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This paper investigates the iconographical meaning of the niche sculptures at the south entrance 

of the Royal Palace in Stockholm. Two groups of four sculptures have been investigated. The 

first group of sculptures with motifs of Hercules great victories is illustrated in Nicodemus 

Tessin the younger’s layout of the south entrance of the Royal Palace in Stockholm from the 

beginning of the 18th century in honour of Carl XII. These sculptures were never made and the 

niches stood empty until the 1890s when they were filled with the second group of four sculp-

tures with motifs of abductions of women from classical mythology that were first made to be 

in Carl XI’s gallery inside the palace. Due to the debate in 2017’s #metoo-movement the paper 

discusses the Abduction group’s location on the southern entrance and the meaning of them 

today in their new context. The analysis found that Tessin in the Hercules sculptures wanted to 

show Carl XII as the hero who protects the realm from evil in different forms, which are often 

represented by symbols of barbarism and wildness. In the Abduction group, Tessin wanted to 

highlight Carl XI as an absolute ruler. 
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Inledning 

I samband med #metoo-rörelsen1 blev den barocka skulpturgruppen med enleveringsmotiv på 

Stockholms slotts södra fasad omtalad på grund av sina kontroversiella motiv. Enleveringsgruppen 

gestaltar – som namnet antyder – bortföranden av kvinnor i syfte att äkta eller våldta henne, vare 

sig hon vill eller inte.  

 När Nicodemus Tessin d.y. planerade den södra fasadens bildprogram i början på 1700-talet 

tänkte han sig en annan skulpturgrupp, med motiv från Herkules stordåd till Karl XII:s ära. Denna 

skulpturgrupp gestaltades i Tessins ritningar av den södra fasaden, men blev aldrig gjuten då arbetet 

av slottsbygget tvingades avstanna under den ekonomiska nedgången efter det Stora nordiska 

kriget. I slutet av 1800-talet beslöts att Stockholms slott skulle renoveras och man fyllde de nischer 

på södra fasaden som fram till dess stått tomma med skulpturer. Nischerna fylldes med en 

enleveringsgrupp som hade ritats av samma skulptör som utformat Herkulesgruppen, Jacques 

Foucquet. Enleveringsgruppen var enligt Tessins planer tänkt att stå i Karl XI:s galleri men blev 

heller aldrig gjuten, istället ställdes gipsmodeller av skulpturgruppen upp i Karl XI:s galleri i början 

på 1700-talet. Gipsskulpturerna togs sedan ned från galleriet i början av 1800-talet för att placeras 

i magasin. Det var först i slutet av århundradet som skulpturerna gjöts i brons för att ställas upp på 

den södra fasaden – där skulpturgruppen skulle bli betydligt mer offentligt än den varit i Karl XI:s 

galleri. Margaretha Rossholm Lagerlöf, professor emerita i konstvetenskap vid Stockholms 

universitet, skrev under hösten 2017 en artikel i Dagens Nyheter som ifrågasatte lämpligheten i att 

Enleveringsgruppen – som föreställer bortförande och våldtäkt av kvinnor – är placerad på prakt-

sidan av Stockholms slott. Uppmärksamheten skulpturerna fick i samband med #metoo-rörelsen 

och Rossholm Lagerlöfs artikel gör det relevant att undersöka vad skulpturerna haft för betydelse 

i sin ursprungskontext och sedan behandla dessa kontroversiella motiv.  

”Kan man tycka om, eller åtminstone vänja sig vid tanken på att nationen symboliseras genom 

dessa konstverk som sprider våldets och ojämlikhetens budskap, gjorda i en annan tid, med andra 

tankar?”2  

                                                 

1 #metoo var en ”hashtag” som spreds i socialmedier för uppmärksammandet av kvinnor i förtryck av män i samhället. 

http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/me-too-rörelsen (hämtad 2018-04-12). 
2 Margaretha Rossholm Lagerlöf, Låt oss se skulpturerna vid Stockholms slott som de övergrepp de är, Dagens 

Nyheter, 2017-11-02, https://www.dn.se/kultur-noje/margaretha-rossholm-lagerlof-lat-oss-se-skulpturerna-vid-

stockholm-slott-som-de-overgrepp-de-ar/ (hämtad 2018-02-08). 
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Syfte och frågeställningar 

Huvudsyftet med denna uppsats är att utreda symbolerna och allegorierna i nischskulpturerna i 

entrépartiet på Stockholms slotts södra fasad – Herkulesgruppen som var avsedda att placeras i 

nischerna enligt Tessins ritningar och Enleveringsgruppen som står där idag. I uppsatsens 

diskussion har Enleveringsgruppen behandlats i sin kontext på den södra fasaden. Den 

ikonologiska analysen av skulpturerna avser avsikten att ge en bild av vad bildprogrammet på den 

södra fasaden var ämnat att visa med den ursprungstänkta Herkulesgruppen, samt vad 

Enleveringsgruppen var tänkt att representera i sin ursprungskontext innan den blev placerad sin 

nya kontext på den södra fasaden. Avsikten med att jämföra de två skulpturgrupperna har varit att 

undersöka hur de skiljer sig i sin komposition i förhållande till deras placering på södra fasaden 

och jämföra deras narrativa motiv. Detta kan sammanfattas i följande frågeställningar: 

i. Vad var det för bild av Karl XII som Tessin ville visa genom det bildprogram han valt till 

Herkulesgruppen som var tänkt att stå i nischerna på södra fasadens entréparti?  

ii. Vad var det för bild av Karl XI som Tessin ville visa genom det bildprogram han valt till 

Enleveringsgruppen när den var tänkt att stå i Karl XI:s galleri? 

iii. Hur skiljer sig skulpturgrupperna i sin komposition på den södra fasaden och hur skiljer sig 

betoningen av deras narrativa motiv? 

Skulpturernas placering på den södra fasaden av Stockholms slott uppmärksammades och ifråga-

sattes i medier kring #metoo-rörelsen. Syftet med diskussionen i uppsatsen är att undersöka 

skulpturernas nya betydelse efter att de placerats på den södra fasaden och vad den kan komma att 

bli efter att de blivit omdiskuterade i #metoo-rörelsen.  

Material 

Det primärmaterial som används för analysen är gestaltningen av de fyra nischskulpturer i 

entrépartiet som finns i Nicodemus Tessins ritningar av Stockholm Slotts södra fasad från 1703–

1712, samt de fyra skulpturer som blev placerade i nischerna på 1890-talet.  

 Jag har även använt mig av korrespondens från Ståthållarämbetet från 1890-talet vid 

Stockholms slott för att få en uppfattning om hur man resonerade kring restaureringen av den södra 

fasaden.  

 När jag undersökt på vad de antika motiven i skulpturgrupperna handlar om har jag i första hand 

tittat på eposen de är hämtade ur. Har inte detta gått att finna ur enskilda verk så har jag tittat i 

uppslagsverk för antik mytologi. För motiven i Herkulesgruppen har jag tagit hjälp av Katerina 
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Servis Greek mythology (2001) och uppslagsverket Who’s Who in Classical Mythology (2002) av 

Michael Grant och John Hazel. Till bakgrunden av motiven i Enleveringgruppen har jag använt 

mig av Ovidius Metamorfoser i Ingvar Björkesons översättning (2015) till motiven av Boreas och 

Orithya och Pluton och Proserpina. 

Avgränsningar 

Jag har endast gjort en analys av Herkulesgruppen i sig. Det resterande bildprogrammet på den 

södra fasaden har inte analyserats. Detsamma gäller respektive bildprogram som finns i den reste-

rande delen av Karl XI:s galleri där Enleveringsgruppen skulle ha stått, då fokus legat på de en-

skilda skulpturerna. Endast i den mån det har behövts för analysen av skulpturerna har tidigare 

forskning om det resterande bildprogrammet ägnats uppmärksamhet. Denna avgränsning har gjorts 

på grund av att uppsatsen undersökt Enleveringsgruppen på den södra fasaden där de nu står utanför 

sin ursprungliga kontext och därför sett mer till de enskilda skulpturerna. 

 I Nationalmuseums samlingar finns Herkulesgruppens fyra skulpturer i modeller av rött vax 

inställda i tränischer. Dessa modeller är gjorda av skulptören Jacques Foucquet och skiljer sig där-

för efter de ritningar som Tessin ritat av den södra fasaden. I och med att det var Tessin, som själv 

inte var skulptör, som gjorde ritningarna finns det brister i kompositionen. Det är anledningen till 

att vaxmodellerna ser så pass annorlunda ut. Vaxmodellerna ger oss information om hur utseende, 

skala, teknik och montering av dessa mindre modeller såg ut innan skulptören skulle gjort dem i 

stor skala. Dock är det motivet som här ska redovisas och analyseras, inte kompositionen och därför 

har dessa modeller inte varit en del av analysen.  

 Gipsmodeller av Enleveringgruppen finns bevarade i full storlek i östra valvet på Stockholms 

slott. För utförandet av uppsatsen har dessa endast använts för att få se hela skulpturernas 

ornamentik på nära håll då de annars är skymda när de står i nischerna på den södra fasaden – detta 

är en viktig del av den ikonografiska analysen. Då det är skulpturernas komposition i nischernas 

som har analyserats har uppsatsen inte utgått från de gipsskulpturer som står fria på golvet då det 

skulle förändrat intrycken av skulpturernas komposition. Detta redovisas vidare i uppsatsens 

avsnitt ”Jämförande analys”.  

