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Abstract 
Pendant portraits are a gateway into early modern material and visual culture, specifically 

marital virtues and genealogical values. This paper will examine the functions of Swedish 

marital pendant portraits from the late 16th and the early 17th century. These portraits were 

usually commissioned to commemorate a certain stage in married life such as the marriage, 

the birth of an heir or the inheritance of a title, thus being used for its mnemonic function. 

Furthermore, the portraits symbolize marital conjunctions and family alignments. Research on 

pendant portraits has been scarce, even more so regarding Swedish ones from this period. 

This thesis will focus on six Swedish pendant portraits from 1590–1620, depicting noble 

husband and wives. The function of the portraits will be discussed in relation to the format 

and the ways of display, the notion of marriage and the importance of ancestry, the meaning 

of virtue, and the ideal images of the nobility. Using formal analysis as a descriptive tool, the 

models’ attire, attributes and gestures are illuminated. This also accentuates the formats’ 

impact of the portraits communication of meaning as well as how the pendants interact with 

each other visually, thematically and compositionally.  

The analysis of the pendant portraits will show how the Swedish nobility used them as a 

way to manifest power, identity and pedigree. On a more general level, it will provide 

profound knowledge of the Swedish nobility’s usage of visual culture in the transitional 

period between the renaissance and the baroque. It can also be an important contribution to 

pendant history and the functions of pendants in general, not least in Sweden. 
 

Keywords: portraiture, pendant, Vasarenässansen, Sweden, marriage, virtue, nobility, visual rhetoric, material 
culture, function, context, Renaissance, marital pendant portraits 
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INLEDNING 
 

 

Äktenskapet har så länge det existerat i modern mening i Europa varit en fundamental del av 

samhället och även människans ställning i det. Denna relation har påverkat både mannens och 

kvinnans sociala och ekonomiska status och arvsrätt. De som ägnat sin forskning åt 

äktenskapets historia menar att äktenskapet utgjort den minsta men kanske den mest 

betydande beståndsdelen i ett samhälle. Den äktenskapliga relationen är därför något man har 

velat uppvisa och hävda. Det är således förståeligt att denna institution har haft en stor 

inverkan på visuella uttrycksmedel och kanske mest påtagligt är det inom porträttkonsten. I 

denna porträttgenre har äktenskapet som sådant och mannen och hustruns relation stått i 

centrum. Under 1500- och 1600-talet, perioden som denna undersökning kommer att fördjupa 

sig i, avbildades gifta adliga par vanligtvis i två separata porträtt. Trots att bildrummen var 

skilda var tanken oftast att dessa porträtt skulle betraktas som pendanger till varandra, det vill 

säga tillhörande varandra och även menade att hänga tillsammans. Innebörden av ordet 

’pendang’ är något som utgör ett motstycke eller motsvarighet till något annat av samma sort, 

så som ett kvinnoporträtts motpart i form av ett mansporträtt och vice versa.1 Genom att 

undersöka pendangporträtt som konstnärlig genre är förhoppningen att få en inblick i vad ett 

adligt äkta par vid sekelskiftet 1600 ville uppvisa samt hur de önskade framställa sig i denna 

porträttgenre. Förhoppningen med denna undersökning är att med avstamp i sex svenska 

pendangporträtt få en förståelse för hur äktenskapliga och adliga ideal och dygder uttrycktes 

och framställdes i denna porträttgenre. 

 Svenska pendangporträtt från omkring sekelskiftet 1600 är ett relativt orört 

forskningsområde inom den svenska porträttforskningen. Tidigare forskning kring 

pendangporträtt från samma tidsperiod har främst behandlat nederländskt och italienskt 

material. Genom att undersöka denna porträttgenre utifrån ett svenskt material är min 

förhoppning att ny mening kan genereras i dessa porträtt.  

 

 

 

 

 
1	Nationalencyklopedin,	pendang.	http://www.ne.se/uppslagsverk/ordbok/svensk/pendang	(hämtad	
2019-12-27).	
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Syfte och frågeställningar 

 

Undersökningen syftar till att studera sex svenska pendangporträtts funktion, syfte och 

innehåll ca 1590–1620. Pendangporträtt var nära kopplade till samtida föreställningar och 

normer kring äktenskap och släktskap. Detta skapar en förutsättning att undersöka hur de 

kvinnliga respektive manliga porträtten förhåller sig till varandra och därmed även hur 

äktenskapliga ideal och normer uttrycks i denna porträttgenre.  

Vidare syftar undersökningen till att analysera vilka adliga ideal och värden dessa porträtt 

hade i avsikt att manifestera och på vilka sätt detta uttrycks. Dessa pendangporträtt möjliggör 

indirekt tillträde till vad adelspersoner under sekelskiftet 1600 önskade att förmedla med hjälp 

av porträttkonsten. På så sätt fungerar porträtten som en form av tidsdokument över en 

materiell kultur och visuell kontext.  

 

× Vad kan undersökningens pendangporträtt ha haft för funktion och syfte vid tillkomsten 

för de avbildade personerna och deras samtida betraktare samt för efterkommande 

generationer?  

×  Vilka former av äktenskapliga och adliga ideal, dygder, normer och värderingar är 

möjligt att utläsa i undersökningens porträtt? Med vilka medel uttrycks dessa och på vilka 

sätt kan de ha varit av vikt för de porträtterade? 

 

 

Centrala begrepp 
 

Decorum var ett betydande begrepp under den tidigmoderna perioden som var sammanbundet 

med både retorik och dygd. Det var väsentligt att uppträda enligt decorum, det vill säga det 

som ansågs passande och anständigt utifrån social status.2 Vidare var det även avgörande att 

låta sig avbildas enligt kraven som fanns för decorum. Innebörden av decorum bottnade i den 

sociala hierarkin och var därmed varierande beroende på social status, kön, ålder, civilstånd 

och yrke.3 Decorum, liksom dygd och retorik, kan beskrivas som ett slags regelsystem för ett 

korrekt uppvisande av ståndsenliga egenskaper och ideal. 

 
2	Nationalencyklopedin,	dekorum.	http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/dekorum	(hämtad	
2020-01-03).	
3	Lars	Olof	Larsson,	”Porträttens	retorik,	Ansikte	mot	ansikte.	Porträtt	från	fem	sekel,	red.		
Görel	Cavalli-Björkman,	Nationalmuseum,	Stockholm	2001,	s.	38.	
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Fysionomi är även ett betraktelsesätt som har influerat utformningen och tolkningen av 

porträttkonsten under den tidigmoderna perioden. Fysionomi är teorin om hur en människas 

yttre ansågs speglar hennes inre. Den porträtterades fysiska utseende var således ett bevis på 

dennes karaktär, dygder och laster. Ett porträtt skulle endast avbilda en person som kunde 

framkalla dygd hos betraktaren och var endast avsedd att betraktas för dem som till fullo 

förstod dess budskap och kunde anamma dess innebörd till ett dygdigt liv.4 

 

 

Teoretiska utgångspunkter 
 

Statuskonsumtion 

För att undersöka syftet med tillkomsten av pendangporträtten är det essentiellt att ha en 

inblick i den tidigmoderna adelns manifestaterande av status. I analysen av detta blir 

begreppet statuskonsumtion tjänligt. Begreppet är hämtat från historikern Gudrun Andersson 

men är grundat i nationalekonomens Thorsten Veblens uttryck conspicuous consumption.5 De 

avporträtterade som låtit beställa undersökningens porträtt var en del av en explicit 

konsumtionskultur vilken var tätt sammanhängande med manifestationen av social identitet. 

Porträttkonsten utgjorde en betydande del av ett skapande, upprätthållande och bekräftande av 

en social ställning. Därigenom hade porträttkonsten en central roll i denna statuskonsumtion. 

De krav och förväntningar som fanns på adeln uttrycktes följaktligen i de föremål som adeln 

konsumerade. Dessa föremål skulle även vara de rätta, vara ståndstillhörande och uppvisa det 

senaste modet. 6 

Undersökningen utgår från uppfattningen om konsumtion som ett sätt att upprätthålla och 

bekräfta en social identitet konsumenten redan besitter. Fokus ligger inte på själva 

köptillfället och de ekonomiska aspekterna utan vad dess följder är på den sociala kontexten 

föremålet sedan existerar och brukas inom. Konsumtion fungerar således som ett 

uttrycksmedel och kommunicerande av en identitet.7  

 
4	Kurt	Johannesson,	”The	Portrait	of	the	Prince	as	a	Rhetorical	Genre”,	Iconography,	Propaganda	and	
Legitimation,	red.	Allan	Ellenius,	Clarendon	Press,	Oxford	1998,	s.	28,	34.	
5	Gudrun	Andersson,	Stadens	dignitärer.	Den	lokala	elitens	status-	och	maktmanifestation	i	Arboga	1650–
1770,	Atlantis,	Stockholm,	2009,	s.	107–108.	
6	Carolina	Brown,	Liksom	en	herdinna.	Litterära	teman	i	svenska	kvinnoporträtt	under	1700-talet,	
Carlssons,	Stockholm	2012,	s.	25–26.	
7	Tim	Dant,	”Consuming	or	Living	with	Things?/Wearing	it	Out”,	Fashion	Theory:	a	reader,	red.	Malcolm	
Barnard,	Routledge,	London;	New	York	2007,	s.	376.	
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Mycket av den tidigare forskningen håller sig kvar vid hur klädedräkt och materiell kultur 

varit ett sätt att konstruera och skapa en identitet under tidigmodern tid. Här är ett 

förtydligande av ’identitet’ nödvändigt då begreppet som sådant inte användes under den 

tidigmoderna perioden. Identitet var inte något individuellt eller unikt, utan snarare en 

företeelse som går att översätta till skapandet av en tillhörighet. Identitet var inte heller något 

som vi likt idag kan forma och konstruera fritt utefter egna val. Under den studerade perioden 

var identitet detsamma som grupptillhörighet, att klä sig och uppträda enligt krav på decorum. 

Förutom porträttkonsten var konsumtionen av mode och skönhetsideal en central 

komponent i adelns statusmanifestation. Porträttkonsten fungerade således som ett verktyg 

där manifesterandet av flera aspekter var möjligt. Mode, skönhetsideal och porträttkonsten 

samverkade i manifesterandet av status och grupptillhörighet samt ’rätt’ ideal och värderingar. 

Denna visuella statuskonsumtion fungerade som en kommunikationsprocess där betraktaren 

av porträttet var den som slutligen avgjorde om beställarens budskap nått fram.8  

 

Visuell retorik och visuell kommunikation 

Dygd och retorik var nära sammanhängande under den tidigmoderna perioden och 

genomsyrade inte bara samhället utan även kulturen och dess konstnärliga uttryck. Retoriken 

ansågs vara ett fundament innehållande regler och principer för flera konstnärliga områden så 

som konst, poesi, pedagogik och dramatik. Retorik är ursprungligen ett språkligt begrepp som 

ungefär betyder konsten att argumentera för sin sak. Dess främsta krav är att övertyga, 

persuasio, genom tal, ansiktsuttryck, gester, hållning, uppträdande och klädsel. Dessa 

aspekter brukar samlat kallas för actio och det är med dessa medel som ’talaren’ försöker att 

vinna åhörarens intresse och gillande.9  

 I denna porträttanalys blir det fördelaktigt att använda sig av retorik som teoretiskt ramverk 

då detta konstnärliga uttryck är en tydlig form av kommunikation. I denna 

kommunikationsprocess kan ’talaren’ ses som antingen den porträtterade eller konstnären. 

Konsthistorikern Lars Olof Larsson menar att en porträttanalys med retorik som utgångspunkt 

tjänar på att använda båda ’talarnas’ perspektiv.10 Utifrån ett retoriskt perspektiv anses den 

porträtterade vända sig till betraktaren och tilltala denna, en uppfattning som även 

 
8	Andersson,	2009,	s.	108.	
9	Larsson,	2001,	s.	34,	38	och	Lars	Olof	Larsson,	”Porträttets	retorik.	Karel	van	Manders	helfigursporträtt	
av	Christian	IV”,	1600-talets	ansikte,	red.	Sten	Åke	Nilsson	och	Margareta	Ramsay,	Gyllenstiernska	
Krapperupstiftelsen,	Nynäshmansläge	1997,	s.	202.	
10	Larsson,	2001,	s.	35.	
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överensstämmer med betraktarens syn under 1600-talet. Genom detta synsätt övergår 

betraktelsen av ett porträtt till ett möte med en levande person.11  

Konstvetaren Margareta Nisser-Dalman har skrivit sin doktorsavhandling utifrån visuell 

retorik och visuell kommunikation, hon menar att all retorik i grunden handlar om 

kommunikation och även dialog. Nisser-Dalman påpekar också att tolkningen är avhängig när 

och var tolkningen av ett konstverk sker samt vem som betraktar det. Som exempel ger hon 

den nutida betraktarens möjlighet att återskapa kontexter som tidigare betraktare inte haft. 

Vidare framhåller hon den inverkan betraktarens förkunskaper och erfarenheter har på dennes 

tolkning av ett konstverk.12  

Enligt retorikens regler skulle både regenten, andra kungligheter och hovet vara exempla 

virtutis, det vill säga agera levande exempel, för att erhålla rätt dygder. Regenten eller prinsen 

skulle omges med moraliska och dygdiga förebilder vars plikt var att uppträda på ett sätt som 

denne kunde imitera. Adelsmännens och hovets dygder reflekterade i sin tur regentens 

dygdiga person. När regenten inte var närvarande i egen person var det således hovets uppgift 

att representera hans dygder genom uppträdande och handlingar. Renässanshoven var även 

utformade så att all konst och dekoration fungerade som instruktioner och exempel på dygder 

och laster och var synliga för alla som vistades där.13 

Under den tidsperiod då undersökningsmaterialet tillkom användes kungliga och adliga 

porträtt i stor utsträckning som pedagogiska verktyg i en visuell retorik. Redan under antiken 

användes porträtt, skulpturer och troféer med utbildande syfte för att agera som förebilder på 

dygder betraktaren skulle äga. Porträtt fungerade således som retoriska exempel, så kallad 

exemplum, för att informera betraktaren om vilka dygder som ansågs vara värda att erhålla 

enligt deras status, kön och börd. Den mest effektiva metoden för att erhålla dygder ansågs 

vara genom att observera och imitera exemplum där porträttkonsten utgjorde ett välanvänt 

uttrycksmedel.14 

Det tidigmoderna samhällets elit blev upplärda i retorikens tankesätt och fick lära sig hur 

man med actio, ansiktsuttryck, gester och kläder, skulle tala och övertyga. Detta i sin tur 

influerade porträttkonsten då många män porträtterades positionerad som en skicklig ’talare’ 

för att likt denna fånga betraktarens uppmärksamhet och intresse. Det var även samma 

personer som var avsedda att betrakta dessa porträtt, det vill säga de som hade rätt att vistas i 

 
11	Larsson,	1997,	s.	200.	
12	Margareta	Nisser-Dalman,	Antiken	som	ideal:	det	antikiserande	inredningsmåleriet	och	dess	sociala	
funktioner	i	högreståndsmiljöer	i	Dalarna	och	Gästrikland	1791–1818,	Fronton,	Uppsala	2006,	s.	18–19.	
13	Johannesson,	1998,	s.	21–22.	
14	Johannesson,	1998,	s.	13–14.	
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dem rum som porträtten var placerade. Dessa personer tillika tänkta betraktare var redan 

införstådda i den visuella retorikens symbolspråk och innebörden av den porträtterades pose, 

gester och attribut. Genom att betrakta dessa adelsporträtt som en del av en visuell retorik och 

som en visuell kommunikationsprocess ger det betraktaren idag en möjlighet att få en djupare 

förståelse för hur porträtt var tänkta att uppfattas av sin samtid. 

 

 

Material och metod 
 

Undersökningens primärmaterial består av sex svenska porträtt föreställande tre gifta par 

tillkomna mellan åren 1590 och 1620: Ture Bielke af Åkerö, 1548–1600 (bild 1), Margareta 

Sture, 1547–1617, gift Bielke (bild 2), Mauritz Lewenhaupt (1559–1607) (bild 3), Amalia von 

Hatzfeld (1560–1629) (bild 4), Svante Banér (1584–1628) (bild 5), Ebba Grip (1583–1666) 

(bild 6).  

 Grunden till undersökningen återfinns i en utförlig genomgång av Svenska porträttarkivet 

(SPA) utifrån Sixtens Strömboms Index över svenska porträtt 1500–1850 i Svenska 

porträttarkivets samlingar. Bd 1–2 (1935 och 1939). Genomgången syftade till att identifiera 

porträtt föreställande kvinnor mellan ca 1560–1630. Detta resulterade i 153 porträtt varav 49 

stycken av dessa sannolikt är pendangporträtt med tillhörande mansporträtt föreställande 

kvinnans make. Sex av dessa porträtt utgör primärmaterial för denna undersökning. 15 

För att fastställa de avporträtterades sociala kontext genomfördes en kartläggning av deras 

sociala relationer och släktsamband.16 Analysen av de avbildades sociala nätverk ligger till 

grund för undersökningen av vilken roll detta har haft för porträttens tillkomst. Vidare ger 

nätverksanalysen undersökningen en tyngd i (åter)skapandet av de sociala kontexter som de 

porträtterade vistats inom samt vilken inverkan detta har haft på deras sociala identiteter. En 

betydande del av undersökningen består av en kontextuell textanalys och sammanställning av 

tidigare forskning som behandlar de fyra utvalda temana utifrån syfte och frågeställningar. 

Denna analysmetod är avhängig i konstruerandet av de kontexter porträtten tillkommit och 

brukats inom. Primärmaterialet studeras inledningsvis utifrån en formalanalys där porträttens 

innehåll så som pose, gest, klädedräkt och attribut beskrivs. Därefter analyseras och tolkas 

 
15	Se	bilaga	1.	
16	Se	bilaga	2.	
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porträtten utifrån de valda temana samt de teoretiska utgångspunkterna visuell retorik, 

kommunikation och statuskonsumtion. 

Porträttbruk 

I analysen av porträttens funktion för den avbildade och för betraktaren, både vid tillkomsten 

och för efterkommande generationer är det relevant att utgå från porträttbruk. Begreppet 

formades av konstvetaren Solfrid Söderlind i hennes avhandling Porträttbruk i Sverige 1840–

1865: En funktions- och interaktionsstudie. Söderlind är bland de första inom svensk 

porträttforskning att analysera porträtts funktion och samspelet mellan aktörerna utifrån detta 

perspektiv. Vid studiet av porträttbruk undersöker Söderlind bland annat porträttens 

tillkomstprocess, vem beställaren var och varför beställningen gjordes samt vad som var 

syftet med beställningen. Vidare undersöker hon även hur porträtt uppfattades och togs emot 

av samtiden.17 För att studera användningen av pendangporträtt vid sekelskiftet 1600 är det 

därför av vikt att undersöka den visuella kontext som porträtten tillkommit inom. Porträttbruk 

kommer följaktligen att fungera som ett metodologiskt verktyg i analysen och användas som 

ett samlingsbegrepp för hur porträtten har använts, vad deras syfte har varit, varför de 

beställdes och var de var tänkta att placeras. 

 

Materiell kultur 

Forskning inom materiell kultur utgår från föremålet i studiet av föreställningar, idéer, 

värderingar och övertygelser i ett samhälle vid en specifik tidpunkt i historien. Det är en 

metod för att närma sig en kultur genom dess artefakter. Föremål som är tillverkade eller på 

något sätt påverkade av människan reflekterar föreställningar hos de personer som har 

tillverkat, beställt, inhandlat eller använt dem. Undersökningen utgår från definitionen om 

föremålet som ett förkroppsligande och en reflektion av kulturella föreställningar.18 I 

undersökningen fungerar materiell kultur som ett tillvägagångssätt men även som ett synsätt 

och förhållningssätt till bildmaterialet. Metoden tjänar som ett verktyg att närma sig porträtten 

genom den kultur och det samhälle i vilken de blivit till och fungerat i. Vidare är det en metod 

för att närma sig den kontext som förekommer i själva bildrummet och de föremål som är 

avbildade tillsammans med modellen samt vad dessa objekt kan uttrycka om kulturen de har 

 
17	Solfrid	Söderlind,	Porträttbruk	i	Sverige	1840–1865:	En	funktions-	och	interaktionsstudie,	Carlssons,	
Stockholm	1993	(diss.).	
18	Jules	David	Prown,	”Mind	in	Matter:	An	introduction	to	Material	Culture	Theory	and		
Method”,	Winterthur	Portfolio,	vol	17,	nr	1,	1982,	s.	1–3.	
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existerat inom. Nyckeln blir att placera föremålen, i detta fall porträtten och dess innehåll, i en 

social kontext för att kunna utläsa dessa samhälleliga föreställningar.  

Konstvetaren Jules David Prown har forskat på materiell kultur i relation till konst och 

menar att det är väsentligt att ha den egna positionen som forskare i åtanke och att ens 

förhållningssätt till föremål och kultur är bias. Forskare, liksom alla människor, är 

genomsyrade av den kultur de själva befinner sig i och inom de egna sociala grupperna; kön, 

yrke, klass och etnicitet. Genom att vara medveten om sin partiskhet finns möjligheten att 

öppna upp för en större objektivitet och för andra tolkningar.19 

De personer som blivit porträtterade i primärmaterialet befann sig i det skikt av samhället 

som hade förmånen att uttrycka sin sociala identitet i en visuell kontext. Dessa porträtt i sig är 

en uppvisning och representationer av den materiella kultur de avbildade levde, eller önskade 

leva, i. Då den materiella kulturen som omger en individ speglar dennes sociala status och 

identitet är således begreppet tätt sammankopplat med konsumtion och statuskonsumtion. Tim 

Dant menar att konsumtionskultur bör ses som en del den materiella kulturen då det finns en 

stark förbindelse mellan dessa företeelser.20 

 

Urval och avgränsning 

Porträtten som utgör undersökningens primärmaterial valdes utifrån att det finns 

reproduktioner av dem och att det således gick att få en visuell uppfattning om porträtten. 

Vidare grundas urvalet på vilka porträtt som varit möjliga att betrakta i första hand. Flertalet 

av de förmodade pendangporträtt som framkom i genomgången av SPA:s index befinner sig 

idag i privata porträttsamlingar och har visat sig mycket svåra att komma åt. Undersökningen 

utgår således från porträtt som har varit möjliga att lokalisera och som varit tillgängliga för 

utomstående besökare. Då studiens primärmaterial endast föreställer adelspersoner är det 

enbart adelsståndets förutsättningar, roll och ideal under sekelskiftet 1600 som kommer att 

behandlas. 

Det finns flertalet brev bevarade på Riksarkivet i Stockholm till och från både Ture Bielke 

och Margareta Sture från denna period som möjligen skulle kunna svara närmre på frågor 

kring tiden i parets liv då pendangporträtten kom till. Korrespondensen rör till stor del 

förföljelserna mot Ture Bielkes bror Hogenskild Bielke (1538–1605), något som inte får plats 

inom ramen för denna undersökning. Här ska tilläggas att ”Bielkesamlingen” på Riksarkivet 

 
19	Prown,	1982,	s.	5.	
20	Dant,	2007,	s.	373–374.	
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med arkivet ”Ture Nilsson till Nynäs och hans maka Margareta Sture” även är ett källmaterial 

som har valts bort i avgränsningsprocessen. 

