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Abstract 

Institution/Ämne: Högskolan på Gotland/Konstvetenskap 

Adress: 621 67 Visby 

Tfn: 0498 – 29 99 00 

  

Handledare: Lars Wängdahl 

  

Titel och undertitel: 

 

Konst, makt och politik i 1600-talets England 

En analys av hur Charles I försök att använda konsten som medel 

för att stärka kungamakten speglades i Anthony van Dycks konst. 

Engelsk titel: Art, Power and Politics in 16th Century England 

An analysis of how the attempts of Charles I to use art to increase 

his power was reflected in the art of Anthony van Dyck. 

Författare: Tomas Havner 

 

Ventileringstermin: Höstterm. (år) Vårterm. (år)  Sommartermin (år) 

  2009  

Innehåll: 

The relation between Charles I and Anthony van Dyck is one of the most famous in the 

history of art. In this paper I’m trying to describe how the power ambitions of the king were 

reflected in the art of van Dyck. The background is the conflict between king and parliament 

that resulted in two civil wars and the execution of the king. 

 

I give a short description of the historical events with focus on the conflict between king and 

parliament. A conflict that primarily was about religion. Charles invited a number of foreign 

artists to raise the status of his court. The most famous among these was clearly Anthony van 

Dyck from Flanders. It was van Dyck who defined our image of the Caroline court and he had 

a long term influence on British art. To give a better understanding I have included a short 

chapter about van Dycks career. 

 

In the works I have studied van Dyck represents Charles as a knight, on a hunt and as family 

father. What it’s all about is to give the impression of a king who is watching over his family, 

country and people. There are obvious power symbols as the regalia and power symbols that 

are not so obvious like the horse and the walking stick. The scenario is either interiors with 

classical architecture and heavy draperies or the English landscape. In the first case the 

message was wealth, power and classical heritage. In the second case I claim that it was an 

attempt to define Great Britain in geographical terms instead of cultural. 
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Inledning 

Presentation av ämnet 

Konsten under 1600-talet var inget självändamål utan användes av furstar och kungar för att 

stärka sin makt och prestige. En av dessa kungar var Charles I som regerade England mellan 

1625 och 1649. Hans maktambitioner och personlighet kom att få återverkningar för hela det 

engelska samhället och i slutändan resultera i två inbördeskrig. Charles var mycket 

konstintresserad och försökte locka internationellt erkända konstnärer till England. Den 

främste av dessa var Anthony van Dyck från Antwerpen i Flandern som under sin korta tid 

där hann med att bli adlad, hovmålare och att revolutionera måleriet på de brittiska öarna, i 

synnerhet porträttkonsten. Relationen mellan van Dyck och Charles I är en av de mest 

berömda i konsthistorien, kanske bara jämförbar med den mellan Velázquez och Filip IV. 

Frågeställning, syfte och avgränsning 

Frågan är alltså inte om man vid den här tiden använde konsten för att uppnå politiska syften, 

det är snarare utgångspunkten. Vad jag vill undersöka är hur van Dyck visualiserade dessa 

syften i sina målningar. Hur hänger de olika delarna av van Dycks porträtt ihop med kungens 

maktambitioner och kan man se några mönster? Jag har valt att avgränsa uppsatsen till att 

omfatta de viktigaste kungliga porträtten som brukar framhävas i litteraturen. 

Metod 

Jag har valt att göra en litteraturstudie helt enkelt för att det var det enda praktiskt möjliga. 

Denna har bestått av tre delar. Jag har fått läsa in mig på Englands historia under 1600-talet, 

främst den politiska och kulturella. Vidare så har jag studerat van Dycks liv och konst. 

Slutligen har jag tittat på de studier av relationen mellan makt och konst som jag kunnat hitta. 

Utifrån dessa studier har jag valt ut ett antal centrala konstverk och gjort en ikonologisk 

analys som ligger nära Panofsky även om jag nog haft svårt att nå till hans tredje nivå. 

Anledningen till att jag valt Panofskys metod är att jag tycker den passar bra i detta 

sammanhang och att det är en metod som jag känner mig förtrogen med sen grundkurserna. 

Forskningsöversikt 

Detta är en period i Englands historia som det skrivits väldigt mycket om. En syn på 

konflikten mellan kung och parlament som oundviklig var länge den dominerande. Orsaken 

skulle ha varit inbyggda konflikter i den engelska konstitutionen. Forskningen vid denna tid 
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handlade nästan bara om den politiska historien. På 1970-talet började historiker, till exempel 

Conrad Russell, att ifrågasätta denna traditionella syn.
1
 Inbördeskriget var inte alls 

oundvikligt utan berodde på en lång rad komplicerade faktorer, inte minst kungens psykologi. 

Man började även att på allvar studera sociala och kulturella faktorer. 