Metod och teori  

Den metod som använts för tolkningen av skulpturerna är en ikonografisk analys. En ikonografisk 

analys undersöker konstens innebörd, vad den betyder och hur den producerar betydelsen. 
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Konsthistorikern Erwin Panofsky, grundfigur för ikonografin, menar att man behöver ha en förstå-

else för religion, filosofi, litteratur, vetenskap, politik och andra sociala frågor för att förstå konsten 

i sin kontext vari den är skapt.3 Att en bild är linjär, koloriten och djupet i en bild måste ha en 

djupare betydelse än bara visuell effekt menade Panofsky. Det är kring detta teoretiska perspektiv 

uppsatsen behandlas. Att identifiera betydelsen av ett motiv kan vara svårt då man behöver ha en 

bred kunskap om kulturen och bakgrunden från den kontext där motivet kommit ifrån.4 Det är 

viktigt att poängtera att allegorier är kulturellt specifika, deras mening behöver inte heller ha betytt 

samma sak för alla i konstnärens samtid.5 Konst behöver inte nödvändigtvis vara något som är lätt 

att förstå från konstnär till betraktare, den kan lätt misstolkas. Jag har haft i åtanke att jag inte haft 

bakgrundskunskapen för att kunna förstå alla symboler som i sin tid var självklara.  

 Första steget i min analys är en pre-ikonografisk beskrivning, att studera och beskriva bildens 

innehåll utan att jämföra med utomstående källor. Andra steget är att identifiera motivet genom en 

ikonografisk analys mot ifrågavarande berättelsen. Jag har sedan slagit upp de olika symbolerna i 

Hans Biedermanns Symbollexikonet (1991). I ett tredje steg gör jag en ikonologisk tolkning, där 

jag tolkar bilden med hänsyn till när och var bilden var gjord, samt beställarens förmodade önskan.6 

Därefter följer en jämförande analys de två skulpturgrupperna emellan.  

Tidigare forskning 

Mycket har skrivits om Stockholms slott, men det finns inte en utförlig analys av om vad de allego-

riska motiven hos dessa skulpturgrupper betyder. Tidigare verk har nämnt vilka motiv skulpturerna 

föreställer utan att göra en analys av dem.  

 Till att börja med har jag tittat på verk som behandlar Stockholms slotts byggnadshistoria som 

ger en historisk kontext till när och varför slottet byggdes. Jag har då använt mig av Martin Olssons 

antologi Stockholms slotts historia band 2 Det tessinska slottet (1940) där bygget av det Tessinska 

slottet presenterats. Band 3 Från Fredrik I till Gustav V (1941) har jag använt mig utav för att läsa 

om Oscar II:s renoveringar av slottet och vad som kom att förändras under hans period. För att 

komplettera med flera olika källor har jag bland annat använt mig av Johan Cederlunds kapitel i 

                                                 

3 Erwin Panofsky, Meaning in the visual arts, 1955, s. 26f. 
4 Anne D’Alleva, Methods and Theories of Art History, 2012, s. 20. 
5 Yvonne Eriksson, Anette Göthlund, Möten med bilder, 2012, s.170. 
6 Jfr Michael Hatt, Charlotte Klonk, Art history – A critical introduction to its methods, 2006, s. 107, som beskriver 

den ikonografiska metoden.  
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Signums Svenska Konsthistoria: Barockens konst (1997) ”Arkitekturen 1690 – 1730” och 

Stockholms slott genom seklerna (1925) av Andreas Lindblom.  

 Ragnar Josephson behandlar i Bernard Foucquet – Den svenska barockens monumental-

skulptör (1928) både skulptören Bernard Foucquets egen historia och kommenterar även hans 

skulpturer i en historisk kontext för att bland annat se från vilka skulpturer och motiv som Tessin 

hämtat inspiration när han ger Foucquet beställningarna av skulpturerna. Linda Hinners avhand-

ling De fransöske handtwerkarne vid Stockholms Slott 1603–1713 – Yrkesroller, organisation, 

arbetsprocesser (2012) har gett en god inblick i hur byggnationen av det tessinska slottet var 

organiserat. Hon har genom ingående arkivforskning bland annat redogjort den förvirring som 

tidigare fanns angående skulptörens namn. Osäkerheten har gällt just skulptörens namn – vilken 

skulptör som är skulpturernas upphovsman har inte ifrågasatts. I äldre forskning, bland annat 

Josephson, har skulptören som skulpturerna i fråga är attribuerade till kallats Bernard Foucquet, 

namnet har då blandats ihop med en av Jacques Foucquets söner, Bernard Foucquet, som var 

ornamenthuggare.  

 Trots att en stor del av bakgrundsforskningen har några år på nacken är den än tillräckligt täck-

ande för att användas som bakgrundsforskning. För att komplettera med modernare forskning har 

jag använt mig av Rickard Larssons bok Stockholms slott: skönhet och styrka (2017). Detta verk 

behandlar däremot inte nischerna och skulpturgrupperna – som här analyseras – tillräckligt 

utförligt, så att det har varit möjligt att enbart använda modern forskning. Av den anledningen är 

den äldre forskningen oundgänglig. Den moderna forskningen har bidragit till möjligheten att 

stämma av med att det inte hänt några större förändringar inom forskningsfältet Stockholms slott. 

Den forskning som Larsson själv hänvisar till är de stora verken Martin Olssons antologi och 

Ragnar Josephsons böcker skrivna om Stockholms slott. Av denna anledning kan dessa verk trots 

sin ålder användas som historisk bakgrund även om forskningen är av äldre datum.  

 Mårten Snickares bok Enväldets riter (1999) behandlar sambandet mellan konst och politik i 

ceremonier under 1600-talet. Då konsten var till för att visa upp tidens ideologier ger den en god 

idéhistorisk grund till varför konsten blivit utformad på ett visst sätt. Snickare menar att ceremoni-

erna bör ses som en underavdelning till arkitekturen och spelar därför en betydande roll för hur 

arkitekturen utformas, eftersom ceremonierna utspelar sig i arkitektoniska rum. Göran Lindahl 

skriver i artikeln Den Tessinska radikalismen (1997) om hur rums- och arkitekturgestaltning kan 

ge en bild av politisk vision och samhällsordning.  
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Jag har tagit hjälp av Hans Biedermanns Symbollexikonet (1991) för att kunna läsa ut vad symboli-

ken i de antika berättelserna betyder. I min metod av den ikonografiska analysen har jag i första 

hand tittat på Erwin Panofskys verk Meaning in the Visual Arts (1955). Därefter har jag tagit hjälp 

av Anne D’Allevas Metods & Theories of Art History (2012) och Michael Hatt och Charlotte 

Klonks verk Art history – A critical introduction to its methods (2015) som grund för att 

problematisera användningen av den ikonografiska metoden. I och med att ikonografin främst 

fokuserar på motiv och attribut har jag använt Yvonne Eriksson och Anette Göthlunds verk Möten 

med bilder (2012) som grund för att tolka gestalternas kroppsspråk i skulpturerna.  

 Margaretha Rossholm Lagerlöf skrev i artikeln Låt oss se skulpturerna vid Stockholms slott 

som de övergrepp de är (2017) om Enleveringsgruppen och diskuterade om det verkligen är lämp-

ligt att ha ett motiv föreställande bortförande och våldtäkt av kvinnor på praktsidan av Stockholms 

slott då motiven föreställer något som inte alls är accepterat i dagens samhälle. Denna ingång har 

använts kring diskussionen om Enleveringsgruppen på den södra fasaden. 

Disposition 

Efter inledningen av denna uppsats ges i nästa kapitel en beskrivning av Stockholm slotts 

byggnadshistoria för att ge en för analysen nödvändig bakgrund om byggnadsprocessen.  

 Efterföljande kapitel är analysen som är uppdelad i tre avsnitt. De två grupperna har ägnats ett 

avsnitt var – där de behandlats separat i en ikonografisk analys – varefter det sista avsnittet jämför 

de två skulpturgrupperna sinsemellan om deras placering på den södra fasaden. Skulpturerna har i 

den ikonografiska analysen beskrivits utan att titta på specifika attribut, varefter kommer jag att se 

på attribut och placera dem till de angivna motiven. Sista steget i den ikonografiska analysen har 

varit att koppla samman slottets historia, Tessins visioner och de antika berättelserna för att kunna 

ge en bild av vad motiven i sig kan betyda i just detta sammanhang.  

 I det sista kapitlet ”Diskussion kring Enleveringsgruppen på den södra fasaden” diskuteras 

Enleveringsgruppen i sin nya kontext på södra fasaden i samband med den diskurs som uppstått 

efter #metoo-rörelsen. 
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Stockholms slotts byggnadshistoria  

Detta kapitel beskriver Stockholms slotts byggnads historia som mer specifikt tittar på de två 

skulpturgruppernas historia.  