Av de tre kvinnor som avporträtterats har det gjorts överlägset mest biografisk forskning 

kring Ebba Grip i och med boken Ebba Grip: slottsfru i Danderyd på 1600-talet. Den tidigare 

personhistoriska forskningen har huvudsakligen innefattat mäns biografier, något som även 

avspeglas i denna undersökning då information rörande Amalia von Hatzfeld och Margareta 

Sture varit mer svårtillgänglig. Ofta omnämns kvinnor under den här perioden som deras 

mäns makor och vilka föräldrar de hade. 

 

 

Tidigare forskning 
 

Forskning kring svenska porträtt under den så kallade ’sena Vasatiden’, det vill säga det sena 

1500-talet och tidiga 1600-talet, är relativt begränsad. En forskare som bidragit betydligt till 

ämnet är konsthistorikern Karl Erik Steneberg (1903–1960). Stenebergs forskning berör 

Vasarenässansen och stormaktstidens konst och i synnerhet porträttkonst. I monografin 

Vasarenässansen porträttkonst (1935) redogör han för porträttkonstens inträde i den svenska 

kontexten. Vidare beskriver Steneberg även den porträttstil som förekom i Sverige under 

Vasarenässansen där han tar sin början i 1560-talet och sätter punkt i 1640-talet. Verket består 

även av en rik planschförteckning där några av de undersökningens porträtt och 

jämförelsematerial finns återgivna däribland Svante Banér och Axel(?) Banér. Monografin 

speglar porträttforskningens intresseområden under det tidiga 1900-talet vilket företrädesvis 

var porträttens stilistiska drag, tillskrivning av konstnär, konstströmningar och teknik. 

 Sixten Strömboms verk Index över svenska porträtt 1500–1850 i Svenska porträttarkivets 

samlingar. Bd 1–2 (1935 och 1939) fungerar som tidigare nämnts som empiriskt underlag 

såväl som tidigare forskning. Strömbom var medverkande i sammanföringen av ett nationellt 

porträttarkiv vilket står som grund till mycket av den efterkommande svenska 

porträttforskningen. År 1978 utkommer Boo von Malmborg med översiktsverket Svensk 

porträttkonst genom fem århundraden där kapitlet ”Vasatiden – fram till 1644” är betydande 

för undersökningen. Kapitlet följer den svenska porträttkonstens utveckling under 1500- och 

1600-talet och de olika internationella och nationella konstströmningar samt de porträttmålare 

som var aktiva i Sverige. Vidare genomför Malmborg en genomgång av tidsperiodens olika 

porträttgenrer, porträttyper och tekniker. Här nämns även ett av undersökningens 

primärmaterial nämligen porträttet föreställande Margareta Sture. 
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 Utöver Steneberg och Malmborg så har vissa av undersökningens porträtt förekommit i 

tidigare forskning. Textilvetaren Cecilia Aneer omtalar porträtten föreställande Svante Banér 

och Mauritz Lewenhaupt i sin avhandling Skrädderi för kungligt bruk. Tillverkning av kläder 

vid det svenska hovet ca 1600–1635 (2009). I antologin Fashionable Encounters: 

Perspectives and Trends in Textile and Dress in the Early Modern Nordic World (2014) har 

textilvetaren Lena Dahrén behandlat den klädedräkt som Amalia von Hatzfeld bär i sitt 

porträtt. Då denna forskning berör de porträtterades klädedräkter har detta varit till hjälp vid 

dräktanalyserna. År 2009 kom boken Ebba Grip: slottsfru i Danderyd på 1600-talet skriven 

av historikern Inger Ström-Billing. Hon har i sin forskningsgärning gjort ett omfattande arbete 

med kartläggningen av Ebba Grip och Svante Banérs livsberättelser samt deras släkters 

biografiska historia. Utöver parets porträtt berör Ström-Billing även flera porträtt 

föreställande deras syskon och föräldrar. 

Det saknas undersökningar kring porträtts placering i svenska adliga bostäder under 1500-

talet och omkring sekelskiftet 1600. Forskning som berör detta område är vanligen inriktad på 

senare delarna av 1600-talet och 1700-talet. Till detta forskningsområde hör konstvetarna 

Karin Sidén, Martin Olin, Karin Wahlberg Liljeström och historikern Gudrun Andersson. 

Denna forskning kommer dock att vara aktuell för denna undersökning då den bidrar med en 

bild av hur porträtt har använts i hemmet och hur dessa har placerats i en närliggande 

tidsperiod. Rumsplaceringen av konst kan ändå ge information om vad porträtts olika 

funktion har varit beroende på om det har varit släktporträtt eller regentporträtt. 

 Bland tidigare forskning som berör pendang- eller dubbelporträtt av äkta makar under 

1400- och 1500-talet kan nämnas Berthold Hinz artikel ”Studien zur Geschichte des 

Ehepaarbildnisses” (1974). Denna undersökning är skriven på tyska och är därmed inriktad på 

främst tyska men även italienska och nederländska dubbelporträtt. I forskning som behandlar 

pendangporträtt under 1600-talet finns det ett tydligt fokus på Nederländerna. David R. Smith 

har gjort ett unikt arbete med Masks of Wedlock. Seventeenth-Century Dutch Marriage 

Portraiture (1982). Det är den enda boken som är helt tillägnad studiet av pendangporträtt 

föreställande nederländska borgare, dess innebörd och symbolik, olika uttryck och format. 

Här ska även nämnas Joanna Woodall som i antologin Portraiture. Facing the Subject (1997) 

har ägnat kapitlet ”Sovereign Bodies: the Reality of Status in Seventeenth-century Dutch 

Portraiture” åt att analysera nederländska borgerliga pendangporträtt utifrån dygd, äktenskap, 

manifesterande av elit status och skapandet av identitet. Karin Sidén har bidragit till 

forskningen kring svenska pendangporträtt i bland annat Ansikte mot ansikte. Porträtt från 

fem sekel (2001). När det gäller forskning av 1700-talets pendangporträtt förflyttar den sig 
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över engelska kanalen till Storbritannien. Kate Retford och Marcia Pointon har båda 

koncentrat sig på detta ämnesområde och även hur dessa porträtt användes och placerades i 

aristokratiska bostaden.  

 Mycket av forskningen som behandlar dygdbegreppet, adelsståndets uppfostran och ideal 

under tidigmodern tid rör sig huvudsakligen kring stormaktstiden och 1600-talets mitt och 

senare del i synnerhet. Här kan nämnas de historiker som varit av stor betydelse i arbetet av 

denna undersökning; Kekke Stadin, Peter Englund, Leif Runefelt och Kurt Johannesson. 

Denna forskning sträcker sig dock ofta bakåt i tid för att beskriva och diskutera eventuella 

förändring i förväntat beteende och adliga ideal i relation till samhälleliga, politiska och 

ekonomiska skeenden. Detta ger en inblick till hur utvecklingen har skett kring sekelskiftet 

1600 och blir därför användbar i undersökningen och analysen av primärmaterialet och dess 

kontext. 

 Utöver dygd, uppfostran och stånd spelade porträtt och klädedräkten en central roll som 

identitetsskapare för den tidigmoderna mer välställda människan. Det är också formandet av 

den sociala identiteten som mycket av den tidigare forskningen kretsar kring. Den forskning 

som ligger till grund för undersökningen är den som har fördjupat sig på relationen och 

samspelet mellan porträttkonsten och klädedräkten samt dess betydelse och funktion för 

individen. Dessa forskare kommer från olika discipliner så som sociologi, dräkthistoria och 

litteraturhistoria men ägnar sig samtliga åt renässansstudier; Ann Rosalind Jones och Peter 

Stallybrass, Susan Vincent och Eva I. Andersson. 

  

 

Disposition 
 

Undersökningen är uppdelad i två övergripande delar där ”Del I” ämnar skapa en gedigen 

bakgrund och kontext inför den efterkommande analysen av primärmaterialet, de sex 

pendangporträtten i ”Del II”. Den inledande delen tar upp väsentliga ämnen och begrepp som 

sedan kommer att belysas i porträttanalyserna. I kapitel 1–4 presenteras de fyra teman baserat 

på syfte och frågeställningar som porträtten sedan kommer att analyseras utifrån. Kapitel 1 

ger en kort historik och bakgrund kring pendangporträttets användningsområde, syfte och 

funktion genom historien. I kapitel 2 beskrivs den tidigmoderna synen på sambandet mellan 

släktskap och äktenskap. Kapitlet lägger en grund och en förförståelse till varför människor 

ville visa upp äktenskapsallianser och släktförbindelser. Vidare undersöks äktenskapliga 

föreställningar och ideal i relation till börd och religion. Detta följs av kapitel 3 vilken ger en 
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fördjupning i begreppet dygd och dess betydelse för den tidigmoderna människan. Därefter, i 

kapitel 4, undersöks de adliga ideal som var utmärkande och betydande vid sekelskiftet 1600. 

Dessa ideal ställs i relation till klädedräktens roll och vikten av att manifestera dessa ideal 

genom porträttkonsten. ”Del I” avslutas med kapitel 5 där de sex porträttens unika kontext 

studeras utifrån biografisk information om de avbildade personerna. Vidare undersöks 

porträttens plats i en större internationell porträttradition och på den konstnärliga kartan under 

det sena 1500-talet och tidiga 1600-talet. 

Del II inleds med kapitel 6 vilket är en djupgående beskrivning och formalanalys av 

undersökningens primärmaterial. Porträtten analyseras parvis utifrån ett tema i taget; 

släktskap och äktenskap, dygd, adliga ideal och visuell manifestation samt syfte och funktion. 

Analyserna av pendangporträtten har en kronologisk struktur med de tidigaste daterade först 

och det senast daterade porträtten sist. Analyskapitlet efterföljs av en avslutande diskussion i 

kapitel 7 där undersökningens porträtt jämförs med svenskt och internationellt material. Det 

som framkommit i porträttanalyserna lyfts upp i en diskussion kring de fyra olika temana och 

det teoretiska ramverket. Porträtten placeras in i denna (åter)skapade samtida kontext där 

tolkningar och slutsatser sedan dras utifrån syfte och frågeställningar. 
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KAPITEL 1  

PENDANGPORTRÄTTETS ROLL OCH FUNKTION 
 

 

Pendangporträttets historik 

 
Traditionen att avbilda man och hustru tillsammans är ett fenomen som sträcker sig tillbaka 

till medeltidens gravskulpturer.21 Från 1400-talet fram till och med 1800-talet var 

pendangporträtt en porträttgenre som användes flitigt av äkta makar ur de högre stånden. Det 

som är utmärkande för pendangporträtt är att det äkta paret är avbildat i skilda bildrum, det 

vill säga i två separata porträtt. Porträtten beställdes i vissa fall i förbindelse till varandra och i 

andra fall tillkom ett senare porträtt av hustrun som en pendang till ett tidigare porträtt av 

maken. Anledningen till att man lät avbilda sig som gift par på detta sätt var ofta 

sammanhängande med en större händelse eller fas i livet så som att ihågkomma och 

dokumentera ett giftermål, födelse av en arvinge eller övertagandet av en titel eller gods.22  

 Pendangporträtt var vanligen förenade visuellt, kompositionellt eller tematiskt. Detta 

kunde uttryckas genom att de två porträtten delade bakgrund eller miljö som de porträtterade 

befann sig i. Vanligt förekommande var även att det äkta paret avbildades vända mot 

varandra, att porträttens format var överensstämmande och att de båda var avbildade med 

attribut som anknöt till deras olika dygder.23 

 Under 1600-talets gång blev pendangporträtten mer fria och informella till utförande och 

innehåll än de tidigare schematiska porträtten. Porträttgenren uppvisade mer intimitet mellan 

de avbildade och en mer nyanserad bild av äktenskapet uttrycktes.24 Vid mitten av 1700-talet 

avbildades äkta makar allt oftare inom samma ram och dubbelporträttet blev fram mot 1800-

talet det rådande sättet att avporträttera ett äkta par.25 

 I och med porträttkonstens utveckling i Sverige under 1500-talet nådde även denna 

porträttyp den svenska adeln som inte var sena med att uppvisa sina äktenskapliga 

 
21 Shearer West, Portraiture, Oxford, 2004, s. 114–115. 
22 ”Gender and the Marital Portrait in Eighteenth-Century England: ’A Sort of Sex in Souls’”, Kate Retford, 
British Journal for Eighteenth-Century Studies 27, 2004, s. 100 och Joanna Woodall, Portraiture: Facing the 
Subject, red. Joanna Woodall, Manchester University Press 1997, s. 3. 
23 West, 2004, s. 114–115 och Woodall, 1997, s. 90. 
24 West, 2004, s. 116 och Karin Sidén, ”Familjen”, Ansikte mot ansikte. Porträtt från fem sekel, red. Görel 
Cavalli-Björkman, Nationalmuseum, Stockholm, 2001, s. 166. 
25 Retford. 2004, s. 101 och West, 2004, s. 116. 
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förbindelser. I Sverige var dock denna porträttyp under 1500-talet, liksom de flesta andra, 

enbart tillgänglig för samhällets absoluta elit; kungligheter och adliga personer. Under 1600-

talet mjukades däremot riktlinjerna upp för vem som kunde låta sig avporträtteras. Nu var inte 

porträtt och därmed även pendangporträtt endast möjliga för adeln att beställa utan även för 

prästerskap och borgerligheten. 

 

 

Pendangporträttets syfte för samtid och framtid – tradition och innovation 
 

Under 1500- och 1600-talen avbildades mannen och kvinnan oftast enligt etablerade 

bildkonventioner med kvinnan placerad till vänster om mannen. Detta var enligt kravet på 

decorum då den vänstra sidan sett inifrån bilden ansågs som mindre betydelsefull. Den högra 

sidan värderades således högre, det vill säga den sida där den äkta mannen oftast placerades i 

pendangporträtt.26 Joanna Woods-Marsden menar att pendangporträtt av gifta par reflekterade 

och även konstruerade könsroller i det tidigmoderna samhället där kvinnan ansågs 

underlägsen mannen.27 Förutom porträttens komposition användes även gestik och olika typer 

av attribut som medel för att visualisera olika karaktärsdrag, könsroller, social status och 

dygder.28 En annan återkommande porträttkonvention i pendangporträttens uppbyggnad är 

ljussättningen. Ljuskällan är vanligen placerad till vänster om paret och lyser på så sätt upp 

hela kvinnans ansikte medan mannens ansikte delvis försätts i skugga.29 Pendangporträtten 

utformades för att uppvisa äktenskapliga värderingar, ideal och dygder. Äktenskaplig 

symbolik uttrycktes således inom pendangporträtten och sinsemellan. 

 

Symboliska förbindelser och genealogiska dokument 
Under 1500-talet började den europeiska adeln enligt furstliga förebilder att samla porträtt, i 

synnerhet släkt- och familjeporträtt. Upprättandet av ett angalleri bestående av porträtt 

föreställande släktingar, förfäder och familjemedlemmar tillhörde det adliga idealet och 

fungerade i sin tur som ett sätt att höja och manifestera status. Genom att kunna visa upp en 

 
26	Karin	Sidén,	”Familjeporträtt	i	1600-talets	Sverige”,	Ansikte	mot	ansikte.	Porträtt	från	fem	sekel,	red.	
Görel	Cavalli-Björkman,	Nationalmuseum,	Stockholm	2001,	s.	61.		
27	Joanna	Woods-Marsden,	”The	Meaning	of	European	Painted	Portrait,	1400–1650”,	A	Companion	to	
Renaissance	and	Baroque	Art,	red.	Babette	Bohn	and	James	M.	Saslow,	Wiley-Balckwell,	2013,	s.	451.		
28	Karin	Sidén,	”Familjen”,	Ansikte	mot	ansikte.	Porträtt	från	fem	sekel,	red.	Görel	Cavalli-Björkman,	
Nationalmuseum,	Stockholm	2001,	s.	164.	
29 David R. Smith, Masks of Wedlock: Seventeenth-Century Dutch Marriage Portraiture, UMI Research Press, 
Michigan, 1982, s. 47. 
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porträttsamling föreställande släkt och förfäder långt bak i tiden förmedlades ättens anor, 

status och vitalitet för betraktaren. Den konstnärliga kvaliteten på porträtten kunde ha en 

underordnad betydelse då vikten lades vid vem den avbildade var. Det var inte heller 

nödvändigt att porträttet faktiskt föreställde den personen det påstod sig göra. Så kallade 

fantasiporträtt var förekommande, vilka mestadels föreställde förfäder långt tillbaka i tiden.30 

 För dess ägare och betraktare kunde ett porträtt ses som en slags ställföreträdare för den 

avbildade, in effigie, således ett sätt för en person att uppfattas som närvarande när den inte 

var det. Trots sin frånvaro kunde den avbildade personen genom sitt porträtt framstå som att 

den befann sig på platsen och därigenom ha möjlighet att både markera och manifestera sin 

position samt även fylla en mer emotionell funktion för närstående. Placeringen av 

pendangporträtt i ett rum kunde därför fungera som en påminnelse för omgivningen om det 

avbildade parets makt, status, släktskap och anor. Konstvetaren Karin Sidén menar att denna 

minnesfunktion är ett av de huvudsakliga syftena till porträttkonstens framväxt under epoken. 

Porträtt fungerade därmed för efterlevande som minnesbilder och var även tänkta som 

förebilder.31 

 Familje- och släktporträtt, där porträtt föreställande man och hustru ingick, hade således ett 

tvådelat syfte; som genealogiska dokument och som estetiska uppvisningar.32 Dessa 

dokument uppvisade och förstärkte allianser mellan inflytelserika och mäktiga släkter som 

tillkommit genom äktenskap. I dessa angallerier fungerade pendangporträtt som symboler för 

dessa förbindelser. Samlandet av pendangporträtt och andra släktporträtt var en del av den 

visuella kultur som fick ett starkt fäste hos adeln under 1500-talets gång. Dessa porträtt 

fungerade som ett sätt för adliga personer att visa tillhörighet med sitt stånd. Denna 

uppvisning av tillhörighet bakåt i tiden och i samtiden genom värdefulla släktallianser och 

giftermålsförbindelser placerade ägaren i den till antalet minsta och mest exklusiva grupp i 

samhället.33 

 När samlandet av släkt- och familjeporträtt och skapandet av angallerier tog fart hos den 

svenska adeln under 1500- och 1600-talet prioriterades ofta kvantitet före kvalitet. I 

konstvetaren Karin Wahlberg Liljeströms undersökning av Per Brahes tavelbestånd framgår 

det att den största andelen porträtt föreställer medlemmar ur Braheätten. Dessa porträtt 

 
30	Karin	Sidén,	Den	ideala	barndomen.	Studier	i	det	stormaktstida	barnporträttets	ikonografi	och	funktion,	
Raster	förlag,	Stockholm	2001	(diss.),	s.	36,	38.	
31	Sidén,	2001	(diss.),	s.	38–40,	55.	
32	Smith,	1982,	s.	50.	
33	Martin	Olin,	Det	karolinska	porträttet.	Ideologi,	ikonografi,	identitet,	Raster	förlag,	Stockholm,	2000,	s.	
216–218.	
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föreställde inte enbart samtida faktiska släktingar utan även fiktiva, fantasiporträtt, och sådana 

som uppgavs vara släktingar och förfäder. Vidare framkommer i Wahlberg Liljeströms 

undersökning att det Wrangelska tavelbeståndet kopieras friskt under Nils Brahes tid.34 Med 

detta blir det desto tydligare hur synen på original och kopia avviker från dagens uppfattning. 

Det huvudsakliga var inte att släktporträtten var målade ad vivum eller ens under det 

avporträtterades livstid, avsikten var att kunna uppvisa en representation av denna person 

oavsett vem det egentligen föreställde. 

 Majoriteten av porträtt i de adliga samlingarna föreställde män, här gör pendangporträtten 

ett avbrott som ju föreställer en man och en kvinna. Här står inte mannens avbildning ensamt i 

fokus utan det äkta paret och äktenskapet. Pendangporträtten fungerade således som en 

visualisering av äktenskapets betydelse för familjens och släktens ställning i samhället.35 

 

För efterkommande generationer 

En återkommande företeelse på porträtt från 1500- och 1600-talet är olika typer av 

inskriptioner med syftet att skriva in den avbildade i en ansenlig familjehistoria. Detta var 

ditmålade texter innehållande information om den avbildade så som dess namn, ålder och 

härkomst samt titel, egendomar och porträttets tillkomstår. I förbindelse till denna text var det 

även brukligt att placera den adliga ättens vapensköld som tillhörde den avbildade personen. 

Det problematiska med dessa inskriptioner och anledningen till att de inte alltid är tillförlitliga 

är att många har tillkommit efter porträttens tillblivelse. 

 Kate Retford beskriver i ”Patrilineal Portraiture? Gender and Genealogy in the Eighteenth-

Century English Country House” hur grevinnan Henrietta Cavendish Holles vid mitten av 

1700-talet lät rama om och måla dit inskriptioner på äldre släktporträtt i hennes 

porträttsamling. Genom att förse porträtten med inskriptioner underströks den avbildades 

härkomst eller släktskap till ägaren vilket förstärktes dennes status och bidrog även till att 

undvika framtida missförstånd kring den avbildades identitet.36 Viktigt är här att återigen 

tydliggöra de olika synsätten på porträtt då och idag gällande original och kopia, hur konst 

hanterades och vad dess syfte var för ägaren eller betraktaren. På så sätt fungerade en 

inskription inte enbart som en identifikation av den avbildade utan även som information om 

 
34	Wahlberg	Liljeström,	2007,	s.	259,	265–266.	
35	Andersson,	2009,	s.	182.	
36	Kate	Retford,	”Patrilineal	Portraiture?	Gender	and	Genealogy	in	the	Eighteenth-Century	English	
Country	House”,	Gender,	Taste,	and	Material	Culture	in	Britain	and	North	America,	1700–1830,	red.	John	
Styles	och	Amanda	Vickery,	Yale	University	Press,	London;	New	Haven,	2007,	s.	329.	
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porträttägarens släktskap och härkomst.37 Dessa inskriptioner har därmed varit av stor vikt för 

efterkommande generationer och släktingar till porträttets modell då det har varit 

betydelsefullt att kunna uppvisa att man tillhör en viss släkt. Dessa släktporträtt fungerade i 

sin tur som ett slags legitimerande av ägarens anor och värderades därför inte första hand för 

sitt estetiska värde utan istället för det biografiska.  

 Historikern Gudrun Anderssons undersöker Arbogaelitens status- och maktmanifestation 

1650–1770 och här framgår det hur högt det känslomässiga värdet var inför släkt-, familj- och 

pendangporträtt. Detta framkommer påtagligt i arvsdelningen av sådana porträtt vilka sällan 

går att finna i bouppteckningar då de vanligen uppdelades utanför denna. 

