plats för i den unge
Gustavs uppväxt om man tittar på det dagsprogram för hans undervisning som finns
återgivet på nästa sida i boken.64 Dock var teater, franska och poesi en del i allt en blivande
kung behövde vara kunnig i och därmed hade leken sin funktion. Även denna tanke kan
knytas till Rousseau.
Karin Sidén skriver i sin avhandling ”Den ideala barndomen” att den nya synen på barn
präglad av Locke och Rosseau nådde Sverige relativt tidigt och att leken och barns
naturlighet togs upp redan 1743 i Christian G. Romans skrift ”Wälmente tanckar om Barna
Upfostring. I anseende till Deras Studier och Lefnad”.65
James Christen Steward menar i utställningskatalogen ”The New Child. British Art and the
Origins of Modern Childhood, 1730-1830” att man i brittisk konst ser en förändring i hur man
ser på barnen från ca 1730, då barnen tar plats i vad man skulle kunna kalla genremåleri, där
man söker skildra faktiska ögonblick i barns och familjers liv, mer som små berättelser.66
”Prélude de la Gloire” tycker jag är just detta, som ett slags ”snap shot” av en förhållandevis
avslappnad och lekfull stund mellan mor och barn, ett ögonblick präglat av ett slags vardag,
åtminstone i förhållande till de flesta andra målningar av de svenska kungligheterna från
samma tid. Tessin ska ha bett konstnärerna om ”en enkel, borgerlig barnkammaridyll
inspirerad av Chardins måleri”.67
Genremåleriet, framförallt det nederländska med Jan Vermeer som föregångare, fick också
stor spridning under 1700-talet och även Lovisa Ulrika tyckte mycket om det68. Bland de
många målningar som Lovisa Ulrika ärvde efter sin mor Sofia Dorotea 1757 fanns även
genremåleri och det måste det även ha gjort bland de 243 målningar, många samtida, som
hon fick i julklapp av sin bror Fredrik I 1749.69
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Även om det rent faktiskt är ett porträtt så måste det sista undersökningsobjektet i denna
studie, Carle van Loos ”Flicka med frukter” som föreställer hans treåriga dotter, också i
någon mån kunna ses som genremåleri.

Flicka med frukter – konstnärens dotter
I pappersinventariet på Drottningholms slott står om Carle van Loos ”Flicka med frukter” att
målningen före den blev Lovisa Ulrikas tillhörde Carl Gustaf Tessin och därefter följande
anteckning: ”Liten flicka à demi-corps, som bär frukt i lintyget och håller det lite för högt,
porträtt av H:r Vanloos dotter, som under det att Gref Tessin var hos honom kom
inspringandes i denna ställning och blef så af Grefvens begäran så aftagen, L´exposition au
Louvre 1740, n:o 8”70.
Porträttet närmar sig med denna förklaring genremåleriet; det är ett ögonblick i vardagen
som Carle van Loo fångat, även om det blir till ett porträtt mer än en scen i någon form av
rum som oftast i tidens genremåleri.
Jag har alltid tyckt att van Loos porträtt av dottern, infällt i spegeltrymån på den öppna
spisen, haft en annan omedelbarhet än de flesta andra porträtten på slottet. Allan Ellenius
resonemang om att det tilläts en högre realism på människor som inte tillhörde samhällets
översta skick känns relevant när man möter flickans blick och hennes antydan till leende.
Detaljerna, som att det är persikor och körsbär hon bär i linnetyget, ser man som besökare
på slottet inte eftersom porträttet är så högt placerat. Hon ser dock ut att ha avbildats mer
som det barn hon var och som hon faktiskt såg ut än de kungliga barnen.
Konstverket är odaterat, men utställningen 1740 på Louvren som nämns, kan antyda att
porträttet gjordes ungefär då. Porträttet levererades alltså till Lovisa Ulrika 1754.
Dottern ska i målningen vara tre år gammal.71 Hon har stora, ganska mörka ögon, lite krusigt
cendréfärgat långt hår som är uppsatt. Hennes kinder är rosiga och barnsligt fylliga, hakans
spets antydd. Näsan är trubbig och munnen liten. Klädedräkten blottar nästan hela hennes
bröst på ett sätt som kan föra tankarna tillbaka till äldre konst, så även frukterna som hon
bär, likt ett holländskt stilleben. Det blottade bröstet gör också barnet oskyldigt och sårbart.