 Det gamla slottet Tre Kronor var en symbol för tiden mellan medeltiden till kulmen av Sveriges 

stormaktstid. Med sina höga torn såg slottet Tre Kronor ut som en germansk medeltidsborg. Slottet 

bar spår från många olika tidsperioder och var ofullbordat och skulle alltid vara det då det hela 

tiden byggdes nya våningar och längor. Efter sin faders, Nicodemus Tessin d.ä., död 1681 fick  

Nicodemus Tessin d.y. fullmakt att bli slottsarkitekt och blev då ansvarig på byggnationen av 

Stockholms slott. Tessin d.y. hade genomgått en utbildning som var enligt tidens preferenser, 

nämligen utlandsstudier. Genom utlandsstudierna fick Tessin uppleva vad Europa hade att erbjuda 

inom konst och arkitektur. Detta använde han sig av inför sitt arbete i sina förstudier till Stockholms 

slott. Den romerska barocken hade redan tidigare fått fäste i Sverige, men det var vid denna tid som 

den tog fart i den svenska profana arkitekturen. Tessin spenderade flera år i Italien och Frankrike, 

och besökte även England, Danmark, Nederländerna och Tyskland. Under sin tid i Rom fick han 

genom Drottning Kristinas förmedling bli lärjunge till den välkände barockarkitekten Lorenzo 

Bernini som vid denna tid arbetade på den franska kungaborgen Louvren. Hela Tessins 

konstnärskap kom att präglas av dessa utlandsresor. Tiden i Rom kom att bli högst betydande för 

Tessin. Där tog han till sig den italienska arkitekturen och antiken. Berninis barocka arkitektur 

tilltalade honom speciellt.7 

 Tessins d.y:s ombyggnation av Tre Kronor med starten 1690 brukar ses som det år det nuvarande 

slottet, Stockholms slott, grundlades. Minsta möjliga av den gamla borgen skulle rivas och istället 

byggdes nya delar ut på de gamla delarna av slottet. Tanken var att Tessin skulle få bygga fasaden 

kring den gamla borgen i symmetri. Regelbundenheten skulle då finnas på ytan, men slottets 

innergård skulle bestå av trassliga gränder och mörka små gårdar. Ritningarna till den norra längan 

stod klara 1692, då även interiört. Mittpunkten för kungen och drottningens paradvåning skulle bli 

Karl XI:s galleri med inspiration hämtad från spegelsalen i Versailles. Det är okänt vad Tessin 

planerat för slottets södra, östra och västra partier mer än att han tänkt sig att formen av slottet till 

slut skulle bli fyrkantig. 1697 brann den gamla borgen Tre kronor. Allt som fanns kvar efter 

branden var den norra sidan av slottet, som förvisso var rökskadad. När det inte längre fanns något 

                                                 

7 Ragnar Josephson, ”Byggnaden”, Stockholms slotts historia Bd 2 Det tessinska slottet, 1940, s. 4f. 
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äldre slott att ta hänsyn till kunde Tessin påbörja ett nybyggnadsförslag. Bara sex veckor senare 

presenterar Tessin ritningar till ett helt nytt slott och valde att ge vardera sida av slottet sin egen 

karaktär.8  

 Trots att han tagit intryck från olika länder och stilar: italienskt, franskt och holländskt; renäs-

sans och barock, var det genomgående för honom inspirationen från klassicismen. Han hade inte 

några som helst intentioner att uppmärksamma det nationellt-historiska i Sveriges konstutveckling, 

utan ville istället att Stockholm skulle bli ett stycke Rom.9 

 Till skillnad från det gamla slottet skulle det nya slottet byggas som en stor enhet. Tessin hade 

tagit inspiration från den italienska barockens krav på monumental helhet.10 Vid tiden som Tessin 

ritade fasaderna florerade segerglädjen i Stockholm. Karl XII vann sina första segrar i Stora nor-

diska kriget medan Tessin utformade den södra fasadens bildprogram, som fick en krigisk och 

triumferande anda (Framsidans bild).11 Hans framgång i kriget gjorde honom hyllad som hjälte-

kungen från Sverige. Den södra fasaden, som vänder sig mot Slottsbacken och staden, kom att få 

den mest magnifika stilen. Med en enorm triumfbåge i romersk stil med sex halvkolonner med 

korintiska kapitäl som bär upp en attika dekorerad med trofégrupper av bly och en inskription 

tillägnad Karl XII vid fasadens entréparti. Mellan kolonnerna byggdes fyra nischer som skulle fyl-

las med skulpturer föreställande Herkules stordåd.12 Teckningarna av den södra portalen med 

Herkulesgruppen har Tessin själv målat. Han har rakt av kopierat Le Bruns ritningar av Fontaine 

d’Hercule et d’Antée.13 De är noggrant ritade men det finns många brister i dess komposition. 

Tessin anställde franska skulptörer för arbetet med slottet. Skulptören attribuerad till vax-

modellerna av Herkulesgruppen ämnad till den södra fasaden är Jacquets Foucquet som även gjort 

de flesta av skulpturerna på slottets exteriör.14 Det kan antas att ritningarna av fasaden gjordes 

innan modellerna blev klara, eftersom Foucquets modeller ser väsentligt annorlunda i sin 

komposition jämfört med Tessins ritningar. 

 Även för arbetet med Karl XI:s galleri anställdes franska skulptörer. Bildspråket i galleriet är 

allegoriskt och det genomgående temat är det framgångsrika Skånska kriget på 1670-talet, den 

                                                 

8 Johan Cederlund, ”Arkitekturen 1690 – 1730”, Signums Svenska Konsthistoria: Barockens konst, 1997, s. 109f. 
9 Andreas Lindblom, Stockholms slott genom seklerna, 1925, s. 30f. 
10 Lindblom, 1925, s. 32.  
11 Josephson, 1940, s. 70. 
12 Lindblom, 1925, s. 51f. 
13 Ragnar Josephson, Bernard Foucquet – Den svenska barockens monumentalskulptör, 1928, s. 18. 
14 Josephson, 1940, s. 116. 
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efterkommande freden och Karl XI:s giftermål med Ulrika Eleonora.15 Galleriet skulle bli en 

representation av Karl XI:s liv, gärningar och det kungliga enväldet. Avsikten var att presentera 

konungens krigiska stordåd och viktiga fredsslut i det skånska kriget. Tessin hade tänkt sig placera 

en enleveringsskulptur i brons – ritad av Foucquet – vid varje ände av galleriet mellan kolonnerna. 

Användningen av temat enlevering var inget nytt påfund. Tessins stora förebild Bernini hade redan 

på 1620-talet utfört en skulptur av Pluto och Proserpina. Enleveringsgruppen kom dock aldrig att 

gjutas under Tessins levnads år. Till det fanns två anledningar: bristen på metall samt att Sverige 

utarmades ekonomiskt allt mer på grund av Karl XII:s krig. På äldre dagar lämnade Tessin över 

arbetet till sin son Carl Gustaf Tessin och i början av 1726 meddelade Carl Gustaf Tessin till sin 

far att gipsskulpturer av Enleveringsgruppen skulle placeras i galleriet på marmorsoklar från 

Amsterdam.16  

 Förlusten i Poltava 1709 innebar i praktiken slutet på den svenska stormaktstiden. Efter förlusten 

i Poltava tog pengarna slut och bygget utav Stockholm slott lades ner och skulle ligga i träda i flera 

decennier framåt. Därför fanns det aldrig pengar till att fullfölja bygget efter Tessins ritningar vilket 

resulterade i att skulpturgruppen föreställande Herkules stordåd som finns med i Tessins ritningar 

aldrig blev gjuten.17  

 Oskar II:s föregångare Karl XV hade dryga 150 år efter Tessins tid genomfört många radikala 

förändringar i slottets utsmyckningar med liten känsla för de äldre elementen. Oscar II ville istället 

restaurera slottet efter Tessins egna intentioner.18 I mitten av 1890-talet började arbetet av restaure-

ringen av den södra fasaden. Fram till dess hade inga av de skulpturer som Tessin haft i sina rit-

ningar av fasaden utplacerats. Överintendenten John Böttiger gav då förslaget att placera in 

Foucquets enleveringsgrupp som stått i magasin från 1818 då de avlägsnats från Karl XI:s galleri. 

Man tog då Foucquets gipsformar kopierade dem till en ny grupp gipsskulpturer och använde dem 

till gjutningen av Enleveringsgruppen som sedan placerades på den södra fasaden av Stockholms 

slott.19  

  

                                                 

15 Mårten Snickare, ”Stormaktstiden”, Konst och visuell kultur i Sverige före 1809, 2007, s. 234. 
16 Linda Hinners, De fransöske handtwerkarne vid Stockholms Slott 1603–1713 – Yrkesroller, organisation, 

arbetsprocesser, 2012, s. 260. 
17 Cederlund, 1997, s. 114. 
18 Ståthållarämbetet I, serie F1 korrespondens volym 15, 1894, Slottsarkivet, Stockholms slott, Stockholm.  
19 George Svensson, ”Slottet under den Bernadotteska dynastien”, Stockholms slotts historia Bd 3 Från Fredrik I till 

Gustav V, 1940, s. 258.  
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Bilder av Herkulesgruppen 

Detaljbilder från Tessin d.y:s ritningar av Stockholms slotts södra fasad. 

                               
Bild 2: Herkules och hydran, första     Bild 3: Herkules och Antaios andra 

nischen från vänster.       nischen från vänster.  

                                   
Bild 4: Herkules och Cacus, andra      Bild 5: Herkules och lejonet, första 

nischen från höger.        från höger. 
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Bilder av Enleveringsgruppen 

Detaljbilder från Stockholms södra fasad från 2011.  

    
Bild 6: Paris och Helena, första nischen  Bild 7: Boreas och Orithya, andra nischen 

från vänster.    från vänster. 

    
Bild 8: Pluto och Proserpina, andra nischen   Bild 9: Romulus och Hersilia, första nischen 

från höger.    från höger. 
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Analys 

Analysen är uppdelad i tre avsnitt som behandlar de två respektive skulpturgrupperna i en ikonogra-

fisk analys. Efter de två första avsnitten följer en kort jämförande analys de två skulpturgrupperna 

emellan. Den ikonografiska analysen inleds med en pre-ikonografisk beskrivning av skulpturerna. 