Familjemedlemmarna höll hårt i de porträtt de ansåg sig ha rätt till och ofta utfördes även 

kopior av, för familjen, betydelsefulla personers porträtt. Porträtten var av föga värde för 

utomstående men ovärderliga för släkt och familj.38 

 Detta förklarar varför vi aldrig kan vara helt säkra på att porträtten föreställer de personer 

som inskriften påstår. Det finns många porträtt i senare tids forskning, som påvisat det 

orimliga i att porträttet föreställer den person som inskriptionen påstår.  

 

Rumslighet och placering 

En högreståndsbostad som inte hade upprättat ett angalleri för släkt- och familjeporträtt, 

däribland pendangporträtt, placerade vanligen inte dessa i de större representationssalarna 

utan istället i familjerummen.39 I de större mottagningssalarna placerades ofta porträtt av 

kungligheter som man låtit beställa.40 Det är svårt att få kännedom om var exakt porträtt och 

annan konst har hängt och hur dessa har placerats i bostäder under sekelskiftet 1600 då det 

inte var brukligt att dokumentera detta.41 Inventarieförteckningar och bouppteckningar blev 

allt vanligare förekommande under 1600-talets gång men var vid 1500-talets slut inte en 

självklarhet. Inte förrän när 1734 års lag trädde i kraft rådde allmän bouppteckning i Sverige 

vid en individs bortgång. 

 Andersson undersöker även släkt-, familje- och pendangporträtts placering och funktion i 

elitens bostäder under 1600-talet. I undersökningen framgår det att konst inte var något som 

var reserverat för de representativa utrymmena i hemmet utan Andersson menar att olika 

 
37	Retford,	2007,	s.	331. 
38	Andersson,	2009,	s.	182.	
39	Karin	Wahlberg	Liljeström,	Att	följa	decorum.	Rumsdispositionen	i	den	stormaktstida	
högreståndsbostaden	på	landet,	Eidos	nr.	20,	Skrifter	från	Konstvetenskapliga	institutionen	vid	Stockholms	
universitet,	Stockholm,	2007,	s.	255.	
40	Sidén,	2001	(diss.),	s.	37.	
41	Wahlberg	Liljeström,	2007,	s.	255.	
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konstverk hade olika syften och funktion utifrån var de var placerade. Vissa rums väggar 

kunde även vara prydda med stora vävda tapeter och andra typer av textilier vilket påverkade 

placeringen av konst.42   

 Formatet på porträtten avgjorde var de placerades och föreskrev på så sätt även många 

gånger porträttets syfte. De format som har använts vid pendangporträtt är bröstbild, 

midjebild, trekvartslängd och helfigur. Under 1590-talet och tidiga 1600-talet innefattade 

samtliga format en rad olika fasta konventioner och bestämmelser kring hur den avbildade 

skulle framställas. Likartade poser, gester och attribut är ständigt återkommande beroende på 

om modellen var en man eller kvinna. Formatet i sin tur påverkade även porträttens storlek 

och således var det var möjligt att placera dem. De olika formaten användes både av 

beställaren och konstnären med olika ändamål. Beroende på format förmedlade och uttryckte 

även porträtten olika budskap. Enligt konsthistorikern David R. Smith var formaten bröstbild 

och midjebild populära bland gifta par under 1600-talets Holland. Smith menar att en 

anledning till detta var att dessa hade ett mindre format och var därmed billigare. Återigen var 

huvudsyftet med pendangporträtt inte alltid en estetisk uppvisning utan mer av ett biografiskt 

dokument.43  

 Helfigursporträtt är ett formellt format åtföljt av fasta konventioner som har använts av 

aristokratin och kungligheter sedan 1500-talet som en form av stats- eller fursteporträtt.44 

Mindre porträtt hade tack vare sitt format möjligheten att uttrycka en intimitet och närhet som 

helfigursporträttet inte gjorde. Formatet blev på så sätt en metod för att gestalta en person.45 

Detta innebär att pendangporträtt utförda i helfigur och midjebild har haft olika syften och 

därmed även olika rumsplaceringar. Helfigurspendanger har med sin ofta naturtrogna storlek 

placerats i mer offentliga utrymmen medan mindre format så som midje- och bröstbild 

placerats i mer privata.46  

 

 

 

 

 
42	Andersson,	2009,	s.	184.	
43	Smith,	1982,	s.	49–56.		
44	Smith,	1982,	s.	45,	52.	
45	Martin	Olin,	”Porträtt”,	Signums	svenska	kulturhistoria	Renässansen,	red.	Jakob	Christensson,	Signum,	
Lund	2005,	s.	449.	
46	Wahlberg	Liljeström,	2007,	s.	254–255.	
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KAPITEL 2  

FÖRBINDELSEN MELLAN SLÄKTSKAP OCH ÄKTENSKAP 
 

 

Härkomst, anor och släktskap 

 
Under det tidiga 1600-talet utgjorde adeln inte ens en procent av Sveriges befolkning och var 

med andra ord till antalet en minoritetsgrupp i samhället. Däremot ägde denna minoritet störst 

landytor med tillhörande gods och gårdar samt utgjorde den politiska, sociala och ekonomiska 

eliten i landet.47 För adeln i synnerhet var det kanske därför angeläget att enbart gifta sig inom 

sitt stånd.  

 Under 1500- och 1600-talen var släkt det som enade och band samman samhället. 

Hushållet ansågs vara samhällets minsta beståndsdel där grundstenen utgjordes av det äkta 

paret. Äktenskapet var därmed det som låg till grund för släkten och i förlängningen 

samhället.48 Anledningen till att äktenskapet var så pass betydande i det tidigmoderna 

samhället var, förutom arv, att det avgjorde hur jord förvärvades och förvaltades. Släkt, 

äktenskap och egendom hörde samman och var grundläggande både sett till bibeln och svensk 

lag. Det var mannen som hade dispositionsrätt över jord vilken enbart ärvdes från man till 

man, det vill säga från fäder till söner och svärsöner. Kvinnor hade alltså inte arvsrätt vilket 

innebar att män förfogade över kvinnors släkttillgångar, aldrig tvärtom. Betydelsen av 

släktskap och äktenskap var därför tätt sammanhängande.49 

 En helhetssyn på släktens betydelse är nödvändig då detta var resultatet av arv, börd och 

äktenskap och bör ses som delar av samma enhet. I detta släktsamhälle var det äktenskapet 

som genererade släktallianser. Äktenskap fungerade som ett sätt att skapa fredliga band 

släkter emellan. Genom att personer gifte sig inom samma stånd skapades släktband som var 

viktiga för adeln då det bevarade och genererade maktpositioner inom eliten.50 Äktenskapen 

går därför i stor utsträckning att betrakta som ekonomiska allianser.51  

 
47	Marja	Taussi	Sjöberg,	Rätten	och	kvinnorna:	från	släktmakt	till	statsmakt	i	Sverige	på	1500-	och	1600-
talet,	Atlantis,	Stockholm	1996,	s.	174–175.	
48	Maria	Sjöberg,	Kvinnors	jord,	manlig	rätt.	Äktenskap,	egendom	och	makt	i	äldre	tid,	Gidlunds	förlag,	
Hedemora,	2001,	s.	19,	134	och	Stadin	2004	s.	59	och	Malin	Lennartsson,	I	säng	och	säte.	Relationer	mellan	
kvinnor	och	män	i	1600-talets	Småland,	Bibliotheca	Historica	Lundensis	92,	Lund	University	Press,	1999,	s.	
79.	
49	Sjöberg,	2001,	s.	11,	18–20.	
50	Taussi	Sjöberg,	1996,	s.	156,	158,	162.	
51	Lennartsson,	1999,	s.	184.	
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Äktenskapliga föreställningar 

 
Den tidigmoderna synen på äktenskapet skiljer sig från vår syn idag och det blir problematiskt 

när vi överför vår uppfattning om kärlek på en annan tid. Det framkommer av tidigare 

äktenskapsforskning att det funnits en kärleksdiskurs under sekelskiftet 1600. Däremot 

uttrycktes och framställdes kärlek och äktenskapet annorlunda än idag. Som tidigare nämnts 

var äktenskapet en viktig samhällelig byggsten och att denna fungerade var av betydelse inte 

bara privat för det äkta paret utan även för omgivningen. Det äkta paret spenderade inte bara 

sin fritid tillsammans utan arbetade långa dagar tillsammans, anställde och rådde över 

tjänstefolk samtidigt som de skulle visa upp sig som ett föredöme inför Gud och människorna 

runtomkring. Vikten av att makarna uppskattade varandra och kunde samarbeta var därför 

avgörande.52 

 Det ska framhållas att det inte endast rådde en äktenskapssyn utan var något som skiftade 

mellan olika grupper i samhället och olika institutioner. Däremot så fanns det likt idag en 

föreställning om den romantiska kärleken. Idealiskt skulle ett äktenskap vara baserat på 

kärlek, förnuft och en ekonomisk likvärdighet. Däremot såg verkligheten något annorlunda ut 

då människor ur samhällets alla skikt i första hand var tvungna att ha jordegendomar i åtanke 

vid äktenskap. Enligt 1571 års kyrkoordning skulle äktenskapet grundas på ömsesidig sämja 

och kärlek. Något som framhölls som grundläggande för äktenskapet under 1600-talet var just 

ömsesidig vänskap, respekt, kärlek och tillgivenhet. 53 Bilden av den romantiska kärleken var 

alltså närvarande men inte något som skulle beblandas med äktenskaplig kärlek.  

 Idealet om kvinnans underdånighet gentemot mannen i äktenskapet var något som alla 

skulle eftersträva. Däremot ansågs inte kvinnans underdånighet som något nedvärderande då 

det följde Guds bud. Kärlek och lydnad var betydelsefulla komponenter i relationen mellan 

man och hustru. För män var det viktigt att gifta sig med en kvinna som inte översteg honom 

själv vare sig i ekonomiska tillgångar, bildning eller i ålder då detta hotade bilden av mannen 

som familjens och äktenskapets överhuvud.54 Kvinnans underordning var således essentiell 

för äktenskapets och, i förlängningen, samhällets uppbyggnad. 

 

 

 
52	Lennartsson,	1999,	s.	186.	
53	Kekke	Stadin,	Stånd	och	genus	i	stormaktens	Sverige,	Nordic	Academic	Press,	Lund,	2004,	s.	39,	48–51,	
53,	56–57.	
54	Taussi	Sjöberg,	1996,	s.	163	och	Stadin,	2004,	s.	53,	59–61. 
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En del av Guds ordning 

Historikern Malin Lennartsson beskriver i sin avhandling hur kyrkans roll var mittpunkten i 

samhället där den besatt inte bara social och kulturell makt utan även ekonomisk, rättslig och 

politisk.55 Efter reformationen förändrades synen på ingåendet av äktenskapet i vilken 

utsträckning kyrkan skulle vara inblandad. Kyrkan tog allt större kontroll över 

äktenskapsbildningen framåt 1600-talet då det kyrkliga äktenskapet ansågs som det enda 

godtagbara. I och med detta blev kyrkans makt över släkterna desto starkare. Det var kyrkan 

det äkta paret i första hand skulle visa sin lojalitet mot, inte sina släkter.56 Det var även kyrkan 

som lärde ut hur den ideala familjen och det äkta paret skulle uppträda. 

  Äktenskapet betraktades som en del av Guds ordning och var därmed inte något som 

människan fick motarbeta.57  Kyrkans syn var att äktenskapet grundades på samtycke mellan 

två parter medan kungamakten snarare betraktade äktenskapet som en ekonomisk förening 

där egendom stod i centrum. I och med reformationen höjdes äktenskapets status, däremot 

förändrades inte relationen mellan man och hustru. Denna ordning var gudagiven och 

placerade kvinnan underordnad mannen. Det var mannen som sågs som norm och kvinnans 

existens stod hela tiden i relation till mannen som stod henne närmast.58 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
55	Lennartsson,	1999,	s.	32.	
56	Taussi	Sjöberg,	1996,	s.	163.	
57	Stadin,	2004,	s.	58	och	Taussi	Sjöberg	s.	163.	
58	Sjöberg,	2001,	s.	12,	18.	
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KAPITEL 3 

MÅTTLIGHET, GUDSFRUKTAN OCH KYSKHET 
 

 

Dygd i det tidigmoderna samhället 

 
Under den tidigmoderna perioden var dygd ett begrepp som genomsyrade hela samhällets 

tänkande och hade en stor påverkan på människor. I detta avseende är det den aristoteliska 

tolkningen av begreppet dygd som behandlas vilket kan beskrivas som en slags medelväg 

mellan överflöd (överskott) och avsaknad (brist) och som en moralisk egenskap hos en 

person. Dygd var ett slags regelverk som människor levde inom och var tvungna att förhålla 

sig till. Det var däremot inte något man föddes med utan något man var tvungen att arbeta för 

att uppnå.59 Detta tankesätt var en metod att kontrollera människors affekter med hjälp av 

förnuftet då dygdeläran ansågs som en form av måttlighetslära. Ekonomihistorikern Leif 

Runefelt menar att dygden som en medelväg ingick i ett självkontrollsideal och var ett uttryck 

för den rationella och förnuftiga människan som inte lät sig styras av sina affekter. Detta ideal 

krävde disciplin, övning och utbildning något som var mer realistiskt att uppnå för en 

adelsperson än gemene man.60 Dygd ansågs i stor utsträckning tillhöra adeln och var kopplad 

till börd vilket var en förutsättning för verklig dygd.61 Olika dygder var mer eller mindre 

eftersträvansvärda och korrekta beroende på om du var man eller kvinna, gift eller ogift, barn 

eller gammal. Oavsett skulle en person alltid agera utifrån sin ståndstillhörighet.62 

 Dygd präglade samhället och kulturen så till den grad att begreppet återkommer i var och 

varannan dikt, predikan eller historia under 1600-talet.63 Även konstnärer så som 

porträttmålare, skulptörer och arkitekter använde sig flitigt av dygdbegreppet för att skapa 

 
59	Leif	Runefelt,	Hushållningens	dygder.	Affektlära,	hushållningslära	och	ekonomiskt	tänkande	under	svensk	
stormaktstid,	Almqvist	och	Wiksell	International,	Stockholm	2001,	s.	87	och	Dygder	och	laster:	förmoderna	
perspektiv	på	tillvaron,	red.	Catharina	Stenqvist	&	Marie	Lindstedt	Cronberg,	Nordic	Academic	Press,	Lund	
2010,	s.	7.	
60	Runefelt,	2001,	s.	79,	87–88.	
61	Peter	Englund,	Det	hotade	huset:	adliga	föreställningar	om	samhället	under	stormaktstiden,	Atlantis,	
Stockholm,	1989,	s.	86	+	154	och	framåt.		
62	Kekke	Stadin,	”Att	vara	god	eller	att	göra	sin	plikt?	Dygd	och	genus	i	1600-talets	Sverige”,	Historiska	
etyder.	En	vänbok	till	Stellan	Dahlgren,	red.	Janne	Backlund	m.fl.,	Historiska	institutionen	univ.,	Uppsala	
1997,	s.	225.	
63	Kurt	Johannesson,	”Om	furstars	och	aristokraters	dygder.	Reflexioner	kring	Johannes	Schefferus	
Memorabilia”,	1600-talets	ansikte,	red.	Sten	Åke	Nilsson,	Margareta	Ramsay,	Gyllenstiernska	
Krapperupstiftelsen,	Nynäshmansläge	1997,	s.	312.	



	 24	

verk som uttryckte olika värden, ideal och moral beroende på motivet. Det var således av vikt 

att uttrycka och uppvisa olika dygder genom den visuella kulturen och inte minst i 

porträttkonsten. 

 

Kardinaldygderna 

Dygderna uppdelades i ett system med fyra så kallade kardinaldygder som fungerade som en 

premiss för allt mänskligt handlande. Kardinaldygderna uppdelades i; måttlighet, försiktighet 

eller vishet, rättrådighet, och ståndaktighet eller tapperhet. Utifrån dessa dygder fördelades 

och ordnades övriga dygder. Måttlighet symboliserade förutom en specifik dygd i stor 

utsträckning även det som utmärkte alla dygder, att välja den måttfulla medelvägen i sig. 64 

 Kurt Johannesson, professor i retorik, beskriver denna klassiska tolkning av dygdbegreppet 

som tresidig. Johannesson menar att dygd dels handlade om att besitta en förmåga att 

efterleva dessa förutbestämda riktlinjer. Dels var det upp till var och en att genom studier och 

ständig övning upprätthålla dygder för att inte falla tillbaka i olika laster. Till sist har dygden 

ett tvådelat syfte; det var av vikt att gagna en själv men också hela samhället. För att 

samhället skulle fungera var alla människor inom varje stånd tvungna att inneha specifika 

dygder.65  

 Den mest grundläggande dygden av alla, så avhängig för varandet av övriga dygder att den 

inte nämns som en del av kardinaldygderna var gudsfruktan. Runefelt menar att gudsfruktan 

kan betraktas som en slags metadygd, som en förutsättning för andra dygder. Människan 

skulle tjäna och frukta Gud.66 Som tidigare nämnts så var dygd något som uppnåddes genom 

övning och studier, då framförallt studier av religiösa skrifter. Under den tidigmoderna tiden 

var dygd av allt att döma huvudsyftet för all uppfostran. Johannesson menar att dygd inte bara 

legitimerade privilegier, rikedom och makt utan även utgjorde grundsatsen för samhällets 

hierarkiska struktur.67 

 

Äktenskapskärlek som en dygd 

Som tidigare nämnts så gjorde man skillnad på äktenskapskärlek och romantisk kärlek. 

Äktenskaplig kärlek ansågs vara en dygd som likt andra dygder kunde övas upp. Äktenskaplig 

 
64	Runefelt,	2001,	s.	82	och	Woods-Marsden,	2013,	s.	450.	
65	Johannesson,	1997,	s.	311.	
66	Runefelt,	2001,	s.	82,	103.	
67	Johannesson,	1997,	s.	312–313.	
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dygd uttrycktes genom omsorgsfulla handlingar där mannen och hustruns karaktärsdrag och 

handlande var av stor vikt.68 

 Historikern Kekke Stadin undersöker i en artikel dygdbegreppet relaterat till män och 

kvinnor under 1600-talet utifrån likpredikningar. Här framkommer de tre dygder som nämns 

flitigast för män respektive kvinnor. För män är det gudsfruktan, äktenskapskärlek och flit 

medan det för kvinnor är gudsfruktan, äktenskapskärlek och givmildhet. Dessa 

likpredikningar, liksom pendangporträtt, speglar inte en faktisk verklighet utan snarare en 

norm, ett ideal och hur synen på äktenskapet tedde sig. 69 Äktenskapskärlek som en dygd var 

således av stor betydelse för både män och kvinnor att sträva mot och upprätthålla. 

 Det fanns alltså olika dygder som var eftersträvansvärda för gifta män respektive kvinnor. 

För en gift kvinna var det av stor vikt att visa sig underdånig och ödmjuk inför sin man, en 

relation som var menad att behålla och skapa ordning och lugn i hushållet. Utöver detta 

berömdes kvinnor för egenskaper så som klokhet och förstånd, något som var väl ansedda 

kvinnliga dygder. Dessa egenskaper förknippades i första hand med en intellektuell förmåga 

och boklig bildning. Män å andra sidan uppmuntrades till att flit var den främsta manliga 

dygden. Denna dygd associerades i första hand med att vara flitig i sin trohet och 

underdånighet mot överheten och kungen. Kvinnor kunde också hyllas för dygden flit men då 

i att de skulle vara flitiga i gudstjänstbesök.70 

 Även inom äktenskapet var självkontrollsidealet centralt för ett par då det innebar att styra 

sina drifter och kontrollera sexualiteten. Den lutherska synen på äktenskapet var att det var 

det allra kyskaste levnadssättet och därmed dygdigt. Således betraktades utomäktenskapliga 

relationer som okyska, syndiga och i förlängningen odygdiga.71  

 

 

Att leva i enlighet med sitt stånd 
 

En förutsättning för att leva dygdigt var att leva vare sig över eller under sitt stånd utan i 

enlighet med sitt stånd. Kardinaldygden måttlighet innebar även måttfullhet gällande 

världsliga njutningar så som konsumtion av klädedräkter, mat och dryck. Inom äktenskapet 

var det upptill mannen att förse sin hustru med ståndsmässiga kläder och att inte klä henne 

 
68 Stadin, 2004, s. 51. 
69	Stadin,	1997,	s.	229	och	Stadin,	2004,	s.	51,	53.	
70	Stadin,	2004,	s.	64–65	och	Stadin,	1997,	s.	233	
71	Stadin,	2004,	s.	42–44.	
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under hennes stånd. Det var även mannens uppgift att se till att hustrun inte förföll i fåfänga 

eller överflöd, således var det mannen som ansvarade för hustruns dygd. För mannen var det 

också väsentligt att leva i enlighet med sitt stånd vilket inte tillät vare sig slöseri eller girighet 

utan istället leva måttfullt. 72 

 För att en adelskvinna och en adelsman skulle leva ståndsmässigt och uppvisa rätt sorts 

dygder krävdes även en likvärdig utbildning och uppfostran. För den adlige ämbetsmannen 

och statsmannen var det tvunget att ha rätt sorts dygder. Enligt Kekke Stadin fungerade 

dygder som ett slags socialt kitt och smörjmedel i det tidigmoderna samhället. 

Ämbetsmannens främsta dygder var trohet, flit och kompetens vilket gällde i relation till kung 

och fosterland. Liksom andra gifta kvinnor skulle adelskvinnan vara sin man underdånig, 

trogen och kysk. Utöver det skulle adelskvinnor ha kunskaper som var kopplade till 

adelsståndet. Det fanns en uppfattning om hur den ideala adelskvinnan skulle bete sig, vilka 

egenskaper och dygder hon skulle besitta. Dessa dygder, som skulle förvärvas genom 

uppfostran och övning, var ödmjukhet, blygsamhet, höviskhet, förstånd och hövlighet.73  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
72	Runefelt,	2001,	s.	57,	105–106,	112.	
73	Stadin,	2004,	s.	124–125,	166–167.	
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KAPITEL 4  

ADELNS IDEAL  
 

 

Adliga män och kvinnors sociala status var likt dygder något som hela tiden var tvunget att 

upprätthålla och bekräfta. Detta gjordes genom uppvisning av rätt dygder och uppträdande, 

rätt klädedräkter samt att omge sig med en materialitet som framhävde den sociala statusen. 

En individs identitet och status kunde således påverkas genom praktiker så som konsumtion i 

samspel med en omgivning som godtog det som överensstämmande med den sociala statusen. 