 

Det finns mycket skrivet om van Dyck ända sen Bellori men jag har fokuserat på nyare 

litteratur. Ett av de största namnen är Oliver Millar om bland annat skrivit Van Dyck in 

England.
2
 Det finns inte så många monografier om van Dyck. Christopher Brown har skrivit 

den senaste.
3
 Ett antal stora utställningar i Washington och London har resulterat i 

utställningskataloger som är en viktig källa. Susan Barnes och Arthur Wheelock har skrivit 

mycket i dessa.
4
 Den senaste stora utställningen, Van Dyck & Britain, hölls på Tate i London 

nu i vår.
5
 Jag har även studerat ett antal vetenskapliga artiklar av bland annat Gustav Glück 

och Erik Larsen.
6
 
7
 

 

När det gäller kopplingen mellan makt och konst i England på 1600-talet så har jag hittat två 

verk av Malcolm Smuts och David Howarth.
8
 
9
 Men det finns ganska mycket skrivet om det 

karolinska hovet, till exempel The Golden Age Restored av Graham Parry, och forskningen 

om Charles I och van Dyck tangerar varandra ibland.
10

 

                                                 
1
 Conrad Russell, Parliaments and English Politics 1621-1629, Oxford 1979 

2
 Oliver Millar, Van Dyck in England, London 1982 

3
 Christopher Brown, Van Dyck, Oxford 1982 

4
 Anthony van Dyck, Red. Arthur K. Wheelock, Jr. och Susan J. Barnes, Washington 1990 

5
 Van Dyck & Britain, Red. Karen Hearn, London 2009 

6
 Gustav Glück, “Van Dyck's Equestrian Portraits of Charles I“ / The Burlington Magazine for Connoisseurs, 

Vol. 70, No. 410 (May, 1937), pp. 211-217, 1937 
7
 Erik Larsen, “Van Dyck’s English Period and Cavalier Poetry” / Art Journal, vo. 31, No. 3 (Spring 1972), pp. 

252-260, 1972 
8
 The Stuart court and Europe: essays in politics and political culture, Red. Malcolm Smuts, Cambridge 1996 

9
 David Howarth, Images of Rule Art and Politics in the English Renaissance, 1485-1649, London 1997 

10
 Graham Parry, The Golden Age restor’d: The culture of the Stuart Court, 1603-42, Manchester 1981 
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Den historiska bakgrunden 

Huset Tudors tid vid makten tog slut när Elisabeth I avled 1603. Hon gifte sig som bekant 

aldrig och efterlämnade ingen arvinge. Tronen gick istället till Elisabeths systerson James VI 

av Skottland och med honom övertog ätten Stuart Englands tron.
11

 

 

England under denna period var ett i huvudsak agrart samhälle med London som den helt 

dominerande staden.
12

 Landet styrdes av en liten elit och kungen dominerade det politiska 

livet. Hovet var en arena där olika fraktioner slogs om kungens gunst och inflytande på den 

förda politiken. Till sin hjälp hade kungen ämbetsmän och rådgivande kommittéer. Men 

byråkratin var väldigt liten och det fanns ingen stående arme eller professionell poliskår. De 

allra flesta i 1600-talets England kom bara i kontakt med de lokala myndigheterna och var 

lojala med sitt län snarare än med nationalstaten. För att utöva makt ute i landet hade kungen 

till sin hjälp olika råd, ambulerande domstolar och framför allt kyrkan. Kyrkan utövade det 

mesta av dåtidens censur och var ett pålitligt propagandainstrument.
13

 

 

Parlamentet bestod som idag av över- och underhus. I överhuset satt biskopar och högadel. 

Ledamöterna i underhuset kom från lantadeln och valdes av de röstberättigade, dvs. män med 

en viss årlig inkomst. Denna andel hade ökat kraftigt pga. av inflationen och det finns 

beräkningar som visar att mellan 20 och 40 procent av den manliga befolkningen hade 

rösträtt. Underhusets ledamöter var främst intresserade av att främja sitt län och sina egna 

intressen. Det fanns ingen press- eller yttrandefrihet och det hände mer än en gång att 

medlemmar av underhuset blev fängslade för sina åsikter. Det är viktigt att poängtera att 

parlamentet på 1600-talet inte var någon institution utan snarare en återkommande händelse. 

Det var kungen som sammankallade parlamentet och han kunde när som helst upplösa det. 

Parlamentets uppgift var att lagstifta och att besluta om beskattning och anslag till kungen och 

hovet. Här i låg mycket av spänningarna mellan kungen och parlamentet. Kungen behövde 

nämligen mycket pengar, dels för att kunna hålla ett stort hov, och dels för att kunna föra krig. 

Men om ledamöterna i underhuset, som beslutade om beskattning, beviljade anslag till 

kungen så fick de stå till svars inför dem som skulle betala, dvs. sina väljare som i många fall 

                                                 
11

 Norman Davies, The Isles a History, London 1999, s.451ff 
12

 Barry Coward, The Stuart Age, Essex 1980, s.4ff 
13

 Coward 1980, s.81ff 
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var deras grannar. Underhuset var alltså inte speciellt benägna att bevilja anslag och om de 

ändå gjorde det så var det alltid svårt att verkligen få in pengarna.
14

 

 

Om James VI som regerade England under namnet James I så skall Henrik IV ha sagt att han 

var den ”den visaste dåren inom kristendomen”. Med detta menade han att James visade stort 

omdöme när det gällde små saker och dåligt omdöme när det gällde stora. Hur det än var med 

den saken så var James en enormt beläst man och lyckades bland annat få till stånd en engelsk 

översättning av bibeln som kom att bli klassisk. Även om James mot slutet av sitt liv blev allt 

mer excentrisk så lyckades han i alla fall hålla ihop landet. Hans son Charles I som efterträdde 

honom 1625 var betydligt mindre lyckosam i detta hänseende.
15

 

 

Charles hamnade snart i konflikt med parlamentet. Denna konflikt hade många orsaker. En 

viktig orsak var som nämndes ovan att parlamentet inte ville bevilja kungen tillräckligt 

mycket pengar. Charles var nämligen i stort behov av pengar då han lyckats med konststycket 

att hamna i krig med den tidens två supermakter, Frankrike och Spanien, samtidigt. 