Då skulpturernas motiv redan finns så noggrant nedtecknade kommer analysen inte att argumentera 

för den korrekta berättelsen i den ikonografiska analysen, utan istället peka på likheterna till den 

tillskrivna berättelsen som finns i tidigare forskning. Till sist kommer den ikonologiska tolkningen 

behandla de symbolerna som finns i skulpturerna för att placera dem i den kontext skulpturerna 

först var skapta för. I den jämförande analysen kommer skulpturgrupperna jämföras i fråga om 

komposition och hur det påverkar skulpturernas intryck på den södra fasaden. Narrativen i respek-

tive skulpturgrupp har jämförts i deras först tilltänka kontext. 

Ikonografisk analys av Herkulesgruppen 

Temat för nischskulpturerna är hjälten Herkules stordåd, en av hjältarna i den klassiska mytologin. 

I Homeros episka verk Iliaden och Odyssén är det först och främst kungar och adeln som beskrivs 

som hjältar, sedan även de som deltagit i krig.20 De fyra motiv som visas i nischerna är Herkules 

och hydran, Herkules och Antaios, Herkules och Cacus samt Herkules och lejonet.21  

  Den första nischskulpturen från vänster på fasaden föreställer Herkules och hydran (Bild 2). 

Skulpturen föreställer en manlig gestalt på en klippa. Under honom finns en reptilliknande varelse 

med ett flertal huvuden. I ena handen greppar han en klubba som han håller upphöjd över sig, den 

andra armen är riktad han mot varelsens strupe. Reptilen har en välmarkerad ryggrad och en svans 

som hänger ner längs stenen mot betraktaren. Reptilens huvuden har riktning åt olika hål och en av 

halsarna har fått huvudet avhugget. Kompositionen har en tydlig öppen form med sitt dramatiska 

formspråk i de väldiga rörelserna hos den manliga gestalten. Den manliga gestalten går att attribu-

era Herkules med sin kappa och klubban som han använder mot den reptilliknande varelsen, som 

inte kan vara något annat än en hydra med alla sina huvuden. I ett av de uppdrag som Herkules 

tilldelades skulle han dräpa hydran från Lernean. Hydran var en orm med nio huvuden som med 

sin eldsprutande käft förstörde allt i sin väg. När Herkules mötte besten började han att hugga av 

dess huvuden, men förgäves. För varje huvud han högg av växte två nya ut. Herkules tog då hjälp 

                                                 

20 Katerina Servi, Greek Mythology, 2001, s. 62. 
21 Hinners, 2012, s. 249. 



 13 

av sin brorson Iolaus, som medan Herkules högg av huvuden brände Iolaus halsarna så att huvu-

dena inte skulle kunna växa ut igen. Hydrans mellersta huvud var odödligt så det begravde Herkules 

och placerade en stor sten över.22 Ormen var i den arkaiska kulturen en symbol för underjorden 

och dödsriket. Inom kristendomen har ormen varit en symbol för synd.23 Vad hydran i detta 

sammanhang betyder är svårt att tyda, men med den arkaiska symbolen för dödsriket kan hydran i 

det här sammanhanget vara en symbol för synd i likhet med den kristna symbolen för ormen. Vad 

eller vem Herkules ska representera, går även att spekulera om. Det kan handla om en ideologisk 

allegori. Herkules skulle då vara en symbol för Sverige och Karl XII som är i strid mot hydran som 

är en symbol för oliktänkande och syndiga motståndare i det Stora nordiska kriget.  

 Den andra skulpturen från vänster gestaltar motivet Herkules och Antaios (Bild 3). Skulpturen 

föreställer två mänskliga gestalter som befinner sig på en sten eller klippa. Båda med muskulösa 

kroppar med musklerna i spänn. Den ena mannen lyfter och kramar den andra mannen med armarna 

om dennes midja. Mannen som blir lyft håller sin ena hand mot midjan och den andra sträckt uppåt 

ut från nischen vilket skapar en oerhörd dramatik i bilden. Det ger skulpturens komposition känslan 

av att den håller på att sprängas ut från ramarna och ger en rörelse ut ur nischen. Mannen som blir 

lyft ser ut att streta emot med enorm styrka från det strama greppet från mannen som lyfter honom. 

Mannen på marken har på sig en mantel där en svans hänger ner mellan benen. Vi känner igen 

Herkules i sin mantel av lejonskinn med svansen som hänger ner mellan benen på honom och hans 

motståndare är här halvjätten Antaios. Halvjätten Antaios, son till Poseidon och Ge, regerade 

blodtörstigt i Libyen. Alla som passerade Libyen utmanades av Antaios till brottningsmatch. Med 

sin övermänskliga styrka vann han alltid striderna och samlade därefter ihop offrens skallar för att 

bygga ett tempel till sin far Poseidon. När Herkules fick höra om Antaios barbariska beteende åkte 

han till honom för att utmana honom till duell. Antaios tror att Herkules är som vilken annan 

motståndare som helst, men överraskas av dennes styrka. Herkules gjorde till sist slut på Antaios 

genom att lyfta honom från marken och krossa benen i hans kropp.24 Skulpturens berättelse utspelar 

sig just i den stund som Antaios blir lyft av Herkules för att bli ihjälkramad. Jättar symboliserar i 

många fall den otämjda urnaturen innan den kulturella människan tog sin plats. Jättarna skulle då 

vara ett stadium för vildheten.25 Här blir det barbariska representerat av jätten Antaios som blir 

                                                 

22 Servi, 2001, s. 71. 
23 Hans Biedermann, ”Orm”, Symbollexikonet, 1991 s. 305. 
24 Servi, 2001, s. 78. 
25 Biedermann, ”Jätte”, 1991, s. 211. 
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dräpt av den kulturella människan Herkules. Det kan tänkas att Herkules, den kulturella människan, 

ska vara en symbol för Sverige eller Karl XII i kontrast till sina rivaler i det Stora nordiska kriget 

som ska framställas som barbariska vildar. Avsikten var att lyfta Sverige över sina motståndare. 

Herkules kan även vara en symbol för Karl XII som slåss mot de barbariska motståndarna i kriget.  

 Den andra skulpturen från höger föreställer motivet Herkules och Cacus (Bild 4). Skulpturen 

föreställer två mänskliga manliga gestalter på en klippa. Den främre gestalten står upp men är hu-

kad framåt från midjan. Bakom honom står en rakrest manlig gestalt. Den främre gestalten tittar 

ner medan den bakre tittar ut från nischen diagonalt i fjärran. Det ger ett intryck av rörelse och 

dramatik i skulpturen och man får ett målmedvetet intryck av personen som står över den andra. 

Herkules utmanade även jätten Cacus till en duell. Cacus var en eldsprutande jätte som bodde i en 

grotta på Palatinen i det som senare skulle bli staden Rom. Han livnärde sig på människor och 

samlade skallar och ben från sina offer i sin grotta. När Herkules vallade hjorden som han stulit 

från Geryon tillbaka till Grekland somnade han vid floden Tibern i närheten av Palatinen. Cacus 

fick syn på hjorden och stal åtta djur och tog dem till sin grotta. När Herkules vaknade gick han 

iväg för att leta efter de försvunna djuren utan resultat. I förtvivlan gav han sig sedan iväg när en 

av kvigorna inne i Cacus grotta började råma. Cacus skyndade sig då att blockera ingången med 

ett stenblock. Herkules hittade ingen ingång till grottan utan lyckades avlägsna toppen av berget 

för att kunna se ner i grottan. Herkules sköt pilar på jätten och Cacus svarade med sin eldsprutande 

andedräkt. I vrede hoppade Herkules ner i grottan för att strypa Cacus.26 Skulpturen gestaltar det 

ögonblick när Herkules precis har hoppat ner för att strypa jätten Cacus. I denna skulptur finns 

samma symboler som i skulpturen med Herkules och Antaios, men här med den ännu mer onda 

och barbariska jätten Cacus. Cacus är inte bara en vild jätte, utan han sprutar även eld vilket betonar 

hans ondska ännu mer. I denna skulptur har Herkules en ännu mer segrande position genom att han 

står bakom sin motståndare med ett stadigt grepp om honom samtidigt som han segrande tittar ut 

ur nischen.  

 Den sista skulpturen i Herkulesgruppen föreställer Herkules och lejonet (Bild 5). Skulpturen 

föreställer en manlig gestalt hukad över ett djur. Båda mannens händer greppar djurets strupe och 

ena benet mot djurets ländrygg. Motivet utspelar sig på en sten eller klippa. Djuret tittar upp mot 

mannen och mannen tittar ut från nischen som ger skulpturen ett intryck av att gestalten är på väg 

                                                 

26 Michael Grant och John Hazel, ”Cacus”, Who’s Who in Classical Mythology, 2002, s. 62. 
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ut från skulpturen. Även i denna skulpturen finns ett aktivt muskelspel och en dramatik i rörelserna 

vilket ger skulpturen en sprängande effekt. I denna berättelse tilldelades Herkules uppdraget att 

dräpa lejonet från Nemea. Lejonet attackerade både människor och djur. Inget, inte ens järn, kunde 

dräpa odjuret. Herkules samlade sina vapen och gav sig iväg för att döda lejonet. På väg till Nemea 

passerade han en skogsdunge, där hög han av en gren från ett olivträd som han täljde till en klubba. 