Det förefaller, även om det står så i anteckningen, osannolikt att van Loo verkligen målade
av sin dotter exakt så som Tessin såg henne komma inspringande i ateljén. Däremot kan man
nog utgå ifrån att hon, till skillnad från de flesta av de kungliga barnskildringar som denna
uppsats behandlar, i någon mån faktiskt satt modell till porträttet. Vad jag menar är att van
Loo velat återge känslan av Tessins upplevelse utan att för den skull bli för dokumentär och
ge avkall på måleriets konventioner. Möjligen skulle den oskuldsfulla flickan med frukterna
också kunna föra tankarna till herdeikonografin som Karin Sidén ger exempel på i svenska
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1600-talsporträtt av barn och som också var en nederländsk tradition.72 Carle van Loo som
kom från en familj av konstnärer var förövrigt, även om han föddes och dog i Frankrike, av
nederländsk börd.
Att som konstnär använda sina barn som modeller har varit vanligt genom konsthistorien.
Ett med Carle von Loo ungefär samtida exempel är brittiske Thomas Gainsborough som vid
flera tillfällen målade av sina döttrar.

Sammanfattning
Genom att studera sex konstverk som skildrar barn, från 1692-1779, har jag hittat likheter
såväl som skillnader över tiden. De tydligaste skillnaderna, åtminstone vid en första anblick,
kan knytas till konsthistorien rent generellt. Barn som motiv i konsten är inte väsenskilt
vuxna. Graden av realism i ett porträtt av en människa beroende på samhällsklass finns för
barn såväl som vuxna. I porträtt av människor lägre ned i samhällshierarkin har en högre
grad av realism tillåtits. De högre klasserna, definitivt den högsta i form av de kungliga, har
däremot avbildats mer för att söka skildra deras karaktär utifrån vad som ansetts dygderikt
och korrekt. Även om detta mer har lyfts fram om 1600-talskonsten, bl a genom Allan
Ellenius studier av Ehrenstrahl73, så har jag i mitt urval av undersökningsobjekt kunnat ana
samma tendens i 1700-talsporträtten. Merit Laines resonemang om Gustaf Lundbergs
samtida och ”social likhet”74 ser jag som ett exempel på ungefär samma sak och man kan
hitta exempel på porträtt av icke-kungliga som framstår som mer naturalistiska. Om man
jämför Gustaf Lundbergs porträtt av Gustav III som barn och Carle van Loos av sin dotter,
som är gjorda ungefär samtidigt, så framstår det sistnämnda som mer naturalistiskt.
Visserligen är de gjorda av två olika konstnärer där Van Loo var fransk och Lundberg svensk,
men den sistnämnde var genom sina många år i Frankrike väl förtrogen med och influerad av
den franska stilen.
Utifrån graden av realism har jag i denna uppsats valt att ge utrymme till särskilda studier av
ett anonymt barn i Ehrenstrahls ”Rikets befästande genom tronarvingarna”. Att det inte är
ett kungligt barn är tydligt och barnets funktion i målningen är väl snarast
symbolisk/kompositionell; att hålla en sköld som hänvisar till de kungliga barnen som dött
som små. Dock framstår detta anonyma barn som mer omsorgsfullt målat än de flesta andra
figurer i allegorierna i Ehrenstrahlsalongen och jag har därför velat undersöka om barnet,
tvärtemot vad som var normen, har målats efter modell och i så fall vem denne kan ha varit.
Som en pendang till Carle van Loos ömsinta porträtt av sin dotter har jag försökt undersöka
om det kan vara Ehrenstrahls barnbarn som han eller någon av medhjälparna i ateljén målat.
Samma barn tycks också ha varit modell för ett annat anonymt barn i ytterligare en av
rummets allegorier. Något säkert svar på frågan om vem som stått modell har jag inte
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kunnat få, men min hypotes är att det skulle kunna vara Ehrenstrahls barnbarn Karl
Wattrang.
Eftersom de flesta av barnen i mina undersökningsobjekt är kungliga så har det inte gått att
göra några djupare undersökningar och jämförelser kring graden av realism i förhållande till
samhällsklass, men det är ett område där det säkert finns möjligheter till vidare forskning.