Huvudorsaken till detta, och en annan källa till Charles konflikt med parlamentet, var lord 

Buckingham. Han var nära vän till Charles och den mest inflytelserike mannen i England. För 

att främja sin egen position och genom att spela på anti-franska och anti-spanska stämningar 

hade han lyckats få med sig parlamentet på dessa krig. Krig som slutade i fullkomligt fiasko 

och därtill var mycket kostsamma. Buckinghams framgång och hans hänsynslösa metoder 

gjorde honom till den mest hatade mannen i landet och när han mördades 1628 så firade man 

öppet på gatorna. Även i parlamentet uttryckte man sin tillfredställelse över att Buckingham 

hade röjts ur vägen och Charles tog mycket illa vid sig av detta.
16

 

 

I Europa rasade 30-åriga kriget och fram till Gustav II Adolfs inträde i kriget var 

protestanterna på defensiven. Många protestanter upplevde detta som om att deras tro var 

hotad och det fanns en stark opinion för att England skulle gå i krig på protestanternas sida. 

Dessutom så var Charles syster Elisabeth gift med Pfalzgreven Fredrik IV som hade fråntagits 

sitt land av spanjorerna efter det att han accepterat den böhmiska kronan. Att återinsätta dem 

var ett av huvudmålen för den engelska utrikespolitiken. Efter de misslyckade krigen på 1620-

                                                 
14

 Conrad Russell, Parliaments and English Politics 1621-1629, Oxford 1979, s.1ff 
15

 Davies 1999, s.455ff 
16

 L.J. Reeve, Charles I and the Road to Personal Rule, Cambridge 1989, s.9ff 



Högskolan på Gotland 
Konstvetenskap C, vårterminen 2009 

Tomas Havner 
__________________________________________________________________________________________ 

 

 

8 

talet så blev Charles emellertid allt mer orienterad mot Spanien och slöt fred först med 

Spanien 1629 och sedan med Frankrike 1630. Efter det blev England i praktiken en spansk 

satellit och av försöken att återinsätta Pfalzgreven blev just ingenting.
17

 

 

Den allra största konflikten handlade om religion. De flesta i England var kalvinister vilket 

innebar att de trodde på predestination. Det vill säga att Gud från början hade bestämt vilka 

som skulle frälsas och vilka som skulle hamna i helvetet. Charles I och kretsarna kring honom 

drogs till arminianismen som var en riktning inom kristendomen som avvisade predestination 

och istället betonade den fria viljan.
 18

 Ärkebiskop Laud som Charles hade utsett försökte 

genomdriva arminianismen i den engelska kyrkan. Detta i kombination med att han 

återinförde till exempel altare i gudstjänsten såg många som ett försök att i smyg återinföra 

katolicismen i England. Om det var något som förenade de olika protestantiska 

trosinriktningarna så var det hatet mot katolikerna. Dessa utgjorde en liten minoritet men det 

fanns inflytelserika katoliker i kretsarna kring hovet. Många ville förfölja och diskriminera 

katolikerna i England men både James och hans son var motståndare till detta.
19

 Kungens tro 

på arminianism och hans orientering mot Spanien efter freden 1629 gjorde många i England 

fientligt inställda mot honom. Att hans drottning var fransyska och tillika katolik gjorde inte 

saken bättre. Detta i kombination med det upplevda hotet från de katolska supermakterna 

Frankrike och Spanien gjorde att det stundtals rådde en i det närmaste hysterisk rädsla för 

katolicismen i England.
20

 

 

Spänningarna mellan Charles och Parlamentet blev allt starkare och till slut vägrade han helt 

enkelt att kalla in parlamentet. Mellan 1629 och 1640 styrde Charles England utan hjälp från 

parlamentet. I bakgrunden fanns det en ideologi om kungens gudomliga rätt att utöva makt. 

Det fanns dock viktiga begränsningar i det att kungens maktutövning måste vara rättvis. 

Eftersom Charles inte hade något parlament som kunde besluta om beskattning så var han 

tvungen att ta till extraordinära åtgärder för att få in pengar. Det behöver knappast sägas att 

dessa extra skatter inte var speciellt populära.
21

 

 

                                                 
17

 Reeve 1989, s.226ff 
18

 Arminianismen var en liberal trosinriktning som uppstod i Holland. Ej att förväxla med arianism. 
19

 Davies 1999, s.473ff 
20

 Reeve 1989, s.226ff 
21

 Davies 1999, s.482ff 
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Det som tvingade Charles att till slut kalla in parlamentet var utrikespolitiken. Han och 

ärkebiskop Laud försökte införa den engelska kyrkans bönbok i Skottland, något som man 

bestämt motsatte sig i Skottland. Det hela ledde fram till krig mellan England och Skottland, 

ett krig som Charles förlorade. Utan pengar och med den skotska armén i norra England hade 

Charles inget val och parlamentet sammanträdde 1640 efter mer än 10 år.
22

 

 

Motsättningarna var så stora att förhandlingarna inte ledde någon vart. Till slut reste Charles 

sitt standar i Nottingham 1642 och inledde därmed det 1a engelska inbördeskriget. I början 

böljade kriget fram och tillbaka men efter hand fick parlamentet övertaget och Charles 

tvingades se sig besegrad.
23

 Men Charles såg sig som monark med gudomlig rätt att regera 

England och ville inte ge med sig. Han inledde det andra inbördeskriget som om möjligt gick 