När Herkules kom fram till lejonets grotta brottades de i timmar. Till slut fick han tag om djurets 

nacke i ett stryptag och dödade lejonet. Herkules flådde lejonet och använde dess skinn som mantel 

och dess huvud som hjälm. Detta kom sedan att bli ett av Herkules attribut tillsammans med klub-

ban från olivträdet.27 I den antika mytologin har dräpandet av lejonet varit en symbol för männi-

skans seger över den djuriska naturen. Lejonet är i fabler ofta en symbol för ”djurens konung”. I 

kristendomen har lejonet som symbol en dubbel mening, dels är det Juda stams styrka, dels den 

fiende som endast Gud kan skydda mot.28 Ett tydligt exempel på denna gudomliga inverkan är den 

bibliska berättelsen Daniel i Lejongropen.29 I skulpturen ser vi Herkules med ett stryptag runt om 

lejonets hals. Lejonet kan i detta fall ha flera betydelser. I den antika mytologin har dräpandet av 

lejonet som tidigare nämnts varit en symbol för människans seger över den djuriska naturen och 

här slåss Herkules mot djurens konung. Detta kan ses som en allegorisk fortsättning från de tidigare 

skulpturerna med jättar. I skulpturen segrar Herkules – som skulle kunna vara en symbol för Karl 

XII – slutligen över djurens konung – som skulle kunna vara en symbol för det djuriska hos männi-

skan. Om lejonet ska symbolisera en fiende, som i den kristna mytologin bara Gud kan döda, skulle 

Herkules styrka kunna likställs med Gud. Herkules seger över lejonet, som här kan ses som en 

symbol för Karl XII, leder konnotationen till att bara någon så gudomlig som Karl XII kan skydda 

Sverige mot de djuriska motståndarna i det Stora nordiska kriget. Karl XII, kung av stormakten 

Sverige, får kämpa mot djurens konung som här är en metafor för rivaler i kriget.  

 I Georg Stiernhielms epos Hercules från mitten av 1600-talet beskrivs Herkules med sin klubba 

som en symbol för den heroiska dygden.30 Herkulesgruppen har en röd tråd i sitt narrativ. Det börjar 

från vänster med symbolen för synd med hydran, sedan fortsätter det med kampen mot den barba-

riska vildheten i form av jättar och slutligen avslutas narrativet med segern mot djurens konung. 

                                                 

27 Servi, 2001, s. 70. 
28 Biedermann, ”Lejon”, 1991, s. 253. 
29 Daniel blir dömd till döden och kastas ner i en lejongrop, men genom gudomligt ingripande undgörs Daniel lejonens 

käftar. Dan 6:11–22.  
30 Kurt Johannesson, Svensk retorik, 2005, s. 172. 
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Motiven har alltså inte placerats i en kronologisk ordning i berättelserna om Herkules, utan för att 

de ska skapa en röd tråd i narrativet i själva skulpturgruppen. Det första motivet med hydran är 

vagare i sin betydelse, sedan går motiven till att bli tydligare och tydligare för varje skulptur. 

Antaios är den barbariska jätten som kämpar för sitt liv. Cacus är en barbarisk jätte som till och 

med sprutar eld vilket gör honom ännu farligare än Antaios. I skulpturen med Cacus ser man 

Herkules i en mer triumferande pose vilket visar på att kampen inom den narrativa berättelsen 

börjar lida mot sitt slut. Att sedan avsluta med motivet Herkules och lejonet, djurens konung, 

fulländar hela gruppens narrativ. Att man valt ett motiv som i den antika kulturen som lejonet står 

för människans seger över den djuriska naturen, knyter ihop hela narrativet med att Herkules har 

segrat över de barbariska motståndarna. För att koppla detta till Karl XII går det inte att utesluta 

det Stora nordiska kriget som en symbol i detta narrativ i skulpturgruppen. Det är inte en slump att 

Tessin valt segrar av Herkules i motiven då det ska representera Karl XII som en krigarkung när 

det gick som bäst för honom i kriget. Skälet till detta kan dels ha varit för att visa på Karl XII:s 

styrka, dels förmedla ideologin att just Sverige och Karl XII var mer kultiverade än sina barbariska 

motståndare.  

 Slutsatsen är att Herkules, som här ska symbolisera Karl XII, som slåss mot det onda i olika 

former med olika betydelser, ofta ociviliserade. Detta är propaganda för att visa att Sverige och är 

mer värdiga än de motståndare som man slogs mot och Karl XII som en krigarkung och Sveriges 

beskyddare.   

Ikonografisk analys av Enleveringsgruppen 

Enleveringsgruppen skiljer sig från Herkulesgruppen på det sättet att det inte är en och samma 

mytologiska karaktär som avbildas, temat för denna grupp är istället enlevering. Till enleverings-

gruppen har Tessin valt fyra motiv av enleveringar från den antika mytologin. De fyra motiv som 

visas i denna skulpturgrupp är Paris och Helena, Boreas och Orithya, Pluto och Proserpina samt 

Romulus och Hersilia. 

 Skulpturen med motivet Paris och Helena föreställer två mänskliga gestalter (Bild 6). En manlig 

gestalt lyfter upp en kvinnlig. De är båda klädda i antik klädedräkt och sandaler. Kvinnan sitter i 

den manliga gestaltens grepp med korsade ben samtidigt som hon blickar och pekar utåt från 

skulpturens komposition. Den manliga gestalten bär en antikiserande krigsuniform. Han står med 

ena foten på en sockel som föreställer ett skepp och har den kvinnliga gestalten i sitt knä som han 

tittar upp mot. Hans blick upp mot hennes ansikte gör att kompositionen ger intrycket av att 
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skulpturen är sluten trots hennes blick och pekande utåt. På den skeppsformade sockelns kortsida 

sticker ett fiskhuvud ut, på ena långsidan finns ett motiv av en man som ligger ner i relief och på 

andra sidan av socken finns en sjöhäst i relief. Intrycket av de båda gestalterna är harmoniskt och 

känslan som de utstrålar konnoterar inte till något tvång eller våld. Motivet i skulpturen gestaltar 

berättelsen om Helena – dotter till Leda och Tyndareos, kung av Sparta – ansågs vara en mycket 

vacker kvinna och var eftertraktad av ungkarlar i hela Grekland. Hon fick äkta Menelaos, dels på 

grund av hans rikedom, dels för att Helenas syster redan var gift med hans bror Agamemnon, kung 

av Mykene. Genom äktenskapet blev Menelaos sedan kung över Sparta. Några år efter att äkt-

enskapet gått igenom kom Paris, prins av Troja, på besök till Spartas hov. Afrodite hade lovat Paris 

att han skulle få gifta sig med den vackraste kvinnan i världen som en muta för att utnämna henne 

till den vackraste gudinnan i en tävling. När Paris fick se Helena insåg han att det var henne som 

Afrodite hade menat. Helena gav vika för Afrodites makt och gick med på att gifta sig med Paris 

och följde med honom till Troja. Menelaos lurades iväg till Kreta för att anordna begravningen för 

sin farfar Catreus medan Paris och Helena rymde iväg för att gifta sig och tog med sig skatter som 

de stulit från Menelaos skattkammare. När Menelaos såg att hans hustru rymt kallade han till sig 

sin bror Agamemnon i hopp om hjälp att få tillbaka sin hustru. Trojanerna var ovilliga att lämna 

tillbaka Helena och det Trojanska kriget bröt ut i samband med detta.31 Skulpturen föreställer Paris 

enlevering av Helena. Flykten som Helena gör kan tolkas på flera sätt, dels det undermedvetna 

inflytandet från den gudomliga Afrodite, dels Helenas ovilja att trotsa Afrodites avsikt. Som 

nämnts ovan ska gruppen symbolisera Karl XI:s välde, därför kan man dra slutsatsen att Karl XI:s 

inflytande kan ses som något gudomligt som vi borde följa, likt Helena strävan att följa Afrodites 

vilja.32 Den manliga figuren som finns gestaltad på sockeln kunna tänkas föreställa Poseidon, som 

hjälper Paris över havet tillbaka hem till Troja. Faror till havs är ständigt återkommande i grekisk 

mytologi, i Iliaden är Poseidon på trojanernas sida vilket stärker tesen att det är Poseidon som är 

gestaltad i relief på sockeln. I medelhavskulturerna var fisken en symbol för lycka. Ofta anknyts 

fisken till kärlekens gudinnor. Fiskar har ibland fått förkroppsliga det undermedvetna som vattnet 

symboliserar.33 Fisken som sticker ut från sockeln kan därför vara både en symbol för lycka – den 

lycka som Poseidon skickar dem över havet samt ett förkroppsligande av kärleksgudinnan 

                                                 

31 Michael Grant och John Hazel, ”Helen”, Who’s Who in Classical Mythology, 2002, s. 154f. 
32 Se kapitel ”Stockholms slotts byggnadshistoria”. 
33 Biedermann, ”Fiskar”, 1991, s. 120f. 
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Afrodite. Afrodite kan här vara en symbol för det undermedvetna. Mycket i denna skulptur anvisar 

till det gudomliga vars vilja inte kan styras, likt Karl XI:s vilja och envälde.  

 Skulpturen med motivet Boreas och Hersilia föreställer en manlig gestalt som snett sneglar åt 

väster i en springande pose (Bild 7). Mannen håller i en kvinnlig gestalt som stretar åt motsatt håll 

bort från honom. Den manliga gestalten är avbildad naken och barfota vilket får betraktaren att 

förstå att han föreställer en gud. Vid hans fötter gestaltas ett stiliserat moln. Sittandes på molnet 

med fötterna på den manliga gestalten ser vi en putto som klamrar sig fast i fötterna på den 

kvinnliga gestalten. På andra sidan molnet finns ett barnansikte. Skulpturen gestaltar berättelsen 

om Orithya som var dotter till den atenska kungen Erechtus enligt grekisk mytologi.34 En dag när 

Orithya dansade längs floden Ilissus fick nordanvinden Boreas syn på henne och blev förälskad. 