För både män och kvinnor var adelsidealet nära sammankopplat med olika dygder som skulle 

uppnås och ägas. Adliga pojkar och flickor uppfostrades till att uppvisa och besitta sådana 

dygder och egenskaper som var anpassade för en person i deras position. För att föra sig 

korrekt behövde man veta vad som ansågs lämpligt i olika situationer och vilka karaktärsdrag 

som betraktades som korrekta för en person med hans eller hennes status.74 

 

 

Utbildning, uppfostran och uppträdande 

 
Under 1500-talet växte det fram ett nytt ideal för de adliga männen i Europa, det tidigare 

höviska riddaridealet kombinerades nu med ett humanistiskt bildningsideal och dess 

tillhörande dygdeläror. Detta nya manliga adelsideal kom att uttryckas i det mycket 

uppmärksammade verket Il Cortegiano eller Boken om hovmannen skriven av den italienska 

aristokraten Baldassare Castiglione år 1528.75 Mansidealets roll blev ett sätt att markera social 

status och makt. Den adliga mannen kunde anta olika typer av roller, samtliga tätt 

sammankopplade med hur den ideala adelsmannen skulle föra sig; godsägaren, 

ämbetsmannen, hovmannen och militären. Dessa olika yrkesval var alla avhängig börd, det 

vill säga att det var nödvändigt att vara född i en adlig familj.76 Under det sena 1500-talet 

spreds idealet om den välutbildade adelsmannen även till Sverige. År 1581 skrev Per Brahe 

d.ä. Oeconomia eller Hushållsbok för ungt adelsfolk, vilket var en bok med olika former av 

levnadsregler för adelsungdomar att rätta sig efter och efterfölja.  

 
74	Stadin,	2004,	s.	166–167.	
75	Englund,	1989,	s.	85.	
76	Stadin,	2004,	s.	95,	104.	
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För adelsbarn var uppfostran könsindelad då de fyllde olika syften och hade olika 

utgångspunkt. Det som förenade flickor och pojkars uppfostran var den grundläggande 

utbildningen i religion och i den kristna tron. Medan adelspojkar studerade ämnen som 

geografi, juridik, statskunskap, retorik, språk och ridderliga idrotter fick adelsflickor lära sig 

att läsa och få kunskaper i språk samt om skötsel av hushåll och barn. Jungfruspeglar var en 

form av uppfostringslitteratur för flickor vilka hade som syfte att utbilda dem i de rätta 

kvinnliga dygderna och förbereda henne inför det kommande äktenskapet. Denna typ av 

uppbyggelselitteratur var tänkt att lära flickor dygder så som lydnad, flitighet, blygsamhet, 

fromhet och kyskhet. Per Brahe d.ä. skriver i sin Oeconomia att en flicka inte endast skulle 

värdesättas för hennes yttre utan desto mer för sina dygder. Karin Sidén framhåller att dessa 

dygder speglar tidens ideala kvinnoroll och fungerade som ett sätt att upprätthålla 

könsmaktsstrukturer. Kvinnan skulle fostras till att visa sin make lydnad, en för tiden 

återkommande kvinnlig dygd, och mannen skulle fostras till att ta ansvar och beskydda fru 

och barn.77 

 Grunden i adelspojkarnas utbildning var förutom religion lärdom i moral och språk, och 

inriktades därefter till vilken yrkesbana han sedan valde; ämbetsman eller militär. Något som 

även var av stor vikt för en adelspojkes framtid var att lära sig att klä sig korrekt efter ålder 

och social status. Även ett passande uppträdande var avgörande, vilket bland annat innebar att 

tala rätt, gestikulera elegant och äta prydligt. Sidén påpekar att dessa krav på decorum var ett 

sätt för adeln att inte bara cementera och markera sin sociala position utan även ett sätt att 

upprätthålla och berättiga den. Därutöver reflekterade en persons uppträdande deras 

karaktärsdragen, med andra ord dennes dygder eller laster.78 

De unga adelsmännen skulle resa utomlands för sina universitetsstudier, dock var det ett 

begränsat antal som hade råd och möjlighet till detta. Adeln ansåg sig vara det enda ståndet, 

förutom prästerskapet, vilken hade rätt till utbildning. Utbildning skulle fungera som ett sätt 

att säkra adelns makt och position närmast kungen. Per Brahe d.ä. beskrev hovmannen som en 

man i maktens centrum och för unga adelspersoner fungerade hovet som en slag skola. Enligt 

Brahe skulle den unga adelsmannen studera utomlands, läsa facklitteratur och närvara på 

föreläsningar. Dessutom var det även viktigt att lära sig adliga manér och höviska 

umgängesformer samt relevanta språk. Andra sociala färdigheter som också var avgörande för 

en adelsman att behärska var fäktning och dans. Värjan var ett grundläggande uttryck för 

 
77	Sidén,	2001	(diss.),	s.	115–116,	118,	120,	123,	131.	
78	Sidén,	2001	(diss.),	s.	179–181,	186.	
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adelsmannens sociala identitet. I fostran av unga adelsmän och blivande hovmän ingick även 

tornerspel och övningar i användande av vapen.79 

 Liksom den adliga mannen kunde adelskvinnan anta olika roller, dock var dessa 

definierade utifrån männens roller; godsägarfru och ämbetsmannafru. Hovdam däremot var en 

kvinnlig roll självständig från mannen och som dessutom var ett lönearbete. En högadlig ogift 

kvinna kunde välja att i ung ålder ta tjänst vid det kungliga hovet eller för en lågadlig kvinna 

vid något av de högadliga hushållen. En hovtjänst sågs som en vidareutbildning där 

adelskvinnan fick möjlighet att förfina sin uppfostran, en tjänst som innebar höga krav på 

hennes sociala färdigheter. Det gällde att kunna uppföra sig korrekt vid olika tillställningar 

oavsett vilken miljö hon befann sig i. För att kunna göra detta var det essentiellt att kunna 

konversera på rätt sätt och på rätt språk vilket krävde både språkkunskaper och en 

allmänbildning. Även för adelskvinnorna var dansen viktig att bemästra då det var en del av 

hovkulturen. Efter hovtjänsten förväntades adelskvinnan att gifta sig, få barn och sköta 

godshushållet.80 

 För en godsägarfru innebar livet ett ansvar över ett oftast stort hushåll med kökspersonal, 

de kvinnliga anställda och trädgården. Trots att godsfrun inte själv utförde de vardagliga 

sysslorna så var det något hon skulle behärska. Adelsungdomarnas utbildning baserades på ett 

ideal där arbetsfördelningen på godsen utgick ifrån kön. I vardagens godshushållning var 

dock detta inte alltid verklighet. Mannen var som oftast ute i tjänst vilket i praktiken innebar 

att hustrun även övertog mannens ansvarsområden på godsen.81 

 

 

Visuell och materiell manifestation 
 

Klädedräktens betydelse och funktion 

Under 1500-talets andra hälft influerade det spanska modet stora delar av Europa och till 

Sverige kom den moderiktiga klädedräkten via Tyskland och Frankrike. Denna inriktning av 

det spanska modet var desto mer färgstark än den ursprungliga spanska stilen. I Skandinavien 

 
79	Stadin,	2004,	s.	105,	110–113,	120	och	Karl	Erik	Steneberg	”Vasahovet	som	tongivande	inom	konstens	
och	modets	värld”,	Svenska	folket	genom	tiderna:	vårt	lands	kulturhistoria	i	skildringar	och	bilder,	3.	Den	
äldre	Vasatiden,	red.	Ewert	Wrangel,	Allhem,	Malmö	1938,	s.	261,	268.	
80	Stadin,	2004,	s.	143–144,	150,	159,	161,	164.	
81	Stadin,	2004,	s.	146–148,	151.	
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och Tyskland var svart en mycket uppskattad färg samt röd, lila och rosa. Dessutom var 

många av tygerna som användes i modedräkten mönstrade damasker eller brokader.82 

Dräkthistorikern Eva I. Andersson framhåller den betydande kopplingen mellan kläder och 

person samt klädedräktens funktion som en markör för en persons börd eller ursprung.83 Det 

var av stor vikt att kunna avgöra en persons sociala tillhörighet utifrån dennes kläder och 

uppträdande. Kläder användes och värderades inte enbart för sin utilitaristiska funktion utan 

var en del av en större ekonomi. Då människan i det tidigmoderna samhället inte hade en stor 

mängd ägodelar värderades kläder som föremål med inneboende användbarhet, estetik, 

symbolik och ekonomiskt värde. Människor hade en djup kunskap om tillverkningen och 

konstruktionen av kläder samt textiliers egenskaper, material, kostnad och kvalitet. 

Konsumenten antog därigenom en mycket aktiv roll i tillkomsten av sina klädedräkter. Denna 

kunskap var avgörande då detta kunde fastställa en persons plats i den sociala hierarkin. 

Susan Vincent menar att tanken om att kläder var grundläggande för den sociala identiteten 

var tydlig i det tidigmoderna England.84 Vidare beskriver Vincent kläder som föremål vilka 

inte bara uttrycker en kultur utan också är med och skapar den.85 Kläder fungerade även som 

materialiseringen av minnen då olika kläder bars vid olika tidpunkter i livet. Under 1500- och 

1600-talet var kläder föremål som kunde fungera som materiella minnen men även 

handelsvaror och betalningsmedel.86 

 

En ståndsmässig konsumtion och manifestation 

Överflöd och lyxkonsumtion var något som försökte kontrolleras av staten under den 

tidigmoderna perioden genom lagstiftning så kallade överflödsförordningar. Det fanns flera 

syften med att lagstifta kring människors klädkonsumtion och under 1500-talet var 

huvudsyftet att upprätthålla den sociala hierarkin.87 Dessa förordningar riktade sig mot 

borgare och lägre ständer, lagstiftningar som vidkom adeln inrättades senare under 1600-talet. 

 
82	Eva	I.	Andersson,	”Women’s	Dress	in	Sixteenth-Century	Sweden”,	Costume,	vol.	45,	nr.	1,	2011,	s.	28	och	
Cecilia	Aneer,	Skrädderi	för	kungligt	bruk.	Tillverkning	av	kläder	vid	det	svenska	hovet	ca	1600–1635,	Acta	
Universitatis	Upsaliensis,	Edita	Västra	Aros,	Västerås	2009	(diss.),	s.	130.	
83	Eva	I.	Andersson,	”Foreign	Seductions:	Sumptuary	laws,	consumption	and	national	identity	in	early	
modern	Sweden”,	Fashionable	Encounters:	Perspectives	and	Trends	in	Textile	and	Dress	in	the	Early	Modern	
Nordic	World,	red.	Tove	Engelhardt	Mathiassen,	Marie-Louise	Nosch,	Maj	Ringgaard,	Kirsten	Toftegaard	
och	Mikkel	Venborg	Pedersen,	Ancient	Textiles	Series	Vol.	14,	Oxbow	Books,	Oxford	2014,	s.	125.	
84	Susan	Vincent,	”To	Fashion	a	Self:	Dressing	in	Seventeenth-Century	England”,	Fashion	Theory,	vol.	3,	nr.	
2,	Routledge,	1999,	s.	199,	205,	212	och	Susan	Vincent,	Dressing	the	Elite:	Clothes	in	Early	Modern	England,	
Berg,	Oxford	2003,	s.	104,	108.	 	
85	Vincent,	2003,	s.	4.	
86	Ann	Rosalind	Jones	&	Peter	Stallybrass,	Renaissance	Clothing	and	the	Materials	of	Memory,	Cambridge	
University	Press,	New	York	2000,	s.	17,	20,	32–33.	
87	Runefelt,	2001,	s.	162.	
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Relationen mellan klädsel och en persons status var som sagt nära förbundet och det var 

genom kläderna som det gick att avläsa en persons börd eller ursprung. En persons status var 

menad att vara lätt igenkännbar utifrån dess yttre.88 

Ett betydande syfte med överflödsförordningar var att även försöka förhindra importen av 

lyxmaterial från utlandet. Det fanns en tanke om att utländskt mode och lyxprodukter var 

något farligt för människor och det fanns en stor oro över att detta hotade den svenska 

identiteten. Överflöd och lyx i sig ansågs som något dåligt när den var utländsk.89 

Det var svårt att se till så att lagstiftningen efterföljdes och det är desto svårare för oss idag 

och avgöra hur den efterlevdes. Överflödsförordningar som tidigmodernt fenomen går 

emellertid att se som en del av en samhällelig diskurs, ett uttryck för ett samhälles syn på 

klädselns roll, lyxkonsumtion, social status och utländska influenser. Dessa typer av 

förordningarna var följaktligen i mångt och mycket retoriska.90 

Detta återgår till dygden måttlighet och att leva i enlighet med sitt stånd. Det fanns en 

dubbelhet under perioden då det gäller överflöd och måttlighet då adeln förväntades uppvisa 

både och till en viss utsträckning. Det gällde dock att leva upp till den status man hade och 

leva utefter denna, på så vis handlade det om en ständig balansgång mellan måttlighet och 

överflöd. Lyxen fyllde därför sin funktion då ståndsmässig konsumtion uppehöll en persons 

anseende.91 

 

Visuell manifestation 

I porträtt från det sena 1500-talet och det tidiga 1600-talet tar modellernas klädedräkter stor 

plats, inte bara i det fysiska bildrummet utan även i det symboliska. Dräktmodet är något som 

har utgjort en signifikant del i porträttkonsten och många gånger varit av större betydelse än 

den avbildades faktiska anletsdrag. Kläder under den tidigmoderna perioden kunde 

representera ett mode och något man iklädde sig men var även något som formade bärarens 

kropp, identitet och sociala status. Det var ett privilegium att bli avporträtterad och då gällde 

det även att ta vara på den chansen genom att klä sig i de mest påkostade kläderna. De 

klädedräkter som finns avbildade i de adliga porträtten från sekelskiftet 1600 speglar dock 

inte nödvändigtvis vad en adelsperson bar till vardags, eller ens ägde själv, utan snarare den 

högst värdesatta och moderiktiga dräkten som var tänkbart. Kläderna som finns avbildade i 

 
88	Andersson,	2014,	s.	15–17	och	Englund,	1989,	s.	77.	
89	Runefelt,	2001,	s.	155	och	Andersson,	2014,	s.	17,	25.	
90	Andersson,	2014,	s.	30.	
91	Englund,	1989,	s.	72,	74.	
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porträtt kan symbolisera sådana som modellen teoretiskt kunde ha ägt, dessa var alltså 

antingen hyrda eller konstruerade av konstnären.92 Konstnärer kunde alltså lägga till 

klädedräkter, smycken och accessoarer i målningar som tillhörde ateljén snarare än modellen. 

På så sätt var ett porträtt många gånger ett skapande av den avbildades person och identitet 

lika mycket som en faktisk representation. Jones och Stallybrass framhåller att den avbildades 

identitet inte nödvändigtvis sitter i ansiktsdragen utan i de minutiöst detaljerade föremålen 

som omger personen. Det är de textilier, smycken och kläder de bär som skapar och formar 

modellen.93  

Som tidigare nämnts så var de inte enbart formatet och storleken som avgjorde kostnaden 

på ett porträtt utan även de material som användes i tillverkningen. Pigmenten och de föremål 

som finns representerade i ett porträtt förmedlade således även den avbildades status.94 

Genom att gång på gång upprepa kompositionen i porträtt med hjälp av poser, gester och 

attribut underlättade det även för betraktaren att identifiera och igenkänna porträttens 

symbolik och den avbildades dygder.95 På så sätt skapades en visuell retorik och 

kommunikation där ’talaren’, det vill säga konstnären och modellen, kommunicerade med den 

tänkta betraktaren i ett förutbestämt format.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
92	Jones	&	Stallybrass,	2000,	s.	40.	Tar	upp	som	exempel	Samuel	Pepys	som	hyr	kläder	till	sitt	porträtt.		
och	Vincent,	2003,	s.	97.	
93	Jones	&	Stallybrass,	2000,	s.	34–35,	40,	45.	
94	Jones	&	Stallybrass,	2000,	s.	42–43.	
95	Sidén,	2001	(diss.),	s.	46–47.	



	 33	

KAPITEL 5 

PORTRÄTTENS KONTEXT 
 

 

Biografi över de porträtterade 
 

Maktelitens släktband – arv, börd och äktenskap 

Undersökningens samtliga pendangporträtt föreställer äkta par ur samhällets högsta skikt, i 

detta fall högadeln. Som tidigare nämnts så utgjorde adeln en mycket liten del av 

befolkningen vid den här tiden och föredrog även att gifta sig inom sitt eget stånd. Detta 

resulterade i en adel som i många fall var släkt med varandra. Under arbetets gång har det 

framkommit att detta även är något som avspeglas i undersökningens porträtt. Margareta 

Sture (1547–1617), Ture Bielke (1548–1600), Mauritz Lewenhaupt (1559–1607), Svante 

Banér (1584–1628) och Ebba Grip (1583–1666) är samtliga är släkt med varandra. De som 

knyter dem samman är riksrådet syskonen Sten Eriksson Leijonhufvud (1518–1568), Märta 

Leijonhufvud Eriksdotter (1520–1584) och Anna Eriksdotter Leijonhufvud (1517–1540).  

Dessa var i sin tur syskon med Margareta Eriksdotter Leijonhufvud (1516–1551), Kung 

Gustav Vasas andra hustru och var drottning av Sverige 1536–1551. Syskonens mor, Ebba 

Eriksdotter Vasa (1490–1549), var syssling och sedermera svärmor till Gustav Vasa. Detta 

innebär att porträttens modeller på olika sätt var kopplade till och dessutom släkt med 

kungahuset och Sveriges elit.96 

Margareta Sture (1547–1617) och Ture Bielke (1548–1600) härstammade från två gamla 

högadliga ätter (bild 1–2). Margareta, liksom Mauritz, var kusin med Johan III och Karl IX 

samt Gustav Vasas tredje gemål Katarina Stenbock (1535–1621) genom Leijonhufvudsläkten. 

Margaretas moster, Margareta Eriksdotter Leijonhufvud (1516–1551), var gift med Gustav 

Vasa och Ture Bielkes morbror var gift med Anna Eriksdotter Leijonhufvud (1517–1540). En 

annan del av Bielkesätten kom att knytas till kungahuset då Gunilla Bielke (1568–1597), 

barnbarn till Anna Eriksdotter Leijonhufvud, gifte sig med sin fars kusin Johan III. 

 

 

 

 
96	Se	bilaga	2.		
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1. Okänd konstnär, Ture Bielke af Åkerö, 1548–1600,   2. Okänd konstnär, Margareta Sture, 1547–1617, 
1590. Olja på duk, 92x74 cm. Nationalmuseum,     gift Bielke, 1590. Olja på duk, 92x75 cm. 
Gripsholms slott, NMGrh 934.         Nationalmuseum, Gripsholms slott, NMGrh 166. 
 

 

 Under Ture Bielke och hans bröders ungdomsår blev det allt vanligare för pojkar inom 

högadeln att utbilda sig utomlands. Han genomgick en för tiden gedigen renässansutbildning 

på flertalet olika universitet runt om Europa under 1570-talet. Ture Bielke och hans bror 

Hogenskild Bielkes utbildning kom att bli både längre och mer omfattande än andra svenska 

adelsmän vid tiden. Ture Bielke förskaffade sig kunskaper i latin, tyska och italienska samt 

skicklighet i ridderliga idrotter.97 I Venedig år 1577 införskaffade han därtill Baldassare 

Castigliones bok Hovmannen på spanska.98 Kring denna period återkom även Ture Bielke till 

Sverige där han sedermera gifte sig år 1581 med Margareta Sture. Paret kom att få sex barn 

tillsammans varav två överlevde sin mor. När Bielkes egen mor dör 1590 tar han även över 

skötseln för Åkerö i Södermanland, det gods där han föddes.99 

 Åren kring 1590 var en orolig tid för paret. Ture Bielkes roll som politiker blev alltmer 

befäst vid tidpunkten för porträttens tillkomst likaså hans betydelse i de turbulenta 

förhandlingarna mellan Johan III, hertig Karl och Sigismund. Detta var under det så kallade 

 
97	Ture	Bielke,	urn:sbl:18184,	Svenskt	biografiskt	lexikon	(art	av	Tor	Berg.),	hämtad	2019-11-13	och	
Stadin,	2004,	s.	112–113.	
98	Arne	Losman,	”Adelskap	och	boklig	bildning”,	Signums	svenska	kulturhistoria	Renässansen,	red.	Jakob	
Christensson,	Signum,	Lund	2005,	s.	155.	
99	Ture	Bielke,	urn:sbl:18184,	Svenskt	biografiskt	lexikon	(art	av	Tor	Berg.),	hämtad	2019-12-25.	
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Nordiska tjugofemårskriget mellan Ryssland och Sverige vilket blossade upp på nytt år 1590. 

Under Johan III:s sista levnadsår var både Ture Bielke och Hogenskild Bielke i onåd hos 

kungen och utsattes för förföljelse. Detta eskalerade i att Ture Bielke tillsammans med flera 

andra rådsherrar avrättades på Karl IX:s påbud under Linköpings blodbad år 1600. Även 

Hogenskild Bielke avrättades några år senare 1605. Dessförinnan hade Margareta förlorat 

både sin far och två bröder i och med Sturemorden år 1567.100  

 Mauritz Lewenhaupt kom även han från den gamla och anrika högadliga svenska släkten 

Leijonhufvud (bild 3). Hans far var Sten Eriksson Leijonhufvud och hans faster Margareta 

Eriksdotter Leijonhufvud vilket gjorde honom kusin med både Johan III och Karl IX. Det 

tyskklingande efternamnet Lewenhaupt är en av variationerna som använts på namnet 

Leijonhufvud. Den tyskfödda Amalia von Hatzfeld var hovdam hos Maria av Pfalz (1561–

1589) som genom sitt giftermål med hertig Karl, sedermera Karl IX, år 1579 blev hertiginna 

av Södermanland (bild 4). Det var Mauritz som följde med sin kusin hertig Karl på hans 

giftermålsresa till Heidelberg i dagens Tyskland 1579 varpå han sedan stannade ett år hos 

kurfursten Ludvig VI:s hov, Maria av Pfalz far. Därefter var Mauritz i hertig Karls råd, knuten 

till hertigens hov och var fram till sin död lojal med denne. Den tredje september 1592 gifte 

sig Mauritz Lewenhaupt och Amalia von Hatzfeld på Nyköpings slott. Samma år som parets 

giftermål fick Mauritz i uppdrag att hämta hem hertig Karls blivande andra hustru och 

sedermera drottning av Sverige Kristina av Holstein-Gottorp (1573–1625).101 Mauritz stod 

således nära hertig Karl och hans hov samt var en politiskt högt uppsatt person i dåtidens 

Sverige. Med andra ord var Mauritz och Amalia väl bekanta med både den tyska och svenska 

hovmiljön och kulturen. År 1595 fick paret sitt enda barn Ebba Mauritzdotter Lewenhaupt 

(1595–1654). 

Även det tredje och sista paret Ebba Grip (1583–1666) och Svante Banér (1584–1628) 

hörde till Leijonhufvudätten (bild 5–6). Ebbas morfar Sten Leijonhufvud och Svantes mormor 

Märta Leijonhufvud var syskon, vilket gör paret sysslingar med varandra samt till Gustav II 

Adolf. Margareta Sture är Svantes moster och Mauritz Lewenhaupt är Ebbas morbror. Den 

adliga ätten Leijonhufvud har således gjort tydliga avtryck i den politiska kartan i 1500- och 

1600-talets Sverige genom giftermål, släktskap och sociala band. Det utgör även ett tydligt 

exempel på hur stor betydelse släktskap och äktenskap hade samt hur det genomsyrade den 

politiska och ekonomiska eliten i det tidigmoderna samhället.  