ännu sämre än det första. När han inte kunde vinna med hjälp av vapenmakt försökte han 

genom förhandlingar förmå parlamentet att erkänna hans rätt att regera. Till slut fick 

militärregimen under ledning av Oliver Cromwell, som då styrde England, nog och 

arresterade kungen 1647. Till slut åtalades han för högförräderi.
24

 

 

Den 30 januari 1649 fördes Charles I genom stora salen i Banqueting house i London och ut 

genom ett fönster till en tillfälligt byggd avsats där bödeln väntade. Takmålningarna i stora 

salen hade han själv beställt av Rubens som en hyllning till sin far, James I. Iklädd en vit 

skjorta höll ett kort tal innan han lade huvudet på strupstocken. I den sekund som bödelns yxa 

föll blev han martyr.
25

 

                                                 
22

 Coward 1980, s.152ff 
23

 Coward 1980, s.168ff 
24

 Coward 1980, s.199ff 
25

 Davies 1999, s.496ff 
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Anthony van Dyck 

Anthony van Dyck föddes den 22 mars 1599 i Antwerpen som då var en del av Spanska 

Nederländerna, eller Flandern. Han var son till en framgångsrik klädhandlare och familjen var 

troende katoliker. Det fanns inget i hans pappas släkt som kunde antyda att han skulle bli en 

stor konstnär men hans mor som dog när han bara var 8 år hade konstnärer i sin släkt. År 

1609, 10 år gammal, blev van Dyck lärling till Hendrick van Balen. Om det inte hade varit för 

van Dyck så hade vi förmodligen aldrig hört talas om van Balen men hos honom lärde sig i 

alla fall van Dyck måleriets grundläggande färdigheter. Redan 1615 skall van Dyck ha satt 

upp en egen verkstad. Att en lärling lämnade sin mästare innan han fått sitt gesällbrev var 

mycket ovanligt och om han verkligen hade en egen verkstad vid så unga år är omtvistat.
 

Nästa gång vi hör från honom är 1618 då han blev mästare i St Lukas-gillet. Två år senare 

dyker hans namn upp i ett kontrakt mellan Peter Paul Rubens och rektorn för jesuitkyrkan i 

Antwerpen. Vi känner inte till de exakta omständigheterna men klart är att van Dyck allt mer 

drogs in i Rubens krets mot slutet av 1610-talet. Tiden hos Rubens kom att få ett avgörande 

inflytande på van Dycks utveckling som konstnär. Men han lärde sig även att föra sig i de fina 

salongerna hos Rubens, något som han skulle få stor nytta av senare i livet.
26

 

 

Hos Rubens utvecklades van Dyck snabbt och kom med tiden att låta tala om sig. En av dem 

som lät sig imponeras var Lord Arundel som hade stort inflytande vid det engelska hovet. 

Även om det inte är helt klarlagt så var det sannolikt genom Arundels försorg som van Dyck 

blev inbjuden till det England som då regerades av James I. Dit kom han i början av 1621, 

men han målade bara ett fåtal verk under sin första vistelse i England, bland annat ett porträtt 

av lord Arundel och Scipios återhållsamhet. Det senare är en historiemålning som visar en 

episod ur den romerske härföraren Scipios liv där van Dyck målat lord Buckingham och hans 

blivande hustru som två av figurerna, ett verk som är starkt influerat av Veronese. Hos 

Rubens så hade van Dyck fått rikliga tillfällen att studera de italienska mästarna och då i 

synnerhet de venetianska och hans stora förebild var Titian. Han trivdes dock inget vidare i 

England och redan samma år lyckades han utverka av James I att få åka till Italien på 

studieresa.
27

 

 

                                                 
26

 Christopher Brown, Van Dyck, Oxford 1982, s.9ff 
27

 Brown 1982, s.52ff 
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Resan finansierades genom ett stipendium från James I och i Italien bodde van Dyck ett tag 

hos lady Arundel vilket visar att han inte helt släppte kopplingen till England. Meningen var 

att han skulle stanna i Italien i 8 månader men han blev kvar ända till 1627. Han reste runt i 

Italien men framför allt var det norra delen av landet och i synnerhet Venedig som lockade. 

Som nämndes ovan var han en stor beundrare av Titian och i Venedig hade han alla 

möjligheter att studera verk av denne och andra mästare från den venetianska renässansen. 

Efter ett tag hamnade han i Genua där han hade stor framgång med att måla porträtt åt den 

lokala aristokratin. Berömda exempel från den tiden är porträtten av George Gage, Cardinal 

Bentivoglio och Elena Grimaldi.
28

 

 

Van Dyck återvände till Antwerpen 1627, samma år som hans syster Cornelia avled. Hans far 

hade gått bort 1622 och det fanns många ouppklarade familjeangelägenheter att ta itu med. 