Den historiska och idéhistoriska kontexten har också varit viktig i min undersökning. Att
Sverige var ett kungligt envälde när Ehrenstrahl gjorde allegorierna som jag skriver om
påverkar även hur kungabarnen skildrats. Mycket av symboliken vill belysa idén kring
”Konung av Guds nåde”, att kungen var ett slags Guds ställföreträdare på jorden. Att
ifrågasätta kungens legitimitet och rätt till makt torde ha varit nästan som att ifrågasätta
Gud. Kungabarnen inkluderades i denna tankegång, och att de ibland framställdes nakna på
ett sätt som tidigare varit förbehållet Jesus ger en parallell från Guds son till kungens barn.
Det dynastiska inslaget, och därmed successionsordning, gör att de kungliga barnen får en
viktig roll i Ehrenstrahls allegorier. Samtidigt har han, enligt tidens anda, också inkluderat de
kungliga barnen som dog i späd ålder. Denna typ av sorgemanifestationer över barn som
gått bort var ganska vanligt förekommande under 1600-talet.
Barnskildringarna från 1700-talet som jag studerat är med ett undantag porträtt med mycket
mindre omgivande symbolik än Ehrenstrahls allegorier. Även om kristendomen fortfarande
var en rätt självklar del av samhället så står 1700-talets upplysning för ett ökat
ifrågasättande av både kyrka och stat. När Gustaf Lundberg 1746, under frihetstiden, gör
porträttet av Gustav III som barn så har Sverige mer av ett parlamentariskt statskick.
Kungens makt är i förhållande till 1600-talet mycket liten. Det borde därför ha varit
opassande om de kungliga framställts på samma sätt som på Ehrenstrahls tid. Någon tydlig
kristen symbolik finns inte, däremot antyds något dynastiskt genom den preussiska orden
som Gustav bär och som anspelar på hans mamma Lovisa Ulrikas hemland där kungamakten
fortfarande var stark. Han ser i porträttet äldre ut än sina nio månader, med hållning och
gestik som en vuxen och världsvan furste. Klädseln är också konstfärdig och ser dyrbar ut. I
porträttet kan man läsa in förväntningar på det lilla barnet, kanske mest Lovisa Ulrikas som
mor och beställare av målningen.
Motsvarande porträtt från 1779 på Gustav III:s son, den blivande Gustav IV Adolf, berättar
mer om en liten pojke än om en världsvan blivande furste. Vi kan heller inte läsa in
föräldrarnas förväntan på att han skulle utvecklas till att bli en sådan. Sverige hade återigen
blivit ett kungligt envälde med pappa Gustav III vid makten. Gustav Adolf är förhållandevis
enkelt klädd, enligt normer från den vid tiden framväxande nya synen på barn, präglad av
filosofer som Locke och Rousseau. Man börjar helt enkelt se på barnen mer som ett oskrivet
blad med utvecklingspotential som genom egna upplevelser, gärna i naturen skulle utvecklas
till bra människor. Klädseln var friare. Det är stor skillnad på Gustav Adolfs löst sittande vita
skjorta och Gustavs runt livet hårt åtsittande och rikt utsmyckade kolt. Gustav Adolf har
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heller inte på sig fallhatt, vilken under upplysningstiden ansågs trycka på barnets huvud och
hålla det för varmt.
I Gustaf Lundberg och Johan Paschs ”Prélude de la Gloire” från 1752 ser vi de tre bröderna
Gustav (III), Karl (XIII) och Fredrik Adolf med sin mamma Lovisa Ulrika. Målningen är å ena
sidan en form av allegori, till den hör en fransk vers som liksom på 1600-talet hyllar de
kungliga barnen som blivande hjältar i fosterlandets tjänst. Både Gustav och Karl har
militäriska attribut i form av amiralsrockar och värjor, Karl håller dessutom i en
fortifikationsritning. Å andra sidan är målningen mer vardaglig i det att vi ser de båda äldre
pojkarna utklädda som om de lekte maskerad och den yngste Fredrik Adolf sitter, iklädd kolt
och fallhatt, i något som ser ut som en förhållandevis modern barnstol med mamma Lovisa
Ulrikas händer mot stolskarmen. På så vis kan man se bilden både som en, konsthistoriskt
tillbakablickande, allegori och som en, framåtblickande, genremålning. Vi ser helt enkelt en
familj, i vad som framstår som ett fångat ögonblick av vardaglig lek och gemenskap, vilket
skiljer den från de flesta andra skildringar av dessa kungabarn.