Först försökte han att uppvakta henne, men efter att ha misslyckats tog han henne med våld efter-

som det föll sig naturligt för nordanvinden. Orithya blev dragen hela vägen från Ilissus strand till 

floden Erginos i Trakien där Boreas omfamnade henne med sina vingar och våldtog henne. Därefter 

tvingade han henne att gifta sig med honom och hon gav honom därefter två barn, Zetes och Kalais, 

som först verkade mänskliga men som sedan ärvde Boreas vingar.35 I den antika mytologin har 

vinden i symbolläran ofta betytt det opålitliga. I den bibliska symbolläran kan vind betyda ande 

och symboliserar Herren som låter sin vilja ske genom att föra fram en storm. Vinden står generellt 

för en osynlig verkan eller en gudomlig andning.36 Boreas moln skulle här kunna vara en symbol 

för den opålitliga stormen. Kanske syftar det här på det opålitliga eller lömska spelet som ofta finns 

i krig. Putton som finns gestaltad kan vara en avbildning av ett av de bevingade barn Boreas och 

Orithya fick, den kan då tolkas som en symbol för fruktsamhet och frukten av de inkomster som 

Karl XI samlade in genom den stora reduktionen. Putton kan även vara en symbol för den ständiga 

närvaron av en gud. Likt vinden i den bibliska symbolläran med Herren som låter sin vilja ske 

genom att föra fram en storm, kan stormen här vara en symbol för den stora reduktionen som Karl 

XI genomförde som stärkte hans envälde.  

 Skulpturen med motivet Pluto och Proserpina föreställer en manlig gestalt som bär upp en 

kvinna som stretar mot hans grepp (Bild 8). Ingen av gestalterna bär sandaler vilket får oss att förstå 

att det är gudar som gestaltar motivet. En draperad klädnad hänger ner från kvinnans midja. Hon 

                                                 

34 Grant och Hazel, ”Orithya”, 2002, s. 250.  
35 Ovidius, Metamorfoser, Sjätte boken 675–721.  
36 Biedermann, ”Vindar”, 1991, s. 463f. 
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lutar sig bort från betraktaren in mot nischen. Sin ena hand för hon över huvudet i samma riktning 

som hon lutar sig, nästan som att hon ropar på hjälp, medan hon med den andra handen försöker 

föra bort mannens hand från hennes stuss. Mannen i sin tur gestaltas naken med en krona på huvu-

det vilket säger oss att han troligtvis är kung någonstans. På andra sidan från betraktaren finns en 

putto som slingrar sig kring den manliga gestaltens ben. Precis under den manliga gestalten ser vi 

en trehövdad hund som vänder alla huvuden in mot skulpturen. Vridningen på hundens alla huvu-

den och den manliga gestaltens arm som omfamnar kvinnans midja hårt gör att skulpturen får en 

sluten form. Mannens blick vänder sig dock utåt liksom kvinnans blick och arm vilket då ger 

skulpturen ett kraftfullt uttryck. Skulpturen föreställer berättelsen om Pluto och Proserpina. Venus 

uppmanar Cupido att skjuta en pil i hjärtat på Pluto, som är dödsrikets gud i den romerska mytolo-

gin. Efter detta tänds en åtrå hos Pluto till Proserpina och han rövar bort henne till underjorden. 

Ceres, Proserpinas mor, söker sin dotter i förtvivlan och får till slut reda på att hon är fången hos 

Pluto. Ceres besöker Jupiter som lovar att Proserpina ska få återvända till sin mor på villkoret att 

hon inte förtärt något i underjorden. Proserpina har dock redan hunnit förtära ett granatäpple. 

Jupiter utropar då att Proserpina ska vistas halva året hos sin mor och halva året hos Pluto.37 Det är 

Proserpinas pendlande mellan sin mor och underjorden som styr växlingen mellan årstiderna enligt 

den antika mytologin. Växlandet mellan årstider kan här symbolisera fruktsamhet och kan symboli-

sera fruktsamhet av de inkomster som Karl XI samlade in genom den stora reduktionen. Ett av de 

vanligaste attributen till Pluto är den trehövdade hunden Kerberos som vaktar underjorden.38 

Kerberos brukar ofta vara en symbol för påminnelsen om döden. Det skulle eventuellt kunna tolkas 

som ett memento mori: att Karl XI trots sitt envälde ändå kan framställas genom en symbol för 

ödmjukhet. I den här kontexten skulle det dock vara mer troligt att Kerberos endast ska vara ett 

attribut till Pluto.  

 Skulpturen med motivet Romulus och Hersilia föreställer två mänskliga gestalter (Bild 9). En 

manlig gestalt som lyfter upp en kvinnlig. Den manliga gestalten bär en antikiserande krigsuniform. 

Den kvinnliga gestalten som lyfts upp av den manliga trycker sin ena arm mot ansiktet på den 

manliga gestalten. Under sina ben har den manliga gestalten en varg som sitter ner på bakdelen. En 

barnkropp ligger och diar under varginnans kropp. På varginnans rygg sitter ett barn som gömmer 

sitt huvud i tyget som faller ner från den kvinnliga gestalten. Barnet på vargens rygg håller i sin 

                                                 

37 Ovidius, Metamorfoser, Femte boken 250–571. 
38 Biedermann, ”Hund”, 1991, s. 183. 
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hand en antik teatermask. Berättelsen om Romulus handlar om ett maktspel med intriger i en 

kungafamilj i den romerska mytologin. Kungen som härskade i det latinska området blev avsatt av 

sin bror som hade mördat hans två söner och sedan satt hans enda dotter att bli prästinna i Vestas 

tempel där hon var tvungen att förbli jungfru och därför inte kunde föda sin far några arvtagare. 

Krigsguden Mars blev dock hopplöst förälskad i dottern och hon födde därefter två söner, Romulus 

och Remus. Som straff fängslades dottern för att dö och tvillingarna sattes ut i floden Tibern för att 

drunkna. Kort därpå hittades de av en varginna som ammade de två pojkarna. Därefter hittades de 

av en herde som tog sig an dem. Herden kom sedan i fejd med folk från tvillingarnas morfars sfär 

och deras härkomst upptäcktes. Tvillingarna hjälpte då sin morfar till den rättmätiga tronen och de 

bestämde sig för att själva grunda en stad där de kommit att växa upp. Romulus och Remus blev 

osams och det slutade med att Romulus mördade sin bror. När Romulus hade befolkat sin stad med 

bara män insåg han snart att det var ett problem. Han lät därför röva bort sabinernas ungmör. En 

av dessa kvinnor var Hersilia som blev Romulus maka. Enleveringen av kvinnorna resulterade i 

flera krig som slutligen ledde till att de två stammarna förenades.39 Teatermasken som ett av barnen 

håller i kan symbolisera någon typ av dygd – då teatern under antiken ofta ha den funktionen av 

utbilda publiken i dygd – som representerar både Karl XI och Romulus. Det går att spekulera vad 

det var för dygder hos Romulus eller Karl XI man ville lyfta fram. Romulus brukar ses som 

Romarrikets landsfader. Hade han inte Romulus enleverat sabinskorna hade Rom dött ut innan det 

ens hade skapats. Denna typ av nationsbyggande var det man ville lyfta fram hos Karl XI i Romulus 

och Hersilia-skulpturen. Äktenskapet med Hersilia förenande av två stammar, en liknelse med Karl 

XI:s eget äktenskap med den danska prinsessan Ulrika Eleonora där två nationer som tidigare varit 

i krig nu sluter sig i ett kungligt äktenskap. 

  I den samtid som skulpturerna var gjorda var Sverige – likt andra länder av Europa – ett land 

som genomgått krig och sociala motsättningar, därför växte behovet av en starkt centraliserad makt. 

I Sverige kom behovet av en centraliserad makt under de sista decennierna av 1600-talet när Karl 

XI tillträdde som kung efter att landet styrts av en förmyndarregering de senaste 12 åren. Under 

dessa år hade fokus legat på att befästa makten hos adeln som hade blivit underminerad under Karl 

X:s regeringstid.40 Troligtvis var det så att Tessin ville genom detta bildprogram styrka Karl XI:s 

                                                 

39 Grant och Hazel, ”Romulus”, 2002, s. 294f. 
40 Mårten Snickare, Enväldets riter – Kungliga fester och ceremonier i gestaltning av Nicodemus Tessin den yngre, 

1999, s. 21.  
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välde genom att visa skulpturer med motiv av maktförhållanden. I detta fall män som håller makten 

över kvinnor – kvinnor som genom konsthistorien ofta inte behövt vara föreställande en person 

utan snarare varit ett förkroppsligande av en allegori. Man kan tolka enleveringsmotiven på så sätt 

att de ska anspela till något hedersrelaterat. Våldtäkter i krig har genom historien konnoterat till att 

man inte kan skydda sina kvinnor och på så sätt inte heller kunna skydda sin heder. Precis som att 

man ockuperar land så lämnar man något efter sig. Dominans över kvinnor är också dominans över 

folk. Bildprogrammet kan ses som en gestaltning av den svenska stormaktstiden där Tessin såg det 

som sin uppgift att åskådliggöra det karolinska enväldet.  