Vid det laget var han en etablerad konstnär vars rykte var spritt över Europa. Antwerpen var 

centrum i spanska Nederländerna och säte för ärkehertiginnan Isabella i vars tjänst van Dyck 

nu trädde. I Antwerpen var han efterfrågad som porträttmålare inte bara av Isabellas hov utan 

även av många förnäma flamländare. Ett berömt exempel på det senare är hans dubbelporträtt 

av Philippe le Roy och hans hustru Marie de Raet. Men han målade inte bara porträtt utan 

även religiösa och mytologiska motiv. Bland annat målade han Rinaldo och Armida och man 

tror att det var detta verk som fick Charles I att bjuda in van Dyck till en andra sejour i 

England. Målat i Veroneses färger och påminnande om Titian var verket precis i kungens 

smak.
29

 

 

Charles behövde en konstnär av europeisk klass för att höja det engelska hovets status och 

lord Arundel talade sig även denna gång varm för van Dyck. Denne var svag för adel och 

kungligheter och att bli hovmålare måste ha tilltalat honom. Han bör även ha varit medveten 

om Charles rykte som konstälskare och konnässör.
30

 

 

James I:s fredspolitik hade gjort det möjligt för den engelska aristokratin att för första gången 

samla konst ute i Europa. Charles hade ärvt sitt konstintresse av sin mor Anne av Danmark 

och hans bror prins Henry hade varit en ivrig konstsamlare. Charles ärvde dessa bådas 

                                                 
28

 Brown 1982, s.61ff 
29

 Brown 1982, s.100ff 
30

 Brown 1982, s.137ff 



Högskolan på Gotland 
Konstvetenskap C, vårterminen 2009 

Tomas Havner 
__________________________________________________________________________________________ 

 

 

12 

konstsamlingar vilka kom att ingå i kungens egen. Denna kom med tiden att utgöra en av 

Europas bästa konstsamlingar. Charles och Buckingham hade besökt Madrid 1623 för att 

anhålla om den spanska infantans hand. Av detta blev intet men med sig hem tog Charles med 

sig intrycken från den spanske kungens konstsamlingar vilka vid den tiden var Europas 

främsta. Det var inte bara kungen som byggde upp fina konstsamlingar, den så kallade 

Whitehallgruppen var ett antal konstsamlande adelsmän med kungen som centralfigur. 

Arundel och Buckingham hade både konstsamlingar av europeisk standard. Det man främst 

var intresserad av var italiensk renässanskonst i allmänhet och Titian i synnerhet. Att van 

Dycks stora förebild var just Titian bidrog säkert till att han blev hovmålare som Charles.
31

 

 

Ibland köpte man konsten själv på resor i Europa men i huvudsak använde man sig av 

agenter. Vid sitt trontillträde 1625 hade Charles ett nät av agenter runtom i Europa. Bland 

annat lyckades han förvärva hertigen av Mantuas konstsamling. I denna ingick Mantegnas 

serie av målningar av Julius Ceasar. Mer än något annat demonstrerade detta för hoven runt 

om i Europa att den unge engelske kungens hov var ett kulturellt centrum att räkna med.
32

 

 

Allt detta var naturligtvis inte gratis. Kungens konstsamlande tärde på den redan hårt 

ansträngda kungliga kassakistan. Trots detta så gjorde man tydligen bedömningen att det var 

värt det. I den europeiska diplomatin vid den här tiden var konst hårdvaluta. Som exempel 

kan nämnas att när påven försökte få Charles att minska trycket på katolikerna I England så 

skickade man med att antal tavlor, bland annat ett verk av Leonardo.
33

 

 

När det gällde att skaffa sig samtida konst var det vanligaste att man gav stöd till konstnärer. 

Charles köpte en hel del målningar av Rubens, bland annat den stora takmålningen i 

Banqueting Hall och relationen mellan Charles och van Dyck är ju ett huvudtema I denna 

uppsats.
34

 

 

Van Dyck var långtifrån den förste utländske målaren som hade bosatt sig i England. Den 

mest kände är förmodligen Daniel Mytens, van Dycks företrädare som hovmålare, men det 

                                                 
31
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fanns även andra till exempel Van Somer och Cornelis Johnson. Inte minst Mytens hade 

starkt bidragit till att utveckla porträttkonsten i England i början av 1600-talet. Van Dyck var 

alltså inte ensam om att utveckla porträttkonsten i England men han förde upp den till en helt 

annan nivå och kom fullkomligt att överskugga Mytens och de andra.
35

 

 

Van Dyck blev väl mottagen i London och bosatte sig i Blackfriars precis utanför 

stadsgränsen och därmed utom räckhåll för stadens målargille. Under den andra perioden i 

England kom van Dyck att utvecklas till att bli nästan uteslutande porträttmålare. Amor och 

Psyche från 1638 är hans enda målning med mytologiskt motiv från den här perioden. I början 

blev det av naturliga skäl många porträtt av kungafamiljen men efter hand blev det allt fler 

uppdrag från den engelska aristokratin. Så många att van Dyck var tvungen att sätta upp en 

verkstad med anställda medhjälpare. Med undantag för en vistelse i Antwerpen 1634-35 kom 

van Dyck att bli kvar i England resten av livet. Mot slutet av sitt liv van Dyck åkte till 

Frankrike för att försöka skaffa sig uppdrag. Detta misslyckades emellertid och svårt sjuk 

återvände han till England. Han avled den 9 december 1641, fem dagar efter sin andra dotters 

födelse.
36

 

 

På van Dycks grav i St. Paul lät Charles skriva: ”Antonius Van Dyck, qui, dum viveret, multis 

immortalitatem donaverit vitam. Functus est Carolus Primus, Magnae Britanniae, Franciae et 

Hiberniae Rex, Antonio Van Dyck, Equiti Aurato”. I översättning betyder det ungefär: 

“Anthony Van Dyck som medan han levde gjorde många odödliga. Charles I, kung av 

Storbritannien, Frankrike och Irland, reste detta monument för sir Anthony Van Dyck”.
37
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Målsättningar för politiken under huset Stuart 