 
100	Ture	Bielke,	urn:sbl:18184,	Svenskt	biografiskt	lexikon	(art	av	Tor	Berg.),	hämtad	2019-11-13.	
101	Moritz	Stensson	(Leijonhufvud),	urn:sbl:11171,	Svenskt	biografiskt	lexikon	(art	av	Birgitta	Lager-
Kromnow),	hämtad	2019-11-13. 
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3. Okänd konstnär, Mauritz Lewenhaupt (1559–1607),  4. Okänd konstnär, Amalia von Hatzfeld (1560–
1596. Olja på duk, 189x135,5 cm. Skokloster slott, 3013.   1629), 1596. Olja på duk, 189x135 cm. Skokloster  

slott, 3012. 
 

När Svante Banér var 16 år gammal blev hans far, liksom hans mosters make Ture Bielke, 

avrättad genom halshuggning i samband med Linköpings blodbad år 1600. Detta lämnade 

Svante Banér och hans nio syskon faderlös. Efter sin fars död vistades Banér flera år 

utomlands, till en början vid olika universitet i Europa där han undervisades i bland annat 

moderna och klassiska språk. Däremot avbröt han sina studier på grund av bristande resurser 

och gick istället över till krigstjänst där han med tiden steg i graderna.102 Svante Banérs 

intellektuella utbildning kan sägas fortsatte när han därefter var kammarherre hos den lärde 

lantgreve Moritz av Hessen-Kassel. Hovet var berömt för runt om Europa och här utbildades 

många unga adelsmän, inklusive Svante Banér, i riddarspel, jakt och fäktning, dans och musik 

samt bokliga kunskaper.103 Efter Karl IX:s död och Gustav II Adolfs tillträde på tronen 

återvände Svante hem till Sverige där han intog positionen som den nye kungens hovmarskalk 

vilket innebar att han vistades i kungens allra närmaste krets.104 Något som intygar hur nära 

 
102	Svante	Banér,	urn:sbl:19052,	Svenskt	biografiskt	lexikon	(art	av	B.	BOËTHIUS.),	hämtad	2019-11-13.	
103	Inger	Ström-Billing,	Ebba	Grip:	slottsfru	i	Danderyd	på	1600-talet, Samfundet	Djursholms	forntid	och	
framtid,	Djursholm	2009,	s.	33–34.	
104	Svante	Banér,	urn:sbl:19052,	Svenskt	biografiskt	lexikon	(art	av	B.	BOËTHIUS.),	hämtad	2019-11-13.	
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Svante stod sin syssling kungen och makten var att han var en av de som bar tronhimlen vid 

Gustav II Adolfs kröningsceremoni år 1617.105 

Vid 3 års ålder avlider Ebbas mor Edla Leijonhufvud i barnsängsfeber vilket lämnar de 

fem syskonen Grip moderlösa. När Ebba sedan är åtta år dör hennes far Moritz Grip ute i fält 

och gör syskonen Grip föräldralösa. Ebba och hennes systrar tas då omhand av deras mormor 

Ebba Lilliehöök, gift med Sten Leijonhufvud, vilken därefter ansvarar för deras utbildning 

och uppfostran. Hos Ebbas mormor fanns det privata lärare vilka undervisade Ebba och 

hennes syskon. Som flicka fick Ebba lära sig om hushållning, hur man skötte ett stort hushåll 

och det arbete som tillhörde detta. Tyngdpunkten i undervisningen låg inte på att lära sig att 

läsa och skriva ordentligt som det gjorde för pojkarna.106 

Släkterna Grip och Banér hade sedan länge befunnit sig på styrande maktpositioner i 

Sverige både militärt och administrativt. Ebba Grip kom från en ekonomiskt välbärgad familj 

och fick med sig ett stort arv in i giftermålet vilket sedermera övergick till Svante Banér. 

Familjen Grip ägde hundratalet gårdar, stadsegendomar och disponerade slottet Vinäs som 

sätesgård. Parets bröllopsfest anordnades hos änkedrottningen Katarina Stenbock i 

Stockholm. Kungafamiljen stod för festen vilket vanligt förekommande om man var en del av 

hovet. Som morgongåva fick Ebba Djursholms slott av Svante vilket sedan blev parets 

sätesgård, det vill säga deras huvudsakliga bostad. När Svantes mor Christina Sture dör år 

1623 blir Djursholms slott således Ebbas egendom när Svante sedan går bort år 1628.107  

 

 

Konstnärliga strömningar och influenser 
 

Porträttkonstens väg i Sverige och Europa 

Inga av undersökningens pendangporträtten har några tidigare kända konstnärsattributioner. 

Det finns heller ingen möjlighet att undersöka vilka porträttens upphovspersoner har varit. 

Däremot kan det vara av vikt för porträttanalysen samt för att kunna placera porträtten i deras 

samtida kontext att undersöka vilka konstnärliga internationella och nationella strömningar 

och influenser porträtten uppvisar. Under Gustav Vasas regeringstid tog en svensk 

porträttradition fart främst genom utländska porträttmålare som kom till kungens hov. 

 

 
105	Ström-Billing,	2009,	s.	64.	
106	Ström-Billing,	2009,	s.	18,	21,	24.	
107	Ström-Billing,	2009,	s.	17,	19,	56,	63–64.	
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5. Okänd konstnär, Svante Banér (1584–1628).   6. Okänd konstnär, Ebba Grip (1583–1666). Olja på 
Olja på duk, 187x103 cm. Privat ägo, Sjöö    duk, 222x122 cm. FoF porträttsamling, Djursholms  
porträttsamling, Sjöö slott.         slott. 
 

 

Denna tidiga porträttkonst var starkt influerad av den tyska konsten men kom med tiden att ge 

vika för den internationella hovstilen som i Sverige representerades av främst nederländska 

konstnärer.108 Denna internationella stil växte fram runt om i Europas hov där de 

nederländska konstnärerna fick en framstående ställning i dess utveckling och spridning. 

Nederländerna besatt en mångfald av konstnärer som under 1500-talets senare del sökte 

arbete utomlands bland annat på grund av sin religiösa tro. På så sätt spreds den så kallade 

internationella hovstilen även till Sverige, en porträttradition som hade sitt ursprung hos 

konstnärer så som Tizian, Antonis Mor och Bronzino.109  

 
108	Boo	von	Malmborg,	Svensk	Porträttkonst	under	fem	århundraden,	Allhems	förlag,	Nationalmusei	
skriftserie	nr	18,	Malmö	1978,	s.	27.		
109	Malmborg,	1978,	s.	27	och	Karl	Erik	Steneberg,	Vasarenässansens	porträttkonst,	Wahlström	&	
Widstrand,	Stockholm	1935,	s.	15	och	Sidén,	2001	(diss.),	s.	41.	
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Erik XIV bidrog till uppkomsten av en svensk målarskola där lärlingar gick i utbildning. 

Denna inhemska utbildning resulterade senare i det som benämns av Karl Erik Steneberg som 

’den tidigare vasastilen’ inom porträttmåleri och menar att den bör ses som en självständig 

porträttradition. Den svenska porträttstilen är återkommande för flera konstnärer som 

uppvisar gemensamma drag av stilen långt in på 1600-talet. Under Johan III:s regeringstid 

(1568–1592) var den nederländska konstnären Johan Baptista van Uther hovmålare vilken 

hade en mästersven, gesäll, vid namn Holger Hansson som i sin tur var hovets porträttmålare 

under 1600-talets första fjärdedel. Det är även Hansson som senare upprätthåller den svenska 

målarutbildningen.110 Den nederländska målaren Arendt Lamprechtz arbetade även som 

porträttmålare i Sverige från 1585 fram till sin död 1623. Dennes son och elev Cornelius 

Arendtz kom tillsammans med Holger Hansson att bli de porträttmålare som dominerade 

under 1600-talet första årtionden och kan ses som den första svenska generationen 

porträttmålare.111 

Det representativa helfigursformat som användes inom den internationella hovstilen som 

till en början varit reserverad endast kungligheter, började nyttjas av högadeln under 1580-

talet i Sverige.112 Det furstliga helfigursporträttet följde vanligen samma kompositionsschema 

där modellen är avporträtterad framifrån med en något vriden kropp och ett idealiserat 

utseende. Männen avbildas mot en plan bakgrund med en hand vilandes på höften och den 

andra placerad på ett bordshörn eller stolskarm. Vanligt förekommande är även ett draperi i 

bildrummets ena övre hörn samt att mannen bär en värja och håller ett par handskar. 

Kvinnorna avbildas även de med ett par handskar eller en bok antingen med knäppta händer 

framför sig eller med den ena handen vilandes på ett bordshörn. Ett annat återkommande 

attribut i kvinnoporträtt vid 1600-talets början är en solfjäder.113 Som exempel på 

helfigursporträtt som återspeglar detta återkommande schema kan här nämnas både porträtten 

på Mauritz Lewenhaupt och Amalia von Hatzfeld samt Svante Banér och Ebba Grip. Ett 

porträtt som till synes har fungerat i stor utsträckning som förebild för flera efterföljande 

kvinnoporträtt i Sverige är det föreställande änkedrottningen Katarina Stenbock daterat till 

1570-talet har (bild 7.) Detta porträtt är tillskrivet den tidigare nämnda porträttmålaren van 

Uther och uppvisar denna representativa porträttstil.114 

 
110	Steneberg,	1935,	s.	33–34,	40–41	och	Malmborg,	1978,	s.	32.	
111	Malmborg,	1978,	s.	42–43	och	Merith	Lindgren,	”Måleriet”,	Signums	Svenska	Konsthistoria:	[Bd	5]	
Renässansens	Konst,	red.	Göran	Alm,	Signum,	Lund	1996,	s.	256.	
112	Malmborg,	1978,	s.	29,	34.	
113	Steneberg,	1935,	s.	14	och	Malmborg,	1978,	s.	34.	
114	Malmborg,	1978,	s.	33–34.	
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         7. Attr. J. B. van Uther, änkedrottning Katarina  
         Stenbock, 1570-talet. Privat ägo, Torpa. 

 

 

Porträtten av Margareta Sture och Ture Bielke har likheter med ett antal andra porträtt från 

1570- och 80-talen. Här kan nämnas två pendangporträtt vars modeller idag inte är 

identifierade men dess upphovsman är tillskriven Johan Baptista van Uther (bild 8–9).115 

Trots att det inte är möjligt att avgöra vem eller vilka som har utfört pendangporträtten av 

Margareta Sture och Ture Bielke går det alltså att se vilken tradition och stil de har tillkommit 

inom. Även om det inte går att säkert tillskriva kvinnoporträttet van Uther menar Boo von 

Malmborg att det sannolikt är utfört av någon i hans krets.116 

 Undersökningens helfigursporträtt uppvisar som nämnts ovan denna internationella hovstil 

genom dess format, komposition och fasta poser. Trots att pendangporträttens upphovsmän 

inte går att fastställa ingår de i en större adlig porträttradition och konstnärlig strömning 

vilken utgår ifrån bestämda konventioner. Historikern Inger Ström-Billing antar att 

upphovsmannen kan vara Jacob Henrik Elbfas (1600–1664). Däremot är han inte aktiv i 

Sverige som porträttmålare förrän år 1622 vilket gör attribueringen otillförlitlig.117  

 
115	Malmborg,	1978,	s.	34,	Steneberg,	1935,	s.	32	och	Karl	Erik	Steneberg,	”De	Mörnerska	familjeporträtten	
på	Tyresö:	en	studie	i	greve	Carl	Mörners	samling”,	Nordiska	museets	och	Skansens	årsbok	Fataburen	1933,	
red.	Andreas	Lindblom,	Gösta	Berg	och	Sigfrid	Svensson,	Stockholm	1933,	s.	135–138	och	Bo	Lagercrantz,	
”Mörnerska	porträttsamlingen	på	Tyresö,	Nordiska	museets	och	Skansens	årsbok	Fataburen	1958,	red.	
Gösta	Berg	och	Bengt	Bengtsson,	Stockholm	1958,	s.	60–61.	
116	Malmborg,	1978,	s.	34.	
117	Ström-Billing,	2009,	s.	52.	
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8. Attr. J. B. van Uther, Okänd man, möjligen Erik   9. Attr. J. B. van Uther, Okänd kvinna, möjligen  
Sparre (1550–1600), 1570-talet, Privat ägo, Tyresö.  Ebba Brahe (1555–1634), 1570-talet. Privat ägo,  

Tyresö.   
 

 

För eftervärlden är det till synes en relativt homogen porträttstil som förekommer kring 

sekelskiftet 1600, Steneberg menar däremot att det troligtvis inte tedde sig så för den samtida 

betraktaren. Det var vanligt att periodens porträtt anpassades och komponerades för att 

överensstämma med övriga släktporträtt i angallerier. I dessa adliga angallerier eftersträvades 

en enhetlighet varför många porträtt utformades efter ett uppenbart schema och följaktligen 

liknar varandra.118 Vidare består det porträttbestånd som finns bevarat idag i stor utsträckning 

av senare kopior där kopisterna i många fall kan ha gjort en medveten stilanpassning varför 

enligheten från tidens porträtt blir så framträdande. Kopister har även tagit tillfället att ändra 

eller lägga till inskriptioner och ibland även draperier. Tidigare konsthistoriker har i detta 

sammanhang påpekat likheten mellan de mansporträtt i helfigur som idag finns på Sjöö slott 

föreställande män ur Banérsläkten däribland Svante Banér och hans bröder (bild 10–12).119 

Dessa porträtt är tillkomna vid olika tidpunkter och utförda av olika konstnärer men uppvisar 

ändå en genomgående enlighet i kompositionen. Porträttsviten som idag hänger på 

Gripsholms slott föreställande män ur Sturesläkten, det vill säga Margareta Stures bröder och 

 
118	Steneberg,	1935,	s.	5,	40.	
119	Ström-Billing,	2009,	s.	41,	44.	
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far, är ännu ett exempel på hur familjeporträtt har anpassats till varandra trots olika 

upphovsmän och dateringar.120 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
10. Okänd konstnär, Svante Banér   11. Okänd konstnär, Axel Banér      12. Okänd konstnär, Carl Banér 
(1584–1628), 1624. Privat ägo, Sjöö  (1594–1642). Privat ägo, Sjöö      (1598–1632). Privat ägo, Sjöö  
porträttsamling, Sjöö slott.     porträttsamling, Sjöö slott.       porträttsamling, Sjöö slott. 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
120	Malmborg,	1978,	s.	33,	42,	Steneberg,	1935,	s.	40	och	Olin,	2005,	s.	450–453.	
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KAPITEL 6  

TRE ÄKTA PAR - ANALYS AV SEX PENDANGPORTRÄTT 

FRÅN CA 1590–1620 
 

 

Porträtten föreställande Margareta Sture och Ture Bielke 

 
Pendangporträtten föreställande Ture Bielke (1548–1600) och Margareta Sture (1547–1617) 

är midjebilder och mäter 92x74 cm respektive 92x75 cm (bild 1–2). Paret är vända mot 

varandra, kvinnan till vänster om mannen, medan båda har sina blickar riktade ut ur 

bildrummet mot betraktaren. Ture Bielkes vänstra hand är knuten kring ett par gula 

skinnhandskar medan Margareta Sture har sina händer knäppta framför sig kring ett par vita 

glänsande handskar med gul krage. Här skymtar även kvinnans svartsticksbroderade 

manschetter fram. De båda porträtten framstår som mörka då parets svarta klädedräkter nästan 

smälter samman med den mörkbruna enhetliga bakgrunden. De vita fint veckade pipkragarna 

som paret bär bryter av det mörka intrycket liksom kvinnans vita hjärtformade huvudbonad 

med spets vilken sluter tätt kring hennes ansikte. Kvinnodräktens översta plagg, överkjorteln, 

har en svart krage samt en lång brun pälsstola som ligger runt hennes nacke. Den helsvarta 

klädedräkten döljer all antydan till någon naturlig kroppsform. Mannen har sin högra hand 

placerad på sin höft vilken nästan döljs av hans svarta spanska kappa. De båda porträtten bär 

inskriptioner med de avbildades namn samt en text som lyder ”ANNO. DNI. M.DXC, 

ÆTATIS VERO SVÆ, XXXXII” vilket talar om att porträtten utfördes år 1590 när de äkta 

makarna båda var 42 år gamla. Detta innebär att porträtten är daterade 9 år efter deras 

giftermål år 1581 och 10 år före det att Ture Bielke blir avrättad under Linköpings blodbad år 

1600. 

 Porträttet föreställande Margareta Sture hänger idag i Drabantsalen på Gripsholms slott 

tillsammans med åtta andra kvinnoporträtt från samma tidsperiod. Med andra ord hänger 

porträttet inte tillsammans med dess pendangporträtt av Ture Bielke då detta är förrådsställt.  

 

Släktskap och äktenskap 

Porträtten föreställande Margareta Sture och Ture Bielke har mycket begränsat med attribut. 

Handskarna blir kanske det enskilt mest påtagliga attributet hos paret. Detta var ett vanligt 
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återkommande element i periodens porträttkonst och var även en viktig modeaccessoar. 

Handskar har en mångbottnad symbolik inom porträttkonsten och dess innebörd är avhängig 

den kontext de befinner sig i. I regel signalerade handskar som dessa hög social status och 

rikedom samt frånvaron av ett fysiskt krävande arbete.121 Under 1500- och 1600-talet kom de 

allt mer att symbolisera äktenskapet och fungerade många gånger inom porträttkonsten som 

en sinnebild för detta. Accessoaren var tätt förknippad med flera av livets ceremonier och 

däribland bröllopet då det ofta gavs som gåva till det nygifta paret men kunde även ges som 

present makarna emellan. Paret Bielke uppvisar hur en man och kvinna vanligen avbildades 

med handskar, det vill säga de håller i handskarna istället för att ha dem på sig. Detta var 

enligt social etikett och decorum.122  

Sett till detta så var valet att framställas med handskar förmodligen mycket medvetet och 

innebar att paret varit införstådda med dess rika symbolik. Som varandes i princip det enda 

attributet i dessa porträtt förstärks även dess innebörd desto mer. Handskarna fungerar som ett 

effektivt sätt att förena pendangerna och skapa samhörighet de emellan. Det utgör förutom en 

äktenskaplig symbol även ett uttryck för parets höga status. 

 Pendangporträtten i sig blir en symbol för äktenskapet mellan Ture Bielke och Margareta 

Sture och en viktig föreningen mellan två mäktiga och anrika adelssläkter. Det intima 

midjeformatet kan ses som ett slags uttryck för en form av äktenskapliga värderingar eller rent 

av ekonomiska. Kompositionen av porträtten placerar det äkta paret i centrum och formatet 

tyder på att det även var tänkt för att betraktas i en intimare miljö. 

Kvinnan är avbildad till vänster om sin make vilket ansågs som den mindre värderade 

placeringen gentemot den högra sidan. Kvinnans lydnad och underordning gentemot mannen 

var, som tidigare beskrivits, enligt Guds bud. Genom att placera paret enligt dessa 

konventioner synliggörs även dessa strukturer. Porträttens uppbyggnad speglar således inte 

enbart synen på äktenskap utan även relationen mellan mannen och kvinnan under 

tidsperioden. 

 

Dygd 

Kvinnans placering till vänster om mannen samt deras gester kan även ses som en reflektion 

av hur perioden präglades av begreppet dygd. Genom denna placering framställs inte bara 

Margareta Sture som underdånig utan även from och gudfruktig. Då lydnad var i enlighet med 

Guds bud kan det läsas som en form av gudsfruktan, vilket var den mest grundläggande 

 
121	Vincent,	1999,	s.	212–213.			
122	Smith,	1978,	s.	74–78.	
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dygden och förutsättningen för all annan dygd. Kyrkan ansåg att äktenskapet var en del av 

Guds ordning och som äkta par fanns det möjligen då ytterligare en innebörd av att visuellt 

uppvisa sitt äktenskap likt Margareta Sture och Ture Bielke. 

Margareta Sture gestaltas i detta porträtt som den dygdiga kvinnan återgiven i rollen som 

hustru. Martin Olin menar att detta kvinnoporträtt uppvisar den värdiga, fromma och 

högtstående matriarken.123 För en man och en kvinna kan det ha varit ett uttryck för dygd att 

bli avporträtterade som makar då det mest dygdiga sättet att leva var inom äktenskapet. 

Porträtten föreställande paret Bielke framstår i sig även som en äktenskaplig handling och ett 

uttryck för äktenskaplig kärlek. Det var just genom omtänksamma handlingar som det gifta 

parets mest betydelsefulla gemensamma dygd äktenskapskärlek övades upp.  

 Ture Bielke porträtteras med händerna placerade stadigt på höfterna med armbågarna 

stickandes ut vid sidorna. Denna pose är återkommande för mansporträtt under 1500-talet och 

in på 1600-talet som en markör och uttryck för adliga egenskaper och dygder så som styrka, 

tapperhet och beslutsamhet. Denna armställning, så kallad akimbo, var inte vidare accepterad 

i verkliga livets sociala sammanhang men var i porträttkonsten ett emblem för män att 

uppvisa ståndstillhörighet och dygd. Margareta Sture framställs i en desto mer återhållsam 

pose med händerna slutna framför sig. Detta var två poser typiska för mans- respektive 

kvinnoporträttet vid tiden och framhäver vilka olika normer och ideal som tillskrevs män och 

kvinnor.124 

 

Adliga ideal och visuell manifestation 

De veckade pipkragarna som både mannen och kvinnan bär är ett kännemärke för deras höga 

ekonomiska och sociala status. Detta var av högsta mode och dessutom ett plagg som enbart 

samhällets översta skick hade råd och möjlighet att bära. Det var enormt tids- och 

resurskrävande att hålla dessa kragar vita och vecken stärkta, ett arbete som ägarna till dessa 

kragar inte utförde själva. Därutöver var det heller inte möjligt att utföra ett avsevärt 

ansträngande fysiskt arbete iförd denna accessoar.125 Som tidigare nämnts fungerar även 

handskarna paret bär som en påtaglig statussymbol. 

 Ture Bielke framställs i detta porträtt som den välutbildade renässansmannen och var en av 

de få välutbildade adelsmännen i Sverige vid sekelskiftet 1600 som dessutom gjort en 

 
123	Olin,	2005,	s.	452–453.	
124	Larsson,	2001,	s.	40–41.	
125	Anna	Reynolds,	In	Fine	Style:	The	Art	of	Tudor	and	Stuart	Fashion,	Royal	Collection	Trust,	London	2013,	
s.	59.	
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bildningsresa utomlands.126 Han framträder i sitt porträtt som en modemedveten adelsman 

med spansk dräkt och välansat skägg. Genom att avporträtteras på detta sätt uttrycker Ture 

Bielke ett mansideal och ett humanistiskt bildningsideal vilket följaktligen fungerar som ett 

sätt att markera mannens sociala status och makt. 