 Världslig maktutövning är ett genomgående tema i bildprogrammet under 1600-talet. Rums- 

och arkitekturgestaltning kan ge en bild av politisk vision och samhällsordning. Vi kan se det i 

Berninis väldiga utsmyckningar av påvegravarna. Tessin, som själv var starkt influerad av Bernini, 

ville göra utsmyckningen till Karl XI:s lika extravagant som Berninis påvegravar genom 

bildprogrammet i Karl XI:s galleri. Under 1600-talet blir triumf och ära ett viktigt motiv då man 

framför allt ville styrka militärstatens symbolvärld. Därför kan stormaktstidens retorik ses som en 

avspegling av de idéer och föreställningar som florerade i Europa vid den tiden. För en tid som inte 

upplevt upplysningens rationalism får man ta hänsyn till annorlunda perspektiv på den figurativa 

konsten. När en härskare kallades ”en ny Herkules” var det inte en likhet eller en motsvarighet i 

mod utan ett förkroppsligande av den antika hjälten. I dagens bildretorik kan dygd snarare förklaras 

som ett ornament i en karaktär eller ett konstverk. Detta tänkesätt växer fram under och efter 

upplysningen.41 Josephson poängterar att den ryttarstaty som Foucquet skulpterat av Karl XI har 

samma anatomi, klädedräkt och huvudform som Paris i Enleveringsgruppen. Josephson menar att 

det är nästan som om det är Karl XI själv som stigit ner från sin springare för att lyfta Helena.42  

 Överlag är det ikonologiska motivet i Enleveringsgruppen makten i den gudomliga överheten.  

Tessin har lyft fram Karl XI som enväldig härskare där de olika antika berättelserna hänvisar till 

olika delar av Karl XI:s liv och gärningar. Skulpturerna konnoterar till Karl XI som en landsfader 

och effekten av den stora reduktionen han genomförde. Slutsatsen är att man har velat visa Karl XI 

som en envåldshärskare genom denna gudomliga överhet som hans envälde innebar.  

                                                 

41 Allan Ellenius, ”Grüß Gott Klöcker”, 1600-talets ansikte, 1997, s. 14. 
42 Josephson, 1928, s. 31. 
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Jämförande analys  

Enleveringsgruppens komposition ser betydligt mer sluten ut än den öppna Herkulesgruppen ge-

nom att inte hela skulpturerna är synliga när de är placerade i nischer. Enleveringsgruppens 

skulpturer utstrålar en enorm energi från alla sidor. De tunga muskulösa manskropparna utgör en 

kontrast mot de graciösa kvinnokropparna som stretar emot det manliga greppet. Nischerna gör 

inte skulpturernas komposition rättvisa, framförallt då de är för små för att fylla ut nischen. 

Skulpturerna förlorar mycket av energin de utstrålar genom att se ynkliga ut i förhållande till de 

rymliga nischerna. Betraktelsen av Enleveringsgruppen blir även orättvis i på grund av att helhets-

intrycket av skulpturerna går förlorat av att bara se dem frontalt i nischerna. Genom att de inte går 

att ses i sin helhet förlorar skulpturerna en del av sin rytm och rörelse. Herkulesgruppen är utformad 

för ett frontalt betraktande och är därför bättre lämpad för nischer än Enleveringsgruppen som bör 

betraktas genom en cirkulär rörelse runt skulpturerna.  

 Fasadskulpturer bör ha en öppen komposition för att öppna upp fasaden och entrén till slottet, 

annars får fasaden lätt ett ovälkomnande uttryck. Herkulesgruppen, som finns i Tessins ritningar, 

fyller helt och hållet ut nischerna och till och med sträcker sig utanför nischerna vilket ger dem ett 

sprängande, kraftfullt och öppnande uttryck. Även Enleveringsgruppen har ett kraftfullt uttryck, 

men skulpturerna ger intrycket av att de har osynliga ramar att hålla sig inom och förlorar mycket 

av sitt energiska uttryck genom att ramarna vi faktiskt ser – nischerna – är så pass mycket större 

än skulpturerna. Intrycket att skulpturerna känns instängda är inte allt för ogrundat. Hade skulptu-

rerna inte haft detta intryck i sin första kontext hade det känts som att man blev påhoppad av 

skulpturerna när de stod i Karl XI:s galleri. Den livfulla dynamik som Tessin ville gestalta på fasa-

den har ändå kommit till uttryck i Foucquets dramatiska skulpturer genom att placera Enleverings-

gruppen i fasadens nischer trots att de kan anses vara för små.  

 Herkulesgruppen har ett mer specifikt motiv, att visa Karl XII som en krigare. Enleverings-

gruppen har istället gestaltat olika delar av Karl XI:s storhet, bland annat centraliseringen av mak-

ten efter den stora reduktionen, insatser och den efterföljande freden i Skånska kriget och gifter-

målet med Ulrika Eleonora. Då det inte är en och samma karaktär med olika signalement som vi 

kan se i Herkulesgruppen måste man läsa ut symbolerna annorlunda i Enleveringsgruppen. Man 

får istället se mer till det övergripande temat än att på enskilda signalement. Mycket i Enleverings-
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gruppen hänvisar till den gudomliga makten och ska visa Karl XI som en mäktig härskare till skill-

nad från Herkulesgruppen som ska visa Karl XII som en tapper krigare som skyddar oss mot en 

given fiende. Karl XI:s gudomliga envälde ges en mycket bredare definition.  

 Något som måste hållas i åtanke är att det inte går att kan lägga för stor betoning på motivets 

innehåll, då de flesta konstverk var konventionella. Att använda de antika motiven handlade om 

god smak, och fördelen med att använda konventionella motiv var att de kunde återanvändas i flera 

olika sammanhang. Av den anledningen tyckte man nog att man kunde använda sig av Enleverings-

gruppen i en ny kontext på den södra fasaden, trots att den ikonologiska betydelsen inte överens-

stämmer med det resterande bildprogrammet. 

 Sammanfattningsvis är Herkulesgruppen bättre lämpad för nischer än Enleveringsgruppen ge-

nom att den är utformad för en frontalt betraktande till skillnad från Enleveringsgruppen som bör 

betraktas runt hela skulpturen för att tillfullo ta till sig dess uttryck. I sitt narrativ avser Herkules-

gruppen att presentera en specifik bild av Karl XII – som krigarhjälte, medan Enleveringsgruppen 

visar en betydligt bredare representation av Karl XI – som enväldig härskare.  
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Diskussion kring Enleveringsgruppen på södra fasaden 

I detta avsnitt förs en diskussion kring Enleveringsgruppens nuvarande placering på Stockholms 

slotts södra fasad med anledningen av den diskussion som väckts i samband med 2017s #metoo-

rörelse. Skulpturgruppen har befunnit sig i tre kontexter. Den första kontexten i Karl XI:s galleri 

är redan behandlad i analysen, den andra kontexten uppstår när skulpturerna under Oscar II:s tid 

placerades ut på den södra fasaden och den tredje kontexten utgörs av vår egen samtid, med vad 

som idag uppfattas som moderna värderingar som går emot det skulpturerna gestaltar. Skulpturer-

nas betydelse i de två senare kontexterna ska diskuteras i detta avsnitt. 

 Vad är det som händer med betydelsen när skulpturerna placeras på en ny plats? Tidigare var 

de placerade i Karl XI:s galleri, dit inte vem som helst fick komma in. Idag står skulpturgruppen 

på praktfasaden på Stockholms slott och blir på så sätt en naturlig del av det offentliga rummet på 

Slottsbacken. Genom att skulpturerna utplacerats i ett helt nytt sammanhang förändras deras bety-

delse i förhållande till det nya rum de är placerade i. Ragnar Josephson poängterar att anledningen 

till att just dessa skulpturer blev utplacerade var att det var lättast att ta denna skulpturgrupp, då 

den redan var en grupp om fyra skulpturer och var i någorlunda passande storlek.43 Denna tes är 

något man kan ställa sig kritisk mot. Man kan spekulera kring om det fanns en baktanke med att 

placera skulpturerna i ett offentligt sammanhang, ett politiskt budskap. Oscar II ville antagligen 

höja nationalkänslan, med hjälp av bruket av kulturarv som ofta spelat en betydande roll, efter den 

industrialisering och urbanisering som skedde kring sekelskiftet 1900. År 1897 firades 500-

årsminnet av Kalmarunionen. Eventuellt fanns det ett samband med att välja ett motiv från Karl 

XI:s galleri som i stora drag handlar om freden med Danmark för att ställa det i offentligheten inför 

firandet. Frågan är hur man kunde bortse från att skulpturerna hade så misogyna motiv. Denna typ 

av brudrov är något som förbjöds redan i Birger Jarls kvinnofridslagar under 1200-talet i Sverige. 

Det går att tolka som ett slag mot den växande kvinnorörelsen runt sekelskiftet.  

 Tidigare forskares tes om att Enleveringsgruppen var lättast att få tag i bör ifrågasättas. Till 

skillnad från den tilltänkta Herkulesgruppen fanns visserligen redan Enleveringsgruppen i fullstora 

gipsmodeller. Det var dock inte dessa skulpturer som användes till gjutningen, utan det gjordes en 

ny grupp gipsskulpturer till bronsgjutningen av de skulpturer som skulle ställas upp på fasaden. Att 

gjuta bronsskulpturer i den storleken som krävs i nischerna är ett dyrt arbete. Om man nu ville att 

                                                 

43 Josephson, 1928, s. 28. 
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renoveringen av fasaden skulle följa Tessins ritningar till så hög utsträckning som möjligt, varför 

gjorde man sig då en sådan möda för att gjuta en annan skulpturgrupp. Hade det inte varit mödan 

värd att använda sig av de modeller som finns av Herkulesgruppen och förstora dem i och med att 

man ändå behövde göra en ny gipsmodellgrupp och sedan gjuta den i brons. Hade Herkulesgruppen 

funnits i fullstora gipsmodeller hade man troligtvis valt denna grupp i restaurering framför 

Enleveringsgruppen. Troligen har man haft en idé om äkthet vill knyta an till Tessin. Skulpturernas 

utplacering handlar troligtvis om att skapa en autentisk känsla av stormaktstiden. Autenticitet hand-

lar ofta om att peka tillbaka på estetiska gestaltningar med närhet till en konkret närstående kontext. 