James I hade i skrift efter skrift hävdat monarkens gudomliga rätt till makt. Det mest kända 

exemplet är Basilikon Doron som var ett slags testamente till hans son. Till skillnad från sin 

far så använde Charles i huvudsak visuella medel och ceremonier för att hävda sin gudomliga 

rätt till makten. Men det faktum att han använde andra uttrycksmedel gjorde inte att han var 

mindre övertygad än sin far.
38

  

 

James I hade regerat Skottland som James VI och hans stora dröm var att förena England och 

Skottland till Storbritannien. Detta förverkligades inte förrän 1707 men drömmen levde vidare 

och fördes vidare till hans son. Att dessa strävanden misslyckades utgjorde inget hinder för att 

använda det i den kungliga propagandan. Det är en av historiens otaliga ironier att det var 

denna målsättning som ledde till hans fall. Hans försök införa den engelska böneboken i 

Skottland ledde ju till krig och återinkallandet av parlamentet.
39

 

 

Charles och hans ärkebiskop Laud förändrade den anglikanska kyrkan till att bli mer visuell 

och ceremoniell. Charles motarbetade även kalvinismen vars förespråkare han kallade 

puritaner och associerade med sina motståndare i parlamentet. Istället främjade han som 

nämndes ovan arminianismen som var en mer liberal teologi.
40

 

 

Som nämndes i inledningen så förde England under 1620-talet krig med både Frankrike och 

Spanien. Detta förändrades drastiskt under 1630-talet då Charles började föra en konsekvent 

fredspolitik och det blev en viktig målsättning för politiken att hålla England utanför kriget på 

kontinenten.
41
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Hur målsättningarna för Stuarts politik speglades i Van Dycks konst 

Inledning 

Van Dyck har mer än någon annan kommit att prägla vår bild av Charles I och kretsen kring 

honom. Van Dyck mytologiserade kungen och människorna kring honom och gjorde dem till 

hjältar och undersköna gudinnor. Han målade dem i eleganta poser i vackra landskap och i 

målningarna fanns i regel ett övermått av silke, ett mycket dyrbart material vid den här tiden. 

En scen präglad av lätt melankoli och lugn underströk den avporträtterades intellektuella 

karaktär. Ville van Dyck framhäva en mer krigisk karaktär brukade omgivningarna vara mer 

karga.
42

 

 

Zirka Zaremba Filipczak menar att det är ganska lätt att urskilja från vilken period ett porträtt 

av van Dyck är ifrån. Hon gör en analys av hur porträtten från perioden i England skiljer sig 

från de föregående. I sina tidigare porträtt hade van Dyck varit mycket inspirerad av 

venetiansk konst i allmänhet och av Titian i synnerhet. Han avbildade sina kunder i tunga 

exklusiva kläder mot en bakgrund som ofta bestod av draperier och kolonner. Porträtten från 

1630-talet är ofta målade i utomhusmiljö och bakgrunden utgörs ofta av klippor och grottor. 

Kostymerna som de avbildade bär är inga vardagskläder. Tygerna är lättare och kläderna 

påminner om de som användes i maskeraderna
43

 vid hovet. De avbildade adelsmännen hade 

ofta deltagit i dessa maskerader. Ofta är det ett mytologiskt arkadiskt landskap som van Dyck 

målar. Dessa hade blivit populära i den nordeuropeiska litteraturen i början av 1600-talet.
44

 

 

Erik Larsen citerar i sin artikel Gustav Glück som delade in van Dycks konst i 4 

huvudperioder: den första Antwerpen, den Italienska, den andra Antwerpen och slutligen den 

engelska perioden. Van Dycks porträtt brukar kännetecknas av elegans, och förlängning av 

händer kroppar och huvuden. Van Dycks engelska stil skiljer sig markant från hans tidigare 

verk. Porträtt från hans andra period i Antwerpen kännetecknas av en nedtonad palett och 
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betoning av skulpturala kvaliteter. Denna betoning på massa snarare än externa det vill säga 

dekorativa effekter är typiskt flamländsk.
45

 

 

Mot detta ställer Larsen ett av van Dycks tidigaste porträtt från den andra engelska perioden. 

Det föreställer Lord Philip Wharton och är från 1632. Han är klädd i grön sammet över vilken 

en mantel av gult silke faller. De ljusa kulörerna står i bjärt kontrast mot hans tidigare 

målningar och är även detta något som kännetecknar målningarna från hans engelska period. 

Han överger det skulpturala för en plattare, snyggare och mer dekorativ stil. De lite mindre 

huvudena och långa händerna framhäver det aristokratiska hos de avporträtterade. Detta är 

typiskt manieristiska drag hos en konstnär som av konsthistoriker brukar karaktäriseras som 

barockmålare. Inflytandet från manierismen visade sig även i förfiningen och idealiseringen 

hos van Dycks kungaporträtt.
46

 

 

Denna fokusering på ytan och det dekorativa har föranlett kritiker att se van Dycks engelska 

period som en nedgångsperiod. Man kan naturligtvis tycka vad man vill om detta men Larsen 

menar att denna förändring i alla fall måste förklaras. Hans egen förklaring går ut på att van 

Dyck anpassade sig till den aristokratiska miljön vid Charles I hov. Detta hov som brukar 

karaktäriseras som det sista renässanshovet i England var mycket formellt och hade en 

atmosfär av elegans och i alla fall på ytan hög moral. Larsen menar vidare att det fanns ett 

nära samband mellan litteratur och konst vid den här tiden. Litteraturen var mer elegant än 

spontan och har kallats manieristisk. Den var baserad på metaforer och ”concetti”, vilket 

betyder ungefär att man med ett virtuost språk upphöjer det vardagliga och banala till något 

sublimt. Ett antal poeter vid hovet, de så kallade Cavalier Poets, tävlade om att skriva dikter 

som hyllade kungen. Van Dyck som hovmålare var en del av samma hovkrets. 