Det skapas en påfallande kontrast mellan kvinnans knäppta händer bredvid mannens 

händer på höfterna. Dessa konventionella poser beskrivs vanligen i tidigare forskning som 

manligt aktivt och kvinnligt passivt. 127 Detta behöver inte nödvändigtvis stämma då 

handgesterna kan ses representera olika former ideal, roller och konventioner som i sin tur var 

könsbestämda. 

 Det förefaller som att Margareta Sture och Ture Bielke båda är medvetna om och 

införstådda i deras samtids krav på decorum och adliga ideal genom uppträdande och 

utseende. Detta uttrycks å ena sidan genom det strikta spanska modet de båda är iklädda, det 

mode som var dominerande i Sverige under det sena 1500-talet. Både klädedräkt, textilier och 

smycken var desto mer modesta och dämpade än perioden både före och efter.128 Å andra 

sidan så framkommer detta genom att de låter avporträttera sig med dessa poser i ett manér 

tillhörande den internationella hovstil som användes av adeln ute i Europa. Paret Bielke 

framställer sig som en del av denna internationella elit och markerar därmed deras tillhörighet 

inte enbart till den svenska adeln utan visar även prov på att räknas till den europeiska 

aristokratin. 

 

Porträttens syfte och funktion  

Dessa pendangporträtt är som bekant midjebilder vilket innebär ett något mindre format med 

specifika förutsättningar vilket kan ha varit en avgörande faktor i deras placering och funktion 

för beställarparet. Formatet kan tolkas som ett tecken på att porträtten förordade ett mer intimt 

sammanhang än helfigursbilden. Midjebilden tillåter betraktaren att komma närmare 

Margareta Sture och Ture Bielke och även paret uppfattas som mer privat sinsemellan. Som 

betraktare inbjuds man till en desto mer förtrolig relation till det avbildade paret.129 Däremot 

är det även viktigt att ta hänsyn till den ekonomiska aspekten i beställningen av dessa porträtt. 

Porträtt som dessa var oerhörda ekonomiska investeringar vilket var avgörande i valet av 

format då midjebilder var mindre kostsamma än helfigursbilder. 

 
126	Stadin,	2004,	s.	110.	
127	Smith,	1978,	s.	73	och	Woods-Marsden,	2013,	s.	453.	
128	Steneberg,	1935,	s.	29.	
129	Woodall,	1997,	s.	82–83.	
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 Det avbildade parets samband och porträttens tillhörighet med varandra förstärks med dess 

samstämmiga inskriptioner. Det är högst osäkert om inskriptionerna är från parets samtid, sett 

utifrån tidigare forskning i undersökningen så är det förmodligen ett tillägg från senare tid. 

Texterna kan vara ett tillskott från porträttens förmodade flytt från Åkerö slott till Gripsholms 

slott år 1822 genom hovmarskalken Fredrik Fabian Montgomery (1770–1831). I och med 

förflyttningen infogades porträtten i en betydligt större porträttsamling där de avbildades 

biografiska information kan ha behövts stärkas. Inskriptionerna fyller dock sin funktion i detta 

sammanhang, det vill säga förstärker hur porträtten i övrigt speglar varandra kompositionellt. 

Sättet som mannen och kvinnan är avbildade, hur de speglar varandra genom pose, 

klädedräkt, handskar och ansiktsuttryck förenar paret och deras skilda bildrum. Dessa element 

fungerar som en bro som för porträtten och paret samman.  

 

 

Porträtten föreställande Amalia von Hatzfeld och Mauritz Lewenhaupt 
 

De två helfigursporträtten som avbildar Amalia von Hatzfeld (1560–1628) och Mauritz 

Lewenhaupt (1559–1607) har måtten ca 189x135 cm vilket innebär att paret är avbildat i 

naturtrogen storlek (bild 3–4). Paret står vända mot varandra, kvinnan till vänster om mannen, 

båda med blicken riktad ut mot betraktaren. Kvinnan håller ett par svarta handskar med vit 

bård och en grön frans med händerna slutna framför sig. Mannen står med benen stadigt isär 

med högra handen i midjan och den vänstra vilandes på ett bord hållandes handskar 

överensstämmande med de i kvinnoporträttet. De båda avbildade förefaller vara upplysta 

framifrån vilket förstärks genom de färgstarka dräkterna mot den mörkbruna bakgrunden. 

Mauritz Lewenhaupt bär en klädning bestående av en laxrosa tröja och byxor, en färg som 

med en samtida term beskrivs som ”livfärgad”, samt en svart spansk kappa över axlarna 

vilken slutar strax nedanför stussen. Tröjan är knäppt mitt fram med omkring 16–17 synliga 

knappar. Tröjan och byxorna är av likadant tyg, möjligen atlassiden, med vita horisontella 

band som löper längs dräkten och vertikala slitsar i tyget vilket blottlägger den underliggande 

vita fodringen. Det rödrosa tyget har ett mönster bestående av små slingrande former vilket är 

svårt att urskilja med blotta ögat (bild 13). Tröjan avslutas mitt fram med en spets samt en 

välvning över magen vilket skapar intrycket av att den hänger över bältet. Byxorna är något 

pösiga över höfterna för att sedan smalna av och sluta strax under knäna. Han bär även 

matchande strumpor till den rödrosa dräkten och svarta skor som liknar tofflor samt vita 

fotlappar. Runt halsen vilar en tunnare vit spetskantad krage. Han är smyckad med ett 
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guldörhänge med en grön ädelsten samt en ring på hans ena hand. En ryttarvärja med förgyllt 

korgfäste hänger i ett midjehäng runt mannens midja. Mannen är ljus i hyn med rödlätt hår 

och en friserad mustasch.130 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
         13. Detaljbild av mönstret på klädningen  
         buren av Mauritz Lewenhaupt. 
 

 

Vid ett besök på Skokloster och inför de båda pendangporträtten framkommer det att 

parets klädedräkter har i princip överensstämmande färgnyans. I reproduktioner av 

kvinnoporträttet framstår kvinnans klädedräkt ha en mörkare röd nyans och inte laxrosa som 

den i själva verket är, likt mannens klädedräkt. Amalia von Hatzfeld bär en fotsid kjortel och 

livstycke mönstrad med blad- och växtslingor i guld och silver. Detta mönster påminner om 

det för perioden återkommande granatäpplemönstret. Ovanpå kjorteln bär hon en svart ärmlös 

överkjortel eller kappa vilken är prydd med bårder i guld- och silverspetsar samt axelkarmar 

dekorerade med guld- och silverspetsar.131 Hon bär två stora guldhalsband varav en stor 

berlock med ädelstenar, pärlor och en ryttarfigur i emalj samt en guldkedja runt midjan. 

Kvinnan bär en vit framåtlutad, stärkt pipkrage med spetskant och vita spetsmanschetter. Det 

rödlätta håret är hårt uppsatt och nästan helt täckt av ett rött tyg. Ansiktet ramas in av en 

hjärtformad huvudbonad utav pärlor, en så kallad bongrace, som även är prydd med 

guldsmycken och ädelstenar. Hon är helt täckt utav textilier och smycken och hennes 

 
130	För	mer	information	om	Mauritz	Lewenhaupts	klädning,	se	Aneer,	2009,	s.	136,	146,	154,	184,	196–
197.	
131	För	diskussion	kring	termen	kjortel,	se	Aneer,	2009,	s.	161.	
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naturliga kroppsform är således dold. Bysten är platt, ärmarna puffiga och kjolen konformad 

utav en underliggande styvkjol så kallad vertugadin. 

 De båda pendangporträtten är försedda med sina släkters adliga vapensköldar samt 

inskriptioner vilka lyder: ”AMALEI GREFWIN.ZV.RASBORGK.FRAV.ZV.KIEGEHOLM. 

GEBORENE.VON.DEM.STAMMEN.VND.ALTEM.GESCHLECHTE.HOTZFELDT. 

ANNO.DOMINI.1596 ” respektive "MORITZ.GRAF.ZV.RASBORGK.FREIHER.ZV: 

GREFSNES.VNDT.KIEGLEHOLM: ANNO DOMINI: 1596 ". Detta ger oss information när 

porträtten är daterade, år 1596, samt modellernas namn, ställning, sätesgårdar och härkomst.  

 

Släktskap och äktenskap 

Giftermålet mellan Mauritz Lewenhaupt och Amalia von Hatzfeld innebar inte en allians 

mellan två mäktiga adelssläkter utan en förening mellan en högadlig svensk ätt och en tysk 

adelssläkt av betydligt lägre börd. Valet att avbildas i detta representativa format kan ha 

fungerat som ett sätt att manifestera och befästa äktenskapets status och således legitimera 

det. Äktenskapet värderades högt i det tidigmoderna samhället vilket i sin tur värdesatte en 

gift man eller kvinna högre än en ogift sådan. Pendangerna i naturlig storlek tjänar som en 

symbol för betydelsen och upphöjandet av makarnas äktenskap. Formatet och storleken ger i 

sig en tyngd bakom denna symbolik. Vidare går detta även att tolka som ett uttryck för den 

maktposition paret innehade i Sverige och blir således en metafor för deras sociala och 

ekonomiska status. 

 Det finns flera attribut som sammanför makarnas porträtt. Även detta par är porträtterade 

med varsitt par handskar burna på två olika sätt. Kvinnan har sina händer slutna runt 

handskarna medan hennes make har sina placerade på ett bord. Detta är som tidigare påpekats 

återkommande konventionella poser och attribut för ett mans- respektive kvinnoporträtt vid 

sekelskiftet 1600. Symboliken förstärks i dessa pendangporträtt genom att handskarna som 

paret bär är identiska med varandra. De löper som en röd tråd mellan porträtten och tydliggör 

en samhörighet i makarnas relation. Klädedräkterna som paret är iförda har, som tidigare 

beskrivits, mycket lika färger och överensstämmer väl med varandra. Mauritz Lewenhaupt 

bär som bekant en ryttarvärja medan Amalia von Hatzfeld bär ett halssmycke föreställande en 

ryttare i emalj. Det finns liknande ryttarsmycken bevarade och avbildade i porträtt från tidigt 

1600-tal. Smycken likt dessa associerades med ridderliga ideal och bars vanligen av män som 

mode- och statussymboler och placerade bäraren i en mycket exklusiv samhällsgrupp.132 Vid 

 
132	Reynolds,	2013,	116–117.	
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en närmare betraktelse går det även att observera att örhänget som mannen bär är identiskt 

med hänget som är fäst i kvinnans ryttarsmycke. Även detta är element som befäster parets 

och porträttens tillhörighet till varandra genom att kommunicera över de separerade 

bildrummen. Attributen reflekteras och korresponderar mellan de två pendangporträtten och 

det är genom dessa accessoarer som porträttens förenas. 

Likt undersökningens övriga kvinnoporträtt så är Amalia von Hatzfeld avbildad till vänster 

om sin make. Återigen är detta överensstämmande utifrån periodens formella 

porträttkonvention och decorum sett till uppfattningen om den under- och överordnade 

kvinnan respektive mannen. Pendangporträtten uppvisar ett idealt äkta par som följer sociala 

och visuella föreskrifter om manligt och kvinnligt och visar även prov på hur ett föredömligt 

äktenskap kan framställas inom porträttkonsten. 

 

Dygd 

Mauritz Lewenhaupt är avbildad med ena handen på höften och ryttarvärja vilket vid 

sekelskiftet 1600 blivit en konvention för mansporträtt i helfigur. Armställningen är som 

tidigare beskrivits ett uttryck för manligt förknippade dygder så som styrka och tapperhet. 

Även värjan kan läsas som ett uttryck för detta samt den manliga dygden flit, vilket var 

mannens främsta dygd och avsåg då hans flitighet i att vara lydig och trogen mot kung och 

fosterland. Mannen porträtteras som underdånig gentemot överheten och framställs 

följaktligen som en dygdig adelsman.  

Amalia von Hatzfeld är avbildad till vänster om sin make med knäppta händer framför sig. 

Denna gest kan tolkas som ett uttryck för de högt aktade kvinnliga dygderna ödmjukhet, 

blygsamhet och förstånd. Återigen blir kvinnans placering till vänster om mannen en 

reflektion för hur dygdbegreppet genomsyrade den visuella kulturen och porträttkonsten samt 

återspeglar hur mannen och kvinnan idealt skulle framställas i relation till varandra. 

 

Adliga ideal och visuell manifestation 

Värjan som mannen är avbildad med blir även en symbol för hans adliga utbildning och 

identitet. Då fäktning och hantering av vapen ingick en adelsmans utbildning blev det även 

betydande att också avporträtteras med en värja i sidan. Under 1600-talet kom värjan att bli 

ett närmast obligatoriskt inslag i de adliga mansporträtten och var nära förknippat med 

adelsmannens sociala status. Denna utveckling följer även det rådande klimatet och 

upptrappningen av det 30-åriga krig som Sverige är en del av. Inom porträttkonsten fungerar 

värjan och andra krigsattribut som ett sätt att förstärka förbindelsen mellan den adliga 
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mannens identitet och hans lojalitet med överheten. Ryttarvärjan symboliserar här Mauritz 

Lewenhaupts status som ämbetsman och hovman snarare än militär då värjan vilar i sin skida 

och han istället håller i handskarna.  

 Mannen är porträtterad i en ofta upprepad pose som har sitt ursprung i retoriken. Den raka 

hållningen med fötterna en aning isär, stadigt placerade på golvet med vänster fot något 

framsträckt är en pose som skulle nyttjas av ’talaren’ för att fånga åhörarens uppmärksamhet 

och vinna dess medhåll. Detta återspeglar i vilken grad även retoriken genomsyrade 

tidsperiodens kulturella och visuella uttryck. Förenat med handskarna och värjan hade det 

helfigursformat Mauritz Lewenhaupt framställs med för avsikt att uttrycka hans adliga och 

krigiska karaktärsdrag som styrka, makt och mod.133 Följaktligen fungerar porträttet som ett 

sätt att uttrycka och visualisera mannens ståndstillhörighet. 

 Paret Lewenhaupt är porträtterade med klädedräkter som representerar den nordeuropeiska 

variationen av det spanska modet. Den pärlbroderade huvudbonaden som kvinnan bär var 

högsta mode och var endast tillåten att bäras av adelskvinnor. Huvudbonader likt denna var 

enligt förordningslagar förbjuden att bäras utav kvinnor från lägre stånd. Dessa utgjorde en 

påtaglig statusmarkör och fungerade som en distinktion mellan adliga och icke-adliga 

kvinnor.134 Kvinnans hätta, liksom den Margareta Sture bär, täcker hennes öron vilket 

markerade att hon var gift medan kvinnor vars öron var synliga var ogifta.135  

 Manne och kvinnan bär klädedräkter och accessoarer som enbart var tillgänglig för 

samhällets absoluta elit. Då paret innehade de ekonomiska medlen var en visuell uppvisning 

av detta åstadkommande i linje med ett ståndsmässigt leverne.  Det var mannens ansvar att 

både leva samt klä sig själv och sin hustru ståndsenligt.136 Dessa pendangporträtt placerar 

således paret högst upp i den sociala hierarkin, avbildade i enlighet med deras stånd. 

 

Porträttens syfte och funktion 

Enligt inskriptionen är porträtten daterade till år 1596, det vill säga fyra år efter att de gifte sig 

och ett år efter att deras första och enda barn föddes. Beställningen av ett porträttpar likt detta 

kan likaväl ha tillkommit som en minnesbild för det äkta parets giftermål liksom för deras 

dotters födelse år 1595. Den imponerande storleken och helfigursformatet tillskriver dock 

dem en viss typ av funktion och placering. Porträtt av det här formatet var mycket påkostade 

 
133	Larsson,	2001,	s.	38	och	Larsson,	1997,	s.	202,	209.	
134	Andersson,	2011,	s.	31–32,	35.	
135	Camilla	Luise	Dahl,	”Huffer	till	theris	hoffueder:	Sen-renæssancens	kvindehuer,	ca.	1560–	
1630,	Dragtjournalen,	Tidsskrift	udgivet	af	Den	danske	Dragt-	og	Tekstilpulje,	Nr.	3	Årg.	2,	2008,	s.	21,	26.	
136	Runefelt,	2001,	s.	57,	105–106,	112.	
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och torde ha placerats i ett relativt offentligt rum eller ett angalleri. Det äkta paret är båda 

avbildade i poser som då var utmärkande för helfigursbilder och följer de fasta konventioner 

för formatet. 

Mauritz Lewenhaupt var en man tillhörande den svenska högadeln, då samhällets absoluta 

elit och var mycket närstående hertig Karl. Förmodligen förutsattes det av honom att låta 

beställa representativa pendangporträtt likt dessa. Om det fanns ekonomiska resurser till detta 

så var det en del av upprätthållandet av sin status att uppvisa sig i helfigur iförd en dräktprakt 

och dyrbara attribut som var förenlig med det pampiga formatet. Detta innebar att paret 

förmodligen hade en motsvarande representativ och praktfull plats att hänga porträtt som 

dessa.  

År 1728 gjordes den första inventeringen av Skokloster slotts porträttbestånd där porträtten 

är identifierade och de avbildade personerna uppgavs. I denna inventarieförteckning 

förekommer pendangporträtten föreställande Amalia von Hatzfeld och Mauritz Lewenhaupt 

för första gången.137 Paret har, om än något långväga, en koppling till slottet och dess 

byggherre Carl Gustaf Wrangel (1613–1676). När deras dotterdotter Anna Margareta Sture 

dog år 1646 och sedan deras dotter Ebba Mauritzdotter Lewenhaupt år 1654 försvann därmed 

även parets enda efterlevande arvingar. Det är därför inte långsökt att anta att släktporträtt, 

däribland porträtten föreställande Amalia von Hatzfeld och Mauritz Lewenhaupt, övergick till 

den förhållandevis nära släktingen Carl Gustaf Wrangel och hamnade således på Skokloster 

slott. När porträtten kom i Carl Gustaf Wrangels ägo på Skokloster kom de även till en mer 

ansenlig porträttsamling där de avbildade förmodligen behövde identifieras. Inskriptionerna 

på parets porträtt kan därmed vara tillkomna på beställning av Carl Gustaf Wrangel i samband 

med detta. 

 

 

Porträtten föreställande Ebba Grip och Svante Banér 
 

De pendangporträtt som är daterat senast bland undersökningens material är 

helfigursporträtten föreställande paret Ebba Grip (1583–1666) och Svante Banér (1584–

1628). De står, likt undersökningens övriga porträtt, vända mot varandra med kvinnan 

placerad på mannens vänstra sida, blickande mot betraktaren. Det båda porträttens mått skiljer 

 
137	Se	bilaga	3.	
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sig relativt åt då det som avbildar Ebba Grip mäter 222x122 cm medan porträttet av hennes 

make mäter 187x103 cm.  

Svante Banér är avbildad i likartad pose som Mauritz Lewenhaupt med ena handen i 

midjan och den andra på ett bord med duk. Svante Banér bär i sitt porträtt en klädning 

bestående av ett par knäkorta puffiga byxor och en tröja. Klädningen är helbroderad på en 

mörk botten med ett mönster bestående av slingrande blommor och stjälkar i grönt, rött och 

guld samt guldbårder. Tröjan är knäppt mitt fram med ett 20-tal synliga små gudbeklädda 

knappar och avslutas nedtill i en spets och flera mindre trapetsoidformade skört. Mannen är 

även avporträtterad med flera militära attribut så som en ringkrage, sporrar i de höga stövlarna 

och en värja som är fäst i ett broderat midjehänge. Därutöver ligger det ett par 

rustningshandskar på bordet. Ovanpå den svarta ringkragen löper en vit detaljrik spetskrage 

runt mannens hals. Spetskragen är stärkt med ett kragstöd vilket vinklar upp kragen, detta sätt 

att bära kragen var rådande fram till omkring år 1620.138 

 Ebba Grip bär en klädedräkt bestående av en fotsid kjortel, en tröja och en överkjortel. 

Livstyckets avlånga spets nedtill är försedd med en vaddering vilket skapar en utbuktning 

över magen. Den överliggande mörka överkjorteln har uppknäppta löst hängande ärmar, så 

kallade spanska ärmar, och är dekorerad med guld- och silverbroderi.139 De underliggande 

plaggen kjorteln och tröjan är båda av ett ljusblått silverskimrande tyg med ett mönster av 

röda blommor med gröna blad samt guldbårder. Den V-ringande halsringningen är försedd 

med en sirlig vit spetskrage vilken dessutom har matchande spetsmanschetter. Precis som sin 

make bär Ebba Grip spetskragen stärkt och uppvinklad mot nacken. 

Kvinnan är överöst med påkostade smycken, flertalet pärlhalsband, pärlarmband, halsband 

av guldberlocker med ädelstenar och en ring på vänster pekfinger samt en svart berlock som 

hänger ned mitt på bröstet i ett tättsittande band runt hennes hals. Runt hennes vänstra 

underarm sitter ett svart band knuten till en rosett. 

Även kvinnoporträttet föreställande Ebba Grip är försett med attribut dock av ett annat slag 

än sin make. I sin vänstra hand håller kvinnan en solfjäder medan hon håller sin högra hand 

på en liten hund som i sin tur sitter på ett dukbeklätt bord. Hunden blickar upp mot kvinnan 

och är smyckad med både dyrbart halsband och örhänge. Till vänster hänger ett grönt veckat 

draperi och till höger finns Gripsläktens vapensköld tillsammans med en inskription vilken 

 
138	Aneer,	2009,	s.	170.	
139	Lydia	Edward,	How	to	Read	a	Dress:	a	guide	to	changing	fashion	from	the	16th	to	the	20th	century,	
Bloomsbury	Academic,	New	York	2017,	s.	36	och	Reynolds,	2013,	s.	208.	
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kan tydas som: ”Ebba Griip Friherre Dotter till Vynäs, Tärna och Mauritzberg Fältmarsken 

och General-Gouverneuren i Riga H. Svante Banérs Enckie Fru”. 

 

Släktskap och äktenskap 

Trots att det inte är självklart huruvida porträtten föreställande Ebba Grip och Svante Banér 

ursprungligen är utformade som pendanger till varandra går det att återfinna symbolik i båda 

porträtten som kan tala för det. Ebba Grip är avbildad tillsammans med en hund vilket var en 

vanligt förekommande symbol inom periodens porträttkonst för lojalitet och i synnerhet 

äktenskaplig lojalitet och trofasthet.140 Den lilla knähunden har i sin tur sin blick fäst på sin 

matte. Kvinnan håller en solfjäder i sin ena hand, en modeaccessoar som likt handskarna var 

laddad med symbolik under perioden. Solfjädern kom att få en egen ikonografi inom 

porträttkonsten senare under 1600- och 1700-talet men var från 1500-talet och framåt 

framförallt en ägodel för välbeställda och modemedvetna kvinnor. Vid tillkomsten för detta 

kvinnoporträtt förknippades vanligen en kvinna hållandes en solfjäder med kärlek och 

äktenskap.141 Dessa två attribut talar för att kvinnoporträttet kan ha tillkommit med dess 

makes porträtt i åtanke. Om så inte är fallet så vittnar kvinnoporträttets attribut trots det om 

hennes äktenskapliga förbindelse och trohet samt viljan att uppvisa detta.  