Som ett exempel på hur ett icke-kungligt barn kunde skildras har jag slutligen tittat på den
franske konstnären Carle van Loos porträtt av sin treåriga dotter från ca 1740. Hon ska,
enligt texten som nämns ovan, ha avporträtterats på dettas sätt, med frukter i sitt linnetyg,
efter önskemål från Carl Gustaf Tessin som fick se henne komma inspringandes i pappans
ateljé bärandes på frukter som i målningen. Därmed blir även denna målning, även om den i
huvudsak får ses som ett porträtt, något av en genremålning med utgång från en händelse i
vardagen. Hon upplevs vidare, liksom barnet i Ehrenstrahls allegori - möjligen konstnärens
barnbarn, som mer naturalistiskt målad. Hon har också mer av barnets oskyldighet och några
särskilda förväntningar på henne från vuxenvärlden finns inte att läsa in.
Avslutande reflektion
Som ett tillägg till min undersökning vill jag göra ytterligare en reflektion på samma tema.
Jag avslutar därför med att göra ett stort hopp framåt i tiden för att säga några jämförande
ord om hur en konstnär i vår tid har skildrat svenska kungabarn. Jag tänker på John-Erik
Franzéns målning ”Kung Carl XVI Gustaf med familj”, målad 1984-85.
Målningen är i princip fotorealistisk i sitt utförande. Men det är inte någon ögonblicksbild ur
vardagen, utan familjen är uppställd och klädd för tillfället, dock inte med regalier eller
ordensband. Jag tolkar det som att man vill att de ska se välklädda ut, men inte på ett
överdrivet sätt. Vi ska kunna känna igen oss i dem som en ”vanlig” familj som gjort sig fina
för att bli fångade på bild.
Victoria, som kronprinsessa, är centralt placerad i målningen och står med stadiga fötter på
en matta i de svenska färgerna, gult och blått. Hon har på sig en mörkblå klänning med vita
puffärmar. Den ser mer ut som en finklänning än som något att leka i. Vidare har hon en vit
rosett i håret, vita strumpor och svarta lackskor. Man kan nog säga att hon är ganska typiskt
finklädd för en 7-8-årig flicka vid 1980-talets mitt. Till skillnad från de andra
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familjemedlemmarna är hennes ansikte i profil, även om kroppen är vänd emot oss. Hon
står i kontrapost, med ena armen hängande och den andra med handen vilande mot höften,
inte helt olikt den härskarställning som varit vanligt förekommande i kunga- och
statsmannaporträtt genom tiderna. Liksom Karl XII i Ehrenstrahls allegori är tronarvingen
placerad mellan sina två syskon. Den som har plats två i successionsordningen, dvs Hedvig
Sofia respektive Carl Philip är placerad till vänster om henne och den som har plats tre;
Ulrika Eleonora respektive Madeleine, till höger.
Prins Carl Philip sitter i skjorta, byxor och lackskor med benen dinglande från armstödet på
en fåtölj. Vid hans sida lutar sig drottning Silvia mot samma fåtölj och sonens hand vidrör
hennes kjoltyg. Kungen står längst bak i bildrummet och på golvet vid sin syster sitter
prinsessan Madeleine, ca två år gammal. Hon är klädd i en vit klänning och håller i en docka,
omedveten om fotografen och har ännu inte lärt sig att le mot kameran. Man skulle här
kunna dra en parallell till hur Lundberg skildrat Fredrik Adolf i ”Prélude de la Gloire”.
På den blågula mattan ser vi en leksaksbil. Det ser ut som en Volvo. Det finns alltså symboler
för fosterlandet även i denna målning; som anspelar på den svenska flaggan och på den
svenska industrin. Samtidigt blickar den stora vävda tapet som vi ser bakom kungafamiljen
bakåt. De är del av en tradition, men vill samtidigt som kungens valspråk verka ”För Sverige i
tiden” och därmed framstå som en ganska vanlig familj.
Att man har valt en fotorealistisk målning istället för ett fotografi tyder väl också på att man
följer en lång tradition av målade avbildningar av kungliga familjer och kungliga barn, av vilka
några har behandlats i denna uppsats.
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