 

De som hade möjlighet att se van Dycks målningar var i huvudsak de som hade tillgång till 

hovet, det vill säga engelska adelsmän, ambassadörer, hovmän och utländska besökare. En del 

tavlor sändes som gåvor till utländska hov.
47
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Charles I till häst med Seigneur de st Antoine 

I målningen som målades 1633 ser man Charles i full 

rustning med strumpebandsordens band över bröstet, 

ridande på en stor vit häst genom en triumfbåge. Denna 

är delvis täckt med grönt tyg. Som Millar skriver så 

döljer tyget det faktum att triumfbågen i verkligheten 

inte skulle ge plats åt St Antoine.
48

 I bakgrunden en 

molnig himmel som är på väg att spricka upp i solsken. 

Charles stödjer den kungliga kommandostaven mot 

sadeln medan han har fullständig kontroll över den stora 

vita hästen. Hela målningen är ett bevis på van Dycks 

förmåga att återge kontrollerad rörelse i en målning.
49

 

 

Till vänster syns en vapensköld med Englands, 

Skottlands, Wales och Irlands vapen. Kungen är åtföljd av sin ryttmästare, Pierre Antoine 

Bourdin, Seigneur de St Antoine som bär hans hjälm. Denne hade blivit skickad till England 

av Henrik IV tillsammans med 6 hästar som var en gåva från den franske kungen. Även om 

han är en bifigur så spelar han en viktig roll i målningen, något som liknande karaktärer inte 

gör i Rubens tavlor.
50

 Jag tror att detta beror på att Seigneur de St Antoine var en 

internationell berömdhet och att man ville anspela på den franske kungens gåva som satte 

Charles i ett storpolitiskt sammanhang.  

 

Hela målningen ger trots att den är realistiskt målad ett något overkligt intryck. Parry menar 

att målningen i mångt och mycket påminner om en scen ur en maskerad.
51

 En liknelse som 

jag personligen inte tycker känns helt främmande. Det är under alla omständigheter en 

klassisk arkitektur. Denna kombination av klassisk arkitektur och dyrbara textilier 

återkommer gång på gång i van Dycks målningar. 
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Bild 1. Charles I till häst med Seigneur de st 

Antoine 1633. Oljemålning på duk, 368 x 

269,9 cm. 
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Hästen har genom historien varit förknippad med kungar och adel. Att kontrollera en stor häst 

var en konst varje adelsman med självaktning måste kunna behärska. I ännu högre grad gällde 

detta såklart en kung.
52

 Ryttarporträtt brukar traditionellt härledas från antiken i allmänhet och 

statyn av Marcus Aurelius i Rom i synnerhet. Men denna trodde man föreställda Konstantin, 

den förste kristne kejsaren, tillika född på de brittiska öarna. Senare förebilder är utan tvekan 

Titians porträtt av Karl V från slaget vid Mühlberg 1548.
53

 I flamländsk konst på 1600-talet 

var hästen ett motiv för historiemålare och den stora föregångaren var, som i mycket annat, 

Rubens. Hans berömda ryttarporträtt av hertigen av Lerma och den så kallade Spanska 

ridskolan bildade mönster.
54

 Millar påpekar dock att van Dyck inte kan ha sett Rubens porträtt 

av hertigen. Detta hade dock Charles under sitt besök i Spanien och det är möjligt att detta 

påverkade honom att beställa målningen.
55

 

 

Målningen är en i en rad av ryttarporträtt som van Dyck började i Genua med porträtten av 

Anton Giulio Brignole-Sale och Cornelis de Wael. Senare avbildade han markis Francisco de 

Moncada, Marqués d’Aytona i Bryssel år 1630.
56

 Som Glück påpekar så finns det stora 

likheter mellan denna målning och van Dycks ryttarporträtt.
57

 

 

Ryttarporträttet av Charles hängde ursprungligen i slutet av tavelgalleriet i St James palats 

tillsammans med de tolv porträtten av romerska kejsare av Titian och de små målningarna av 

romerska kejsare till häst av Giulio Romano. För den som varit i London och sett målningen i 

verkligheten är det inte svårt att föreställa sig vilket intryck den måste ha gjort. Millar citerar 

ett franskt sändebud som skriver att om man inte visste att det var en tavla så kunde man tro 

att kungen var levande.
58

 

 

Det är svårt att inte tolka tavlan som ett uttryck för kungliga maktambitioner, något som även 

tavlans placering i slutet av tavelgalleriet i St James palats visar på. Men triumfbågar brukar 

resas för segrare i krig. I Charles fall så handlade det inte om några segrar utan snarare om 

militära fiaskon. Men propaganda handlar ju som bekant inte om att återge verkligheten som 
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den är utan som man vill att den skall vara. Vapenskölden som innehåller statsvapnen för 

England, Skottland, Wales och Irland tror jag skall anspela på Charles anspråk på att vara 

kung över hela Storbritannien. Seigneur de St Antoine tittar upp på kungen vilket vi som 

betraktare också gör. Blickpunkten i tavlan är låg vilket gör att kungen ser större ut och 

blickar ner på oss. Strumpebandsordens skyddshelgon var St Göran. En stark monark i total 

kontroll över sin häst och sitt folk, en försvare av fosterland och den sanna tron. Hela 

målningen tycker jag genomsyras av idealisering av kungen och kungamakten. 