I mansporträttet bär Svante Banér en helbroderad klädning med ett mönster av slingrande 

stiliserade nejlikor. Blommor utgjorde starka symboler under det tidiga 1600-talet och olika 

blommor hade även skilda betydelser. En tolkning av nejlikan som pryder denna dräkt var att 

den ansågs vara gudarnas blomma, symbol för den gudomliga kärleken samt äktenskaplig 

kärlek och representerade därmed trolovning. Broderade nejlikor likt de synliga i detta 

mansporträtt förekommer på Gustav II Adolfs klädning som beställdes till hans bröllop med 

Maria Eleonora år 1620, där de representerar just trolovning och äktenskap (bild 14).142 Tre år 

tidigare, 1617, stod bröllopet mellan Svante Banér och Ebba Grip. Detta indikerar att även 

Svante Banér, likt sin hustru, bär symboler för äktenskap och kärlek i sitt helfigursporträtt. 

 

 

 

 

 
140	Woods-Marsden,	2013,	s.	454	och	Smith,	1978,	s.	58,	84.	
141	Smith,	1978,	s.	81–82,	84	
142	Lena	Rangström	m.fl.,	Modelejon:	manligt	mode	1500-tal,	1600-tal,	1700-tal,	Atlantis,	Livrustkammaren,	
Stockholm	2002,	s.	68,	72–73.	
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        14. Bröllopsdräkt tillhörande Gustav II 
        Adolf. Invnr. 31302 (3347:b) och 31303 (3351). 

 

Inskriptionerna i kvinnoporträttet framställer Ebba Grip genom hennes relationer till de 

närmast stående männen i hennes liv, hon beskrivs där som hustru och dotter. När 

inskriptionen vävs samman med attributen för äktenskaplig kärlek och trofasthet befästs även 

kvinnans roll och status som hustru. 

Oavsett om dessa porträtt i själva verket är pendanger eller inte är det två helfigursporträtt 

föreställande ett äkta par som båda tydligt framställs i sin roll som gifta eller trolovade. Detta 

par tycks haft som avsikt att manifestera sitt äktenskap, något som framstår vara av stor 

betydelse. De två högadliga ätterna Banér och Grip förenas i och med detta giftermål och 

stärker därmed släkternas höga position inom makteliten. 

 

Dygd 

Svante Banér är liksom Mauritz Lewenhaupt avbildad med ryttarvärja vilket även i detta 

mansporträtt fungerar som en symbol för den manliga dygden flit, lydnad och trogenhet. 

Under det krigisk 1600-talet utformades ett manlighetsideal som blev en central dygd för 

officerare. Mod och tapperhet hos en militär var tätt förknippat med dygden manlighet samt 

den adliga manligheten.143 En av kardinaldygderna var som bekant ståndaktighet eller 

tapperhet vilket Svante Banérs porträtt visar prov på genom att han poserar med militära 

attribut så som rustningshandskar, sporrar, ringkrage och värja. Därmed uppvisade han 

 
143	Stadin,	2004,	s.	141–142.	
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betydande dygder för en adelsman och krigsman vilka var avhängiga för hans identitet och 

status. Svante Banér som i grunden var militär och dessutom en skicklig sådan var därför 

förmodligen mån om att även visa upp detta i sitt helfigursporträtt. 

Hunden som blickar upp mot Ebba Grip kan förstås som en symbol för en gift kvinnas 

främsta dygder vilket var att vara underdånig och trogen sin man. Då solfjädern som vi 

tidigare sett utgör en liknelse för kärlek och äktenskap inom periodens porträttkonst fungerar 

attributet även i detta kvinnoporträtt som en metafor för det äkta parets dygd 

äktenskapskärlek. 

 

Adliga ideal och visuell manifestation 

Den militära identiteten blev för adelsmän under denna period allt viktigare att framhålla, 

något som även återspeglas i porträttet föreställande Svante Banér. Adelns huvudsakliga 

åtagande hade sedan år 1280 varit militärtjänst. Därför var även den militärs identiteten nära 

förbunden med adelsmannens identitet och manlighet. Ryttarvärjan och sporrarna mannen är 

avbildad med fungerar som starka symboler för en adelsmans skickligheter så som ridning 

och fäktning.144 

 Däremot är mannen inte nödvändigtvis avbildad i rollen som krigare utan snarare som 

hovman då han var Gustav II Adolfs hovmarskalk. Liksom porträttet föreställande Mauritz 

Lewenhaupt så håller Svante Banér inte sin hand på värjan utan på höften med armbågen ut 

från sidan. Både modellen och konstruktionen på Svante Banérs klädedräkt är påtagligt lik 

flera tröjor och klädningar som burits av kungen (bild 15–16).145 Detta torde ha varit en 

oerhört dyrbar klädning då den helbroderade ytan utgörs av bland annat guldtråd och kragen 

förmodligen är knypplad spets.146 Textilvetaren Cecilia Aneer beskriver i sin avhandling hur 

adliga mäns klädsel under 1600-talets första hälft till stora delar motsvarade kungens garderob 

sett till både valet av färg, dekor, snitt och material.147 Den slående likheten mellan Svante 

Banér och Gustav II Adolfs klädningar talar således för den höga maktposition Banér befann 

sig i och hans ställning nära kungen samt vad som förväntades och krävdes av honom i detta 

sammanhang. Banér framställs följaktligen i sitt porträtt bärandes det senaste och högsta 

modet. Historikern Inger Ström-Billing menar att det är hovmannen Svante Banér som 

 
144	Stadin,	2004,	s.	131,	136.	
145	Detta	syftar	till	den	så	kallade	livfärgade	tröjan	från	1610-talet,	Lrk	inv.	gnr	3349,	kröningsdräkten	från	
1617,	Lrk	inv.	gnr	3374	och	reseklädningen/bröllopsdräkt	från	1620,	Lrk	inv.	gnr	3351.	Se	Rangström,	
2002,	s.	70–73,	77–78	och	Aneer,	2009,	s.	445–491.	
146	Förmodligen	av	holländskt	ursprung,	jämför	med	bevarad	spetskrage	buren	av	Gustav	II	Adolf,	1632	
och	en	mönsterbok	för	spetsar,	1607,	se	Rangström,	2002,	s.	84–84,	kat.	nr.	67	och	68.	
147	Aneer,	2009,	s.	133.	
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gestaltas i detta porträtt.148 Genom att låta sig porträtteras iförd detta mode bekräftar och 

hävdar han även sin ställning och identitet som adelsman och hovmarskalk. Båda porträtten 

lär ha varit oerhört påkostade sett till de porträtterades klädedräkter och accessoarer samt de 

enorma formaten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
15. Tröja av röd guldbrokad, buren av Gustav II     16. Tröja tillhörande Gustav II Adolfs 
Adolf som tonåring,1610-tal. Lrk inv. gnr 3349.    kröningsdräkt , 1617. Lrk inv. gnr 3374. 
 

 

 Genom att kvinnan har ena handen placerad på hunden och den andra håller en solfjäder 

skapas det som inom visuell retorik benämns som en integrerad eller formal enhet mellan den 

porträtterade och attributet.149 Detta gör kvinnans annars orörliga pose levande och 

kommunicerar med betraktaren vad denna bör fästa sin uppmärksamhet på. Även hundens 

blick som är riktad rakt mot kvinnan markerar vilka egenskaper hos kvinnan betraktaren ska 

uppmärksamma och ta fasta på. 

 Likt sin make bär Ebba Grip en klädedräkt och accessoarer som placerar henne i 

samhällets översta skikt. Hon är avbildad med en svart medaljong runt halsen, ett smycke som 

vanligen bars av hovdamer under denna perioden. Därigenom uttrycker hon inte enbart sin 

status och identitet som gift ämbetsmannafru eller trolovad utan även som hovdam. Den 

svarta rosetten hon har knuten runt ena armen är möjligen ett uttryck för sorg. Detta kan 

uppfattas som ett sorgtecken då paret förlorade tre barn mellan 1620–1622.150 

 
148	Ström-Billing,	2009,	s.	35.	
149	Larsson,	1997,	s.	209.	
150	Ström-Billing,	2009,	s.	52,	268	och	Reynolds,	2013,	s.	119.	
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Porträttens syfte och funktion 

Inskriptionen i kvinnoporträttet menar att det föreställer Svante Banérs änka tillika dottern till 

friherren av Vinäs, Tärna och Mauritzberg, det vill säga Ebba Grips far Moritz Grip. Detta 

skulle kunna indikera att porträttet är utfört efter Svante Banérs död år 1628 och därmed ett 

änkeporträtt. Detta verkar föga troligt dels utifrån hur otillförlitliga inskriptioner som dessa 

har varit och därutöver är det inte utformat som ett änkeporträtt såg ut under tidigt 1600-tal 

(bild 17). Porträtt från 1600-talets första hälft som avbildar kvinnor i rollen som änkor 

framställer detta på ett märkbart sätt. I dessa änkeporträtt bär vanligen kvinnan ett änkedok, 

en vit slöja vilken täcker hennes huvud och löper ned till golvet medan resten av klädedräkten 

består av en svart kjortel.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
         17. Okänd konstnär, Christina Sture Natt och Dag 
         (1558–1619), 1626. Olja på duk, 88x105 cm.  
         Skokloster slott, 3004.  
 

Det framkommer genom en okulär besiktning att inskriptionen och vapenskölden på 

kvinnoporträttet har ändrats, bättrats på och flyttats en eller två gånger. Denna inskription 

fungerar dock som ett sätt att sammanföra en hustru till hennes make och en dotter till hennes 

far för att legitimera den avbildades tillhörighet och härkomst. Det verkar även som ett sätt att 

förstärka anknytningen till den plats porträttet hänger på. 

 Idag hänger Svante Banérs helfigursporträtt på Sjöö slott och Ebba Grips på Djursholms 

slott, vilket var parets sätesgård fram till Ebbas död år 1666. Anledningen till att Sjöö slott 
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idag kan uppvisa en rad praktfulla helfigursporträtt föreställande män ur Banérfamiljen beror 

på att slottet funnits i släktens ägo sedan år 1813 (bild 10–12). Porträttet föreställande Svante 

Banér var tidigare attribuerat som Axel(?) Banér, hans bror, i Karl Erik Stenebergs 

Vasarenässansen porträttkonst. Enligt senare tids forskning ska denna man dock föreställa 

Svante Banér.151 Helfigursporträttet föreställande Ebba Grip hänger tillsammans med ett 

annat helfigursporträtt föreställande Svante Banér vilket troligt är en mycket senare kopia av 

det porträtt som finns på Sjöö slott. Ebba Grips porträtt köptes in till dess nuvarande plats från 

Mauritzbergs slott år 1943, vilket var hennes hemman.152 Tidigt i analysskedet framgick det 

att det porträtt av Svante Banér som idag hänger bredvid hans hustrus porträtt på Djursholms 

slott inte ter sig vara utformat eller menat som en pendang till denna. Denna man är dock 

identisk med den man som tidigare ansågs föreställa Axel Banér, idag Svante Banér, på Sjöö 

slott vilket mer sannolikt är pendangen till Ebba Grips porträtt (bild 10). Däremot skiljer sig 

även dessa helfigursporträtt åt och kanske mest påtagligt är deras varierande mått. 

Kvinnoporträttet är 222x122 cm medan mansporträttet endast är 187x103 cm. Då 

kvinnoporträttet är betydligt större än det föreställande hennes make kan det ge en antydan 

om att porträtten eventuellt aldrig har hängt bredvid varandra eller ens utformats som 

pendanger tänkt att hänga tillsammans. Däremot är de två porträtten daterade till omkring 

samma tidpunkt, 1620, men förefaller vara utförda av olika konstnärer. 

Liksom undersökningens övriga par tillhörde även Svante Banér och Ebba Grip Sveriges 

maktelit och ingick även i Gustav II Adolfs hov då Svante var hovmarskalk. Möjligheten att 

kunna uppvisa porträtt av denna dignitet var också ett sätt att visa ståndstillhörighet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
151	Steneberg,	1935,	s.	40,	pl.	37	och	Ström-Billing,	2009,	s.	35,	54.	
152	Ström-Billing,	2009,	s.	52.	



	 61	

KAPITEL 7 

 AVSLUTANDE DISKUSSION 
 

 

Mäktiga äktenskapsallianser och högadlig härkomst 
 

En så pass storartad och påkostad handling som beställningen av undersökningens sex porträtt 

torde ha varit, framstår de som ett emblem för äktenskapets och även släktskapets ställning, 

inflytande och värde under den tidigmoderna perioden. Porträtt med äktenskapliga symboler 

likt dessa fungerade som ett sätt att kommunicera med sin omgivning och därigenom påverka 

och forma bilden av sig själv. Äktenskapsförbindelserna står tydligt i centrum för porträttens 

uppbyggnad genom poser, gester, attribut och symbolik. Samtliga porträtt besitter element 

som för de porträtterade paren samman vare sig det är genom accessoarer som handskar och 

smycken eller liknande klädedräkter och samstämmiga inskriptioner. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
18. Ryttarsmycke buren av Amalia von Hatzfeld. 19. Bokstavssmycket Gustav Banér bär i 
detaljbild av bild 4.  sitt porträtt, bild 21. Nordiska museet, 

Stockholm, inv.nr 243031. 
 
 

 Ryttarsmycket som Amalia von Hatzfeld bär är anmärkningsvärt då det vanligen var ett 

manligt kodat smycke vid tiden (bild 18). Det finns däremot flera svenska kvinnoporträtt från 

samma tidsperiod som är avbildade med hängsmycken i form av en bokstav av liknande 
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dignitet som ryttarsmycket. Katarina Stenbock är porträtterad under 1570-talet med ett 

hängsmycke i form av ett G efter hennes avlidna man Gustav Vasa (bild 7). Även Beata 

Stenbock, gift med Per Brahe d.ä., är avbildad med ett bokstavssmycke år 1581 (bild 20). Till 

det mer ovanliga hör ett mansporträtt föreställande Gustav Banér, Svante Banérs far, 

porträtterad 1585 iförd ett bokstavssmycke i form av ett C för Christina, hans maka, vilket 

även var en gåva från henne i och med deras bröllop 1581 (bild 19, 21). Trots att 

bokstavssmycket var en ömsesidig gåva mellan blivande makar förekommer det inom 

porträttkonsten främst i kvinnoporträtt där Gustav Banérs porträtt snarare utgör ett 

undantag.153  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
20. Detaljbild av bild 26, Beata Stenbock 21. Okänd konstnär, Gustav Banér (1547–  
(1533–1583), 1581.  1600), 1585, Olja på duk. Nordiska  museet, Stockholm. 

invnr. 991381. 
 
 

Det ryttarsmycke som finns bevarat i Storbritannien föreställer Sankt Göran och draken, även 

mansporträtt av samma ursprung finns bevarade där den porträtterade bär ryttarsmycke med 

samma motiv. Två av dessa föreställer båda kungar; Jacob I av England och Karl II av 

England (bild 22–23).154 Om detta är samma motiv som återfinns i kvinnoporträttets 

hängsmycke ställs vi inför en bred symbolik. Sankt Göran och draken, som förknippades med 

både mod, riddarideal och kungariket Sverige som segrare, var ett vanligt återkommande 

 
153	Peter	Gillgren,	Vasarenässansen:	konst	och	identitet	i	1500-talets	Sverige,	Signum,	Stockholm	2009,	s.	39,	
76–78.	
154	Reynolds,	2013,	s.	112–113,	116–117.	
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motiv i Sverige och Europa under denna tidsperiod.155 Amalia von Hatzfelds hängsmycke kan 

med detta som bakgrund tolkas som en symbol för hennes makes höga status och därmed 

även hennes egen. Möjligen kan smycket varit en gåva till henne från hennes make innan eller 

vid deras bröllop. Utifrån detta fungerar ryttarsmycket som en bidragande faktor till 

pendangporträttens samhörighet och äktenskapets status. Vidare blir smycket ett retoriskt 

verktyg i symboliken för kvinnans nya hemland och därmed en legitimering av hennes nya 

nationalitet. Då det var mannens ansvar att klä sin hustru ståndsenligt var smycket 

förmodligen inte accepterat för kvinnan att bära innan giftermålet. Ryttarsmycket som till 

synes var ett manligt attribut reflekterar Mauritz Lewenhaupts militära och adliga ideal och 

blir därigenom även en återspegling och uppvisning av Amalia von Hatzfelds dygd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
22. John de Critz, James VI and I, 1604. Olja på duk,   23. Detaljbild av ryttarsmycket buren av kung Jacob 
ca 83x62 cm. Edinburgh, Scottish National Portrait    I av England i bild 22. 
Gallery. 
 

 

 Äktenskapet mellan Ebba Grip och Svante Banér åskådliggör och exemplifierar hur 

släktsamhället faktiskt kunde se ut och fungera i praktiken under den tidigmoderna perioden. 

 
155	För	en	fördjupning	kring	symboliken	av	Sankt	Göran	och	draken	se	Jan	Svanberg,	Sankt	Göran	och	
draken,	Rabén	Prisma,	Stockholm	1998	(1993).	
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Den högadliga ätten Leijonhufvud går som en röd tråd genom undersökningens material då 

samtliga porträtterade, frånsett Amalia von Hatzfeld, är på olika sätt släkt med varandra. Detta 

var dock inte avsikten vid urvalet av porträtten utan något som framkom vid kartläggningen 

av deras släktband. De porträtterades släktskap med varandra blir talande för adelns 

begränsade storlek under sekelskiftet 1600 och släktsamhällets praxis, funktion och betydelse. 

Dessa porträtt fungerar som starka visuella representationer av just dessa äktenskapsallianser 

och fram träder tyngden i den symboliska handlingen att porträtteras i rollen som hustru och 

man. Representanter från släkten Leijonhufvud befann sig i samhällets absoluta elit och 

innehade höga maktpositioner, så som de avbildade i undersökningens porträtt. Ätten fanns att 

finna i både kungahuset, hovet, militären och politiken och av allt att döma var avsikten att 

även behålla denna ställning och detta gjordes genom äktenskap. Vikten av att uppvisa 

porträtt som de undersökningen behandlar blir i detta ljus ett sätt att inte bara höja parets 

individuella äktenskapliga status och dygder utan även framhålla släktens fortlevnad, livskraft 

och auktoritet.  

 

 

Gudfruktiga och dygdiga makar 

 

Den förenande komponenten för undersökningens samtliga porträtt är att de fungerar som en 

manifestation och upprätthållande av ett äkta pars främsta och viktigaste dygd, den 

äktenskapliga kärleken. Detta var en dygd som en man och hustru skulle uttrycka genom 

handlingar. En storslagen och talande sådan handling kunde vara att beställa och låta utföra 

porträtt föreställande de äkta makarna som symboliserade deras äktenskap. Då 

äktenskapskärlek var en dygd som delades av ett äkta par och var ett sinnelag som skulle övas 

upp kan en symbolisk handling som denna ses som ett intyg av parets vilja att uppvisa sin 

äktenskapliga dygd och kärlek.  

 Placeringen av porträttens manliga modeller till höger om de kvinnliga reflekterar 

periodens dygdbegrepp och dess medföljande föreställningar om det äkta paret och den 

underdåniga, kyska och lydande kvinnan. Då äktenskapet ansågs som det kyskaste och 

således det dygdigaste levnadssättet enligt den lutherska tron var det kanske desto viktigare 

för en kvinna att avbilda sig i rollen som hustru. Män hade däremot möjligheten att 

avporträtteras i fler roller utöver den som äkta man medan kvinnoporträtt vanligen utformades 

i anknytning till en manlig relation såsom hustru, änka eller dotter. 
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De olika attributen som de porträtterade är försedda med visar prov på flera dygder, men 

kanske främst äktenskapliga dygder. Förutom att dygd var nära sammanhängande med börd 

framkommer det i analysen av undersökningens porträtt även hur pass förknippat dygd var 

med den äktenskapliga statusen. Därtill uppvisar undersökningens porträtt dygder som var 

förenade med den manliga respektive kvinnliga adelsidentiteten. Kvinnoporträtten speglar 

deras samtids kvinnoideal i form av att visa sig underdåniga gentemot sin man, gudfruktiga 

och ödmjuka. De porträtterade männen visar sig som underdåniga gentemot sina överordnade, 

kung och fosterland samt egenskaper förknippade med periodens mansideal: flit, styrka, mod 

och lydnad.  

Adelskapet och det gudfruktiga dygdiga levernet samverkade, underbyggde och 

upprätthöll ståndssamhället. Porträtten uppvisar att både de äkta paren och konstnärerna var 

medvetna om vikten av att visa upp sina dygder genom porträttkonsten och en visshet om att 

den som var tänkt att betrakta dessa porträtt kunde utläsa dess symboler. Undersökningens 

porträtt bidrar på så sätt med en ökad förståelse och insikt hur den tidigmoderna dygden som 

förhållningssätt uttrycktes i den visuella kulturen. 

 

 

Adelsporträtt som pedagogiska verktyg 
 

Det fanns ett tydligt samband mellan dygd–identitet och dygd–retorik i den tidigmoderna 

visuella kulturen som även manifesterar sig i undersökningens material. I analysen träder en 

visuell retorik fram genom de porträtterades gester och poser där ett uppvisande av stånds- 

och könsenliga dygder spelar en avgörande roll i bildens innehåll och uttryck. 

 Kungliga men även adliga porträtt så som undersökningens porträtt ingick i en utpräglad 

pedagogik med syftet att undervisa om ett adligt ideal, korrekta dygder och därmed ett korrekt 

sätt att uppföra sig och även porträtteras på. Idag är det möjligtvis svårt att få grepp om exakt 

hur stor betydelse dessa porträtt hade i periodens visuella politiska maktspel och adliga 

uppfostran, däremot var detta något som de porträtterade uppenbarligen var väl införstådda 

med.  

 Porträtten visar prov på de avbildades kunskap om och adliga utbildning i retorik samt dess 

betydelse och inverkan på betraktaren. Även konstnären torde ha varit medveten om detta då 

de porträtterade levandegörs trots de strikta poserna genom händernas placering vilket skapar 

integrerade enheter mellan den avbilade och föremålet. Detta vägleder betraktaren i vad denne 

bör fästa sin uppmärksamhet vid för att utläsa de dygder och egenskaper de porträtterade 
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önskar att uppvisa och förmedla. Både Mauritz Lewenhaupt och Svante Banér bär värjor dock 

är det ingen av de som berör dem med sina händer. I det andra helfigursporträttet 

föreställande Svante Banér bär han även där utmärkande krigiska attribut däremot håller han, i 

motsats till det första porträttet, värjan med sin ena hand (bild 10). De krigiska attributen, 

handens placering, en putto och de arkitektoniska elementen i bakgrunden tyder på att detta 

porträtt snarare är avsett att gestalta Banér i sin yrkesroll som krigare än äkta man. I denna 

jämförelse framstår det andra Banérporträttet där han är iförd helbroderad blommig klädning 

som ett desto mer explicit uttryck för äktenskaplig kärlek och hans identitet som hovman. 