Därför kan man tänka sig att autenticiteten till Tessins intentioner uppfylldes när man använde en 

skulpturgrupp från samma tid gjord av samma skulptör som den ursprungliga skulpturgruppen. 

Hade man dock fullständigt velat göra fasaden i enlighet med Tessin ritningar hade man ändå valt 

att gjuta Herkulesgruppen för att placera den i nischerna.  

 Gestaltningsformer har alltid varit betydelsefulla för berättandet av historia. Idag är det däremot 

inte samma historia vi ser framför oss. Det finns ingenting för oss i dagens kontext som får oss att 

associera dessa skulpturer till Karl XI utan någon bakgrundskontext. När skulpturerna var place-

rade i galleriet hade de ett sammanhang som de inte har i nischerna. I och med att konstverkets 

mening skapas i rummet går det att resonera kring vad Enleveringsgruppen får för mening när de 

inte längre står i ett rum tillägnat Karl XI, utan istället är utplacerade på en fasad tillägnad Karl XII 

på förordning av Oscar II. Historia består av föremål och berättelser som refererar till ett autentiskt 

förflutet. Kulturarvets betydelse blir vad vi värderar det till, genom våra egna prioriteringar om vad 

anses vara ett viktigt kulturhistoriskt arv. Om vi väljer att odla eller negligera kulturarvet påverkar 

om det hör till det sociala arvet. Man kan fråga sig vad som hade hänt om Oscar II inte valt att 

ställa upp dessa skulpturer. Minnet av en Enleveringsgrupp i Karl XI:s galleri hade funnits 

dokumenterade i ett arkiv och gipsskulpturerna skulle fortfarande vara placerade i magasin. En 

kontext eller en historisk händelse blir ihågkommen på olika sätt genom individer eller insti-

tutioner. I vår samtid verkar ofta samhällsintresset för kulturarv om att använda sig av historia för 

att stärka vår egen identitet i en globaliserad värld. Betydelse av historia beskrivs, omsätts och 

gestaltas av fler människor och med fler syften än tidigare. Vilket vi har fått bekräftat i och med 

att Enleveringsgruppen idag har fått en ny del i sin historia genom diskussionen som den väckt i 

#metoo-rörelsen.  
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En del av diskursen kring Enleveringsskulpturerna handlar om att skulpturgruppen är en del av 

ornamentiken i en historisk byggnad som gestaltar symbolspråket från stormaktstiden. Den visar 

hur en nation väljer att gestalta sin historia. En annan del av diskursen handlar om att skulpturerna 

är en del av ornamentiken på en representationsbyggnad för Sverige som nation som gestaltar 

brudrov. Ett historiskt monument förutsätter att det gestaltar en känd berättelse för att bli 

meningsfullt genom sin närvaro. Idag känner gemene man inte till skulpturernas härkomst och ser 

därför bara den figurativa gestaltningen. Utan en bakgrundskontext föreställer skulpturerna bara 

maktlösa, underställda kvinnor på Stockholms slotts praktfasad.  

 Varje samtid har sin diskurs och varje tid ser på konsten på sitt sätt. Det är tydligt att motivet 

idag väcker starka åsikter. I medier diskuterades det kring #metoo-rörelsen om det var lämpligt att 

ha skulpturerna kvar på fasaden.44 Om Enleveringsgruppen skulle tas bort hade det säkerligen 

uppfattats som en censur av historien som skulle det kunna leda till en modern ikonoklasm där 

många fler historiska konstverk får ryka. Det går att anta att skulpturerna inte hade kunnat ställas 

ut idag, då ursäkten att motiven endast var en allegori – i sin ursprungskontext – sannolikt inte 

övertygar i dagens samhälle. Frågan är om det viktigaste i bevarandet av skulpturerna är att man 

ska känna igen stormaktstidens formspråk och att kulturarvet ska hjälpa till att stärka ens identitet. 

Skulpturerna kan istället föda ett kritiskt förhållningssätt till det krigiska kulturarv vi har i Sverige 

från stormaktstiden. Det finns många monument från stormaktstiden föreställande en stark regent 

sittandes till häst, vilket inte visar de krigiska tendenser som faktiskt rådde under stormaktstiden. I 

Enleveringsgruppen får vi istället se våldet och makten i figurativ gestaltning. Under stormakts-

tiden sågs skulpturerna som allegoriska, men är för oss idag snarare en gestaltning av den våld-

samma jargong som rådde under 1600-talet.  

 Men vad händer med skulpturernas betydelse idag? Frågan är om det går att ta ett så vulgärt 

motiv med den historiska kontexten och istället se den som ett uttryck och protest mot kvinnoför-

tryck. Kanske skulle Enleveringsgruppen få vara kvar i nischerna för att påminna oss om de pro-

blem som #metoo-rörelsen har uppmärksammat. Idag kan skulpturerna tänkas ha en annan funktion 

än att hedra Karl XI:s välde. Vi ser kvinnliga gestalter som stretar emot ett manligt grepp. Att 

kvinnor varit förtryckta av män på olika sätt och i olika grad genom historien är ett faktum som 

inte behöver redovisas i uppsatsen. Historiska objekt, som enleveringsskulpturerna, skapar sig ny 
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betydelse när den placeras in i nya rum med nya perspektiv. I och med att skulpturgruppen blivit 

en del av #metoo-rörelsens diskussion har det även blivit en del av skulpturgruppens egen historia. 

Enleveringsgruppen kommer alltid att vara den barocka skulpturgruppen som flyttades från sin 

ursprungskontext ut till det offentliga rummet, men de har nu fått chansen att berätta en helt ny 

historia. Enleveringsgruppen kan bli ett monument över ett förtryck som funnits så långt tillbaka 

som det finns skriftliga källor från västerlandet och ett historiskt monument som blev en del av en 

mediarevolution som uppmärksammat sexuella trakasserier.  

 Slutsatsen är att man genom att placera Enleveringsgruppen tänkte sig att man ändå fick en 

autentisk bild av Tessins intentioner för den södra fasaden. I och med att Enleveringsgruppen fak-

tiskt fått en ny kontext – inte bara på den södra fasaden utan även efter #metoo-rörelsen – skulle 

den idag kunna få tjäna ett nytt syfte: att uppmärksamma den misogyna kultur som rått och än idag 

råder i vårt samhälle.  
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Sammanfattning 

Uppsatsen syfte har varit att göra en ikonografisk analys av nischskulpturerna som Nicodemus 

Tessin d.y. gestaltat i sin ritning av Stockholms slotts södra fasad samt de skulpturer som idag står 

i nischerna på fasaden.  

 Den södra fasaden av Stockholms slott byggdes när det gick som bäst för Karl XII i det Stora 

nordiska kriget och Tessin ville tillägna ornamenten på entrépartiet på den till Karl XII. Skulptu-

rerna som var tänkta att stå i nischerna på fasaden skulle ha motiv från Herkules stordåd. Det Stora 

nordiska kriget undergrävde dock Sveriges ekonomi och fasaden kunde inte slutföras och man hade 

inte pengar till att gjuta nischskulpturerna. Till bildprogrammet i Karl XI:s galleri hade Tessin 

planerat en representation av Karl XI:s envälde där mycket av ornamentiken hänvisar till freden 

med Danmark efter det Skånska kriget och giftermålet med Ulrika Eleonora. Till detta tema 

planerades det att placera in en enleveringsgrupp i brons. Den ekonomiska nedgången drabbade 

även bygget av Karl XI:s galleri och det fanns därför inte pengar till att gjuta skulpturgruppen. År 

1726 placerades gruppens gipsmodeller in i galleriet, men fick lämna galleriet i början på 1800-

talet för att sitta i magasin i ca 70 år innan man bestämde sig för att använda dem till de hittills 

tomma nischerna på den södra fasadens entréparti. 

 Uppsatsens analys kom fram till att Tessin i Herkulesgruppen ville visa en bild av Karl XII som 

den goda hjälten som skyddar riket från det onda i olika gestalter representerad genom symboler 

för barbari och vildhet. I Enleveringsgruppen ville Tessin lyfta fram Karl XI som enväldig härskare 

där de olika antika berättelserna hänvisar till olika delar av Karl XI:s liv och gärningar. Skulptu-

rerna konnoterar till Karl XI som en landsfader och effekten av den stora reduktionen han genom-

förde.  

 Då Enleveringsgruppen blev omdebatterad i samband med #metoo-rörelsen har uppsatsen även 

diskuterat skulpturgruppens placering på den södra fasaden. Diskussionen om Enleverings-

gruppens placering på den södra fasaden diskuterade kring om skulpturgruppen idag kan tjäna ett 

annat syfte än att hedra Karl XI. I och med att den faktiskt blivit uppmärksammad i #metoo-rörelsen 

har den fått en ny kontext och skulle därför idag finnas kvar för att uppmärksamma kvinnoför-

trycket som genomlevt genom historien.  
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