Kungen på jakt ”Le Roi à la Ciasse” 

Denna målning från 1635 är en av de mest 

reproducerade i konsthistorien. Titeln kommer från en 

förteckning över tavlor från 1638 som man tror 

upprättades av van Dyck själv. Van Dyck har avbildat 

kungen vid sidan av sin häst som tas om hand av två 

adjutanter. Hästen ser fullkomligt utmattad ut och 

munnen är full av skum. Den bugar underdånigt för sin 

herre och är, liksom adjutanterna, målad i lite mindre än 

verklig skala för att inte dominera över kungen. I sina 

eleganta kläder, stödd på en promenadkäpp, ser han ut 

mot betraktaren med ett eftertänksamt uttryck i ansiktet. 

Armbågen är riktad rakt ut mot oss och hans hållning är 

en av överlägsen nonchalans. Bakom honom breder sig det böljande engelska landskapet ut 

sig.
59

 Över detta landskap en molnig himmel som håller på att spricka upp. 

 

Som betraktare befinner vi oss betydligt lägre än Charles och Howarth beskriver det som vi 

måste stiga upp flera nivåer för att komma upp till Kungen. Jag tror att det även var ett sätt att 

få Charles att se längre ut än vad han var. De två adjutanternas roll är att få kungen att framstå 

som unik utan att vara ensam och sårbar menar Howarth. Han menar vidare att van Dyck 

förstod och tolkade kungens inåtvända natur på detta sätt.
60
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Bild 2. Kungen på jakt ”Le Roi à la Ciasse” 

1635. Olja på duk, 266 x 207 cm. 
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Denna tavla har genom åren tolkats lite olika. På 1700-talet så trodde man att tavlan 

föreställde Charles på flykt undan parlamentets trupper. Denna felaktiga tolkning var 

förmodligen ett resultat av kungens olyckliga öde. Det vanligaste tycks dock vara att man 

framhåller jakttemat. Kungen skulle mycket väl kunna vara klädd för jakt men det finns inget 

i hans klädsel som säger att han måste vara det. Jag måste säga att kungens eleganta utstyrsel 

verkar ganska illa lämpad för en jakt men å andra sidan så är det ju naturligtvis ingen 

realistisk scen. Det finns inte heller något annat i tavlan som anknyter till jakt som hundar, 

vapen eller byte.  

 

Att avbilda kungen bredvid hästen är något nytt och som man hittar varken hos Rubens eller 

hos Titian. Held pekar istället på den tradition av jaktporträtt som fanns inom familjen Stuart. 

Paul van Somer hade avbildat drottning Anne, Charles mor, vid en jakt 1617. Det finns även 

ett porträtt av Daniel Mytens som föreställer Charles och Henrietta Maria på väg till en jakt. 

Men den viktigaste föregångaren enligt Held är en målning av Robert Peake från 1603 som 

föreställer prins Henry, Charles Bror, som triumferande står bredbent över en död hjort. Det 

finns onekligen likheter i kompositionen mellan denna tavla och Le Roi á la Caisse. Den 

kungliga huvudpersonen syns stående bredvid en häst som tas hand av en betjänt. Men 

likheterna gäller bara motivet och det finns inget av van Dycks elegans och raffinemang i de 

tidigare målningarna.
61

 

 

Van Dyck har hämtat hästens position från Konungarnas tillbedjan av Titian. I van Dycks 

skissbok finns en utsökt teckning av en häst i precis den positionen och bredvid har han 

skrivit ”Titian”. Enligt Held så har Titian i sin tur hämtat hästens position från antika källor 

som går tillbaka till Parthenon. Held vill dock härleda tavlans formella komposition till 

Rubens. Närmare bestämt Roms Triumf där kejsar Konstantin står bredvid en häst och håller 

en åskvigg. Men Charles håller ingen åskvigg, han stödjer sig mot en promenadkäpp.
 
Held 

menar att käppen, som är en rest av den kejserliga kommandostaven, indikerade att kungen 

ville framhäva sig som suverän monark. Att den var ett attribut för den styrande eliten. Held 

menar att Charles mer ser ut som en fältherre som håller uppsikt över slagfältet än en 

gentleman på promenad. Att vara både gentleman och monark var något som Charles 

eftersträvade menar Held och han citerar Gombrich: ”The picture shows the Stuart monarch 
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as he would have wished to live in history: a figure of matchless elegance, of unquestioned 

authority and high culture, the patron of the arts, and the upholder of the Divine Right of 

Kings.”
 62

 

 

Men inte alla håller med om jaktmotivet. John F. Moffitt hävdar i en artikel från 1983 att 

tavlan förställer Charles som en kristen riddare. De argument han lägger fram bygger delvis 

på avsaknaden av jaktmotiv. Han gör även en koppling till Marcus Aurelius-statyn i Rom, 

som man trodde var Konstantin. Ryttarporträtt brukade associeras till denna och både Tudor 

och Stuart försökte framställa sig som Konstantin. Detta i sin tur talar detta för att tavlan 

föreställer Charles som kristen riddare menar Moffitt. Vidare menar han att van Dyck delvis 

har hämtat motivet från Dürers Riddaren, döden och djävulen från 1513. Han bygger sitt 

resonemang på att van Dyck skall ha avbildat hästen på ett liknande sätt. Det finns även en 

skylt i nedre högra hörnet på tavlan med en text på latin: ”CAROLUS REX MAGNAE 