Utöver detta liknar de två Banérporträtten varandra påtagligt sett till utseende, ansiktsuttryck, 

pose och attribut. Däremot är mannen i den helbroderade klädningen vänd tydligare mot 

vänster i bildrummet medan krigaren är vänd rakt mot betraktaren. Detta kan tyda på att den 

äkta maken Svante Banér mer uttryckligen är vänd mot sin blivande eller nyblivna maka. 

 De tre porträtterade männen har samtliga intagit poser och gester som anspelar på det som 

inom retoriken kallas ’talare’, det vill säga med ena handen på höften, armbågen stickandes 

ut, stående stadigt med benen isär och vänster fot något framåt. Detta talar för att männens 

porträtt har utformats för att fånga betraktarens uppmärksamhet med avsikten att väcka 

dennes intresse och avläsa de porträtterades dygder. Detta ger en antydan om en strävan att 

kommunicera med den som befinner sig på andra sidan bildrummet. Utöver männens poser 

använder sig Mauritz Lewenhaupt och Svante Banér sig av helfigursformatet vilket effektivt 

informerar betraktaren om deras höga status och de ståndstillhörande dygderna manlighet, 

styrka, makt och mod. 

 De tre porträtterade kvinnorna har i sin tur avbildats i poser, gester och attribut som 

hänsyftar till utmärkande kvinnliga dygder och egenskaper. Kvinnorna har till skillnad från 

männen inte intagit den tidigare beskrivna posen för en ’talare’. Margareta Grip och Amalia 

von Hatzfelds slutna poser kan snarare förstås som lyssnare eller en förstärkning av mannens 

actio. Kvinnornas poser kan således vara tänkta att understödja männens auktoritet som 

’talare’. 

 De porträtterades dygder var dock inte enkom ett sätt för dem att manifestera sina 

individuella dygder och social status utan fyllde även ett didaktiskt syfte. Karaktärsdragen var 

sannolikt tänkta att gestaltas och förevigas för samtida såväl som framtida betraktare. 

Dygderna och karaktärsdragen var inte enbart en reflektion av adliga ideal och värderingar 

utan även ett upprätthållande och kontinuerligt skapande av dessa. De porträtterades 

omgivning och efterkommande generationer skulle betrakta dessa porträtt som förebilder, 

som dygdiga föräldrar, släktningar eller förfäder att imitera. 
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I analysen av porträtten framkommer betydelsen för dessa personer att manifestera inte 

bara sin och sin partners status och ställning, börd och tillgångar utan även ståndsenliga 

dygder som också motsvarade de ideal som ansågs korrekta för man respektive kvinna. 

 Paret Bielkes porträtt utgör en tydlig kontrast till undersökningens helfigursporträtt där 

både färgprakt, dyrbara smycken och attribut upptar mycket av betraktarens uppmärksamhet. 

Detta kan delvis uppfattas som en reflektion av det sobra svarta, spanska modeidealet. En 

betraktare hade idag enkelt kunna göra misstaget att tolka dessa midjebilder som föreställande 

personer av lägre status eller med en önskan om att uttrycka måttlighet. Då möjligheten att bli 

avporträtterad vid 1500-talets slut innebar ett avsevärt privilegium är detta inte fallet. 

Pipkragarna och handskarna paret bär är av högsta mode och var därmed inte tillgängligt eller 

möjligt att bära för personer utan betydande ekonomiska medel. Därutöver var det inte 

ståndsriktigt att bära accessoarer som dessa för personer ur lägre stånd. 

 Ebba Grips klädedräkt och då i synnerhet överkjorteln med de löst hängande spanska 

ärmarna samt både hennes och hennes makes vinklade spetskragars utseende talar för att 

porträtten är utförda som senast 1620 men kan även var mycket väl vara tillkomna under det 

sena 1610-talet. Klädedräkten och de smycken Ebba Grip bär samt de attribut hon avbildats 

med överensstämmer väl med den status, prakt och flärd hennes makes porträtt uppvisar. I 

dessa porträtt möter betraktaren hovdamen Ebba Grip och hovmannen Svante Banér. 

 Porträttet som föreställer Ebba Grip skiljer sig avsevärt från de andra två kvinnoporträtten i 

undersökningsmaterialet. Ebba Grip avbildas inte med händerna slutna framför sig utan aktivt 

isär, försedda med två attribut som inte förekommer i övriga kvinnoporträtt. Denna skildring 

tillhör snarare en annan kategori av kvinnoporträtt omkring sekelskiftet 1600. Ebba Grips 

pose, gester och attribut överensstämmer istället med andra samtida kvinnoporträtt så som det 

föreställande Anna Margareta Sture (1615–1646) (bild 24). I detta porträtt bär kvinnan en 

svart medaljong runt halsen likt den Ebba Grip är avbildad med. Medaljongen samt pose, gest 

och även solfjäder återkommer även i ett porträtt föreställande Elsa Gyllenstierna af 

Lundholm (1577–1650) (bild 25). 

 Ett pendangpar som införlivar mycket av den symbolik, poser och attribut som 

framkommer i undersökningens porträtt är helfigursbilderna föreställande Beata Stenbock 

(1533–1583) och Per Brahe d.ä. (1520–1590), upphovsmannen till Oeconomia eller 

Hushållsbok för ungt adelsfolk (bild 26–27). Dessa porträtt är daterade till 1581, vilket är 

tidigare än samtliga porträtt i undersökningens material. Pendangparet hänger idag bredvid 

varandra på Skokloster slott. Per Brahe d.ä. har intagit samma ’talarpose’ som männen 

undersökningens helfigursporträtt medan Beata Stenbock för tankarna till Ebba Grips pose 
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och gest. Det som möjligen är mest utmärkande i denna jämförelse är den bok Beata Stenbock 

är avbildad med, ett återkommande attribut i tidens kvinnoporträtt. Boken fungerar som en 

religiös symbol och går att läsa som ett emblem för de kvinnliga dygderna fromhet och 

gudsfruktan. Beata Stenbock uppvisar således ett annat ideal och andra dygder än 

undersökningens kvinnoporträtt. Detta kvinnoideal är desto mer fristående från hennes äkta 

man än undersökningens kvinnoporträtt då det inte direkt anknyter till hennes roll som hustru 

utan även hennes egen intellektuella bildning och förmåga. Indirekt fungerar det som en 

symbol för både hennes och hennes makes status och möjlighet till boklig bildning. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
24. Attr. J. H. Elbfas, Anna Margareta Sture 25. Okänd konstnär, Elsa Gyllenstierna  
(1615–1646), 1624. Olja på duk. Stockholms kommun. af Lundholm (1577–1650), grevinna, gift med 

greve Abraham Brahe. Olja på duk, 193x94 cm. 
Nationalmuseum, Gripsholms slott, NMGrh 
1845. 

 
 
 Det existerar en dikotomi i den tidigare forskningens argumentation kring den porträtterade 

kvinnan som mindre expansiv och bred än den porträtterade mannen. Kvinnan beskrivs inta 
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gester och poser mer återhållsamma eller direkt passiva i motsats till mannen.156 Det är 

naturligtvis två skilda könsnormer och ideal med respektive tillhörande dygder som önskas 

uttryckas och reflekteras genom dessa gester. Däremot bär kvinnan vanligen vid denna period 

mycket expansiva klädedräkter, kanske framförallt kjortlar. Trots att kvinnornas gester inte 

upptar lika mycket av bildrummet som männen så vägs detta upp genom deras voluminösa 

klädedräkter. Även i porträtten föreställande Margareta Sture och Ture Bielke gör sig detta 

giltigt då kvinnans överkjortel väller ut i motsvarande yta i bildrummet som mannens 

armbågar under hans kappa gör. Mauritz Lewenhaupt porträtteras som bred upptill genom 

hans armställning och kappa medan Amalia von Hatzfelds vidd istället framkommer i den 

konformade vertugadinen. Detta gäller även porträtten föreställande Svante Banér och Ebba 

Grip. Det skapas således en balans mellan pendangporträtten där den ena parten inte 

överskuggar den andra utan utgör en motvikt till varandra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
26. J. B. van Uther, Per Brahe d.ä., 1581.   27. J. B. van Uther, Beata Stenbock, 1581. Olja på 
Olja på duk, 104x185 cm. Skokloster slott,  duk, 106x186 cm. Skokloster slott, 1657. 
1656.      

 
156	Larsson,	2001,	s.	40–41.	
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 Under studiens analys har det framkommit att de samtliga porträtterade personerna är 

avbildade enligt periodens krav på decorum. Modellerna är avbildade så att porträttens 

betraktare utan svårighet ska kunna avgöra och avläsa deras sociala status och börd. Detta var 

en av klädedräktens mest centralas funktioner under den tidigmoderna perioden, att utan 

svårighet kunna igenkänna en persons status utifrån dess kläder och yttre.157 I analysen av de 

ideal och identiteter de avbildade tycks representera framstår deras klädedräkter, smycken och 

attribut som de starkast bidragande komponenterna till detta. Liksom Jones och Stallybrass 

hävdar så framstår de föremål som omger den porträtterade personen som en avgörande 

nyckel till skapandet av deras identitet och inte nödvändigtvis personens ansiktsdrag.158 

 

 

Representation och uppvisning – syfte och funktion  
 

Det som separerar porträtten föreställande Margareta Sture och Ture Bielke från de andra två 

paren i undersökningen är inte enbart midjebildsformatet utan även den restriktiva mängden 

attribut. Trots detta ansluter sig porträtten till en tydlig konstnärlig strömning med flera 

liknande svenska och europeiska porträtt under 1500-talets andra hälft. 159 De tidigare nämnda 

pendangporträtten föreställande ett okänt par på Tyresö från 1570-talet liknar paret Bielkes 

porträtt på flera sätt (bild 8–9). Liksom undersökningens midjebilder avbildar dessa 

pendanger en man och en kvinna vända mot varandra med kvinnan till vänster om mannen. 

Likt Ture Bielke har den okända mannen sin vänstra hand knuten runt ett par handskar medan 

kvinnan likt Margareta Sture har båda sina händer knäppta om ett par handskar framför sig. 

De två paren smälter nästan ihop med den mörka och släta bakgrunden i sina svarta 

klädedräkter. De vita pipkragarna utgör den största visuella kontrasten i de båda 

pendangparen. Det som skiljer sig mest avsevärt i denna liknelse är paret Bielkes fullständiga 

avsaknad av smycken medan det okända paret pryds av både ringar och praktfulla 

halssmycken. En annan betydande skillnad är den att Margareta Sture möter betraktaren med 

sin blick medan den okända kvinnan har vänt bort sin blick. Genom denna detalj framstår det 

som att Margareta Sture tilltalar och aktivt kommunicerar med betraktaren mer direkt och 

medvetet än den tidigare nämnda kvinnan. 

 
157	Vincent,	1999,	s.	205.	
158	Jones	och	Stallybrass,	2000,	s.	40,	46,	49.	
159	Malmborg,	1978,	s.	34–35.	
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 Även utanför Sverige går det att finna porträtt som utgår från motsvarande komposition, 

och uttryck från samma period. Pendangporträtten föreställande det belgiska äkta paret Maria 

Gamel och köpmannen Jacob della Faille daterat till år 1569 ingår i denna porträttradition 

(bild 28–29). Detta är dock inte porträtt som avbildar ett adligt par utan ett borgerligt par som 

anammat ett adligt porträttmanér. Samtida källor talar för att detta inte var accepterat då det 

låg utanför deras ställning att porträtteras på detta vis och snarare användes av den avbildade 

som ett sätt att klättra i den sociala hierarkin.160 Dessa samtida pendangporträtt stödjer 

uppfattningen om den porträttradition som paret Bielkes porträtt vilar på och utgår ifrån. 

Däremot är dessa porträtt daterade avsevärt tidigare vilket bidrar till en osäkerhet angående 

dateringen av undersökningens midjebilder. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  28. Attr. Cornelis de Zeeuw, Jacques della    29. Attr. Cornelis de Zeeuw, Marie Gamel of 
   Faille, 1569. 102,3x76,5 cm. Koninklijke      van Gammel, 1569?. 102,7x77 cm. Koninklijke 
  Musea voor Schone Kunsten van België,      Musea voor Schone Kunsten van  
  Brussel, inv. 6277.           België, Brussel, inv. 6278. 
         
 

 Konsthistorikern Boo von Malmborg har tolkat det som att Margareta Sture bär sorgdräkt i 

sitt porträtt som en form av beteckning på det osäkra klimatet som rådde i hennes närhet.161 

Utifrån denna tolkningen skulle sorgklädseln i detta sammanhang förmodligen vara 

 
160	Lorne	Campbell,	Renaissance	Portraits:	European	Portrait-Painting	in	the	14th,	15th	and	16th	Centuries,	
Yale	University	Press,	New	Haven	&	London	1990,	s.	209–210.	
161	Malmborg,	1978,	s.	34.	
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sammanhängande med hennes bröders och fars avrättning snarare än hennes makes död, 

vilket inte sker förrän 10 år efter att porträtten ska ha utförts. Däremot dör deras son Svante år 

1588 vilket kan vara en anledning till att hon i porträttet skulle uttrycka sorg. Utifrån 

undersökningens analys av detta kvinnoporträtt är det dock inte nödvändigt att det är sorg hon 

ämnar att uttrycka. Parets svarta klädedräkter symboliserar snarare det spanska hovmodet med 

dess mörka och dämpade färger, liksom pendangporträtten föreställande Beata Stenbock och 

Per Brahe d.ä., det okända paret på Tyresö samt det belgiska paret (bild 8–9, 23–26). 

 År 1590 övertog Ture Bielke godset Åkerö vilket även sammanfaller med det år som 

porträtten är daterade till. Det är följaktligen möjligt att argumentera för att en av 

anledningarna till pendangporträttens tillkomst är just detta, övertagandet av sätesgården, 

Ture Bielkes födelseplats. Om detta är fallet så är det även sannolikt att porträtten varit 

avsedda att placeras på denna plats. 

 Porträttparet som utmärkt sig i undersökningen gällande sin samhörighet är de 

föreställande Svante Banér och Ebba Grip. Här har det inte varit lika givet hur och om 

porträtten hör samman. Då klädedräkten Svante Banér bär, placerar honom så starkt i tiden till 

senast 1620 framkommer möjligheten att hans porträtt tillkommit som ett trolovningsporträtt. 

Symboler för äktenskaplig kärlek och trolovning uppenbarar sig i klädningens sirligt 

broderade nejlikor. Då Gustav II Adolf bar en likande klädning med broderade nejlikor på i 

och med sitt bröllop 1620 är det möjligt att spekulera om porträttet kan ha tillkommit i 

samband med bröllopet mellan paret Banér som en hågkomst av denna livshändelse (bild 14). 

Då även Ebba Grip är porträtterad med symboler för äktenskaplig kärlek och lojalitet går det 

att tolka dessa som sammanhörande pendangporträtt. Men då det inte finns belägg för att 

dessa någon gång har hängt tillsammans och då porträtten skiljer sig så pass mycket i storlek 

är det föga troligt att så är fallet.  

 Ebba Grips porträtt förbinder henne med hennes ställning som änka. Då hon överlevde sin 

make med nästintill 40 år är det förmodligen även i den roll hon främst är hågkommen, vilket 

skulle tyda på att inskriptionen tillkommit efter hennes död. Det går självfallet att diskutera 

huruvida kvinnoporträttet har tillkommit efter hennes makes bortgång år 1628. Det som skulle 

tala för detta är inskriptionen, det svarta bandet runt armen och den äktenskapliga symboliken 

som ett sätt att hedra sin döde man. Det som skulle tala emot detta är att den klädedräkt som 

kvinnan bär modemässigt snarare hör hemma i det sena 1610-talet än sena 1620-talet, en 

tidsperiod då kvinnomodet kom att förändras betydligt. 

 Då porträtt som dessa användes som didaktiska verktyg var det även väsentligt hur man 

valde att framställa sig för att således bli ihågkommen av efterkommande generationer. Som 
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tidigare nämnts så fungerade hovet som ett sätt att reflektera regentens dygder och i sin tur 

även verka som exemplum för regenten. Genom att använda den visuella kulturen som 

tillvägagångssätt för att uppvisa ståndsriktiga dygder återspeglar de porträtterade även en 

dygdig regent. Detta understryker följaktligen att de avbildade stod nära både regenten och 

hovlivet. För regenten innehade dessa adelsporträtt förmodligen ett dubbelt syfte som 

gynnade honom då det inte enbart uppvisade hans egen dygd utan även hans dygdiga hov. De 

dygder och ideal som uppvisas i undersökningens porträtt är inte enbart avsedda för de 

avbildades samtid utan även med framtiden i åtanke. Det är förmodligen även så som 

porträtten har fungerat för de avbildades släktingar och utomstående personer som betraktat 

dem över århundradena. Genom att vara placerade i en byggnad som på ett eller annat sätt har 

anknytning till de porträtterade skapas det därigenom en betydelse för framtida betraktare.  

 Pendangporträtten föreställande Mauritz Lewenhaupt och Amalia von Hatzfeld utmärker 

sig i materialet genom att de har befunnits tillsammans så länge på samma plats. Trots att 

senare betraktare inte fullt ut kunnat läsa 1500- och 1600-talets symbolik talar dessa porträtt 

tydligt för modellernas status och betydelse i deras samtid. Då ett av huvudsyftena med att 

låta beställa ett porträtt under 1500- och 1600-talet var att ihågkomma en större livshändelse 

är det möjligt att tolka just dessa pendangporträtt som inte enbart en minnesbild över deras 

giftermål utan även födseln av deras enda barn och arvinge. 

 Dessa sex porträtt torde ha aktats då de finns bevarade till idag, efterkommande 

generationer av ägare har förmodligen ansett de så pass betydelsefulla att de varit värda 

behålla och vårdas. Även i mer modern tid visar undersökningsmaterialet prov på detta då 

porträttet föreställande Ebba Grip köptes in till Djursholms slott så sent som på 1940-talet. 

Trots att det passerat över 300 år sedan porträttet kom till ansågs det troligen viktigt att kunna 

uppvisa den person som verkat och drivit slottet under så många år. Ebba Grip och hennes 

makes porträtt blir således en betydande del i slottets historia och för vår samtids besökare på 

Djursholms slott. Även idag fungerar dessa helfigursporträtt som ställföreträdande för den 

avbildade. Porträttet föreställande Ebba Grip fungerar således som en representativ bild av 

husmodern och en påminnelse av den avbildade när denne inte själv är närvarande. Den 

naturtrogna storleken som nyttjas i undersökningens helfigursporträtt bidrar till en fysisk 

närvaro av de avbildade personerna. Som betraktare inför dessa porträtt känner man sig liten, 

något som ligger inbäddat i avsikten med att framställa personer på detta vis.  

 Margareta Sture och Ture Bielkes porträtt har utifrån undersökningens analys haft ett något 

annorlunda syfte än helfigursporträtten. Midjebildsformatet är en av de mest avgörande 

faktorerna till att dessa porträtt har innehaft en annan funktion. Bielkeparets porträtt bjuder in 
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betraktaren till en mer förtrolig kommunikation. Porträtten förmedlar en minnesbild för 

efterkommande generationer av politikern Ture Bielke och den fromma matriarken Margareta 

Sture. Anledningen till att porträtten kom att doneras av Åkerös senare ägare Montgomery 

kan komma sig av att denne inte längre hade något släktskap till de porträtterade och därmed 

var porträtten inte laddade med samma värden som för tidigare ägare. 

 För att upprätthålla och även uppvisa statusen paret besatt fungerade dessa pendangporträtt 

som ett mycket adekvat verktyg och uppfyller således sitt syfte. Genom att bli avporträtterad i 

detta manér upprätthåller och uttrycks inte enbart dygder, så som äktenskapliga dygder, utan 

även något som var avhängigt dygd, nämligen social status och adlig identitet. En visuell 

manifestation likt dessa blev en vital strategi för den svenska adeln och för undersökningens 

porträtterade vid sekelskiftet 1600. 
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SAMMANFATTNING 
 

 

Denna undersökning har utgått från sex svenska pendangporträtt daterade omkring 

sekelskiftet 1600 med syftet att studera dess funktion och syfte. En av undersökningens 

frågeställningar har varit inriktad på vilken funktion porträtten kan ha haft för beställaren, det 

vill säga de avbildade personerna, och utomstående betraktaren. Vidare har undersökningen 

utgått från frågor kring vilka äktenskapliga och adliga ideal och dygder som kan utläsas i 

materialet. För att besvara dessa frågor har porträtten inledningsvis analyserats utifrån de 

porträtterades poser, gester, attribut och klädedräkter. Därefter har porträtten placerats in i en 

tidigmodern kontext utifrån tidigare forskning kring pendangporträtt, äktenskapliga 

föreställningar och släktskapets betydelse, dygd, adliga ideal och visuell manifestation. I 

analysen av porträtten har statuskonsumtion, visuell retorik och visuell kommunikation 

fungerat som teoretiska utgångspunkter medan materiell kultur och porträttbruk har använts 

som övergripande metoder samt som ett förhållningssätt till bildmaterialet.  

 Undersökningen visar att dessa sex porträtt fungerar som symboler för äktenskapliga 

förbindelser och släktskapets ställning under den tidigmoderna perioden. Dessa värderingar 

uppvisas genom de porträtterades poser, gester, attribut och dess symbolik. Vidare har det 

framkommit i analysen att de porträtterade uppvisar dygden äktenskaplig kärlek vilket var den 

främsta dygden för ett äkta par. Samtliga avbildade kvinnor i materialet är placerade till 

vänster om de avbildade männen, vilket ansågs som den lägre stående sidan. Detta återspeglar 

dess samtids föreställningar om det äkta paret då kvinnan framställs som underdånig gentemot 

sin man. De sex porträtten reflekterar det tidigmoderna kvinno- och mansidealet så som 

lydnad och gudsfruktan respektive styrka och mod. Analysen visar att de tre porträtterade 

männen har samtliga intagit en pose som återgår till den retoriska posen ’talaren’. Porträtt likt 

dessa har använts inom adeln med ett pedagogiskt syfte för att utbilda betraktaren om vilka 

dygder, egenskaper och ideal som var korrekta för en adlig man respektive kvinna. Ytterligare 

en aspekt av detta var att tjäna som exemplum för regenten och således reflektera en dygdig 

regent. De porträtterade personerna är samtliga framställda enligt periodens krav på decorum 

och avbildade i klädedräkter som underlättar för en betraktare att avgöra deras social status 

och börd. Porträtten tjänar som tydliga visuella representationer för de avbildades 

äktenskapsallianser och höjer därigenom inte enbart parets status utan stärker även ätten 

Leijonhufvuds fortlevnad och maktposition. 
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Gravsten/gravmonument  32 
Porträtt med okänd kategori*  38 
Kvinnoporträtt med tillhörande 
pendang 

 
 

49 (38 kvinnonamn) 

    Pendanger (mansporträtt)  46 
Övrigt**  9 
TOTALT  153 porträtt där kvinnor figurerar 

 
* kvinnoporträtt där det inte är känt i vilket syfte eller kontext porträtten har tillkommit. 
** olika former av skulpturer, stamträd m.m. 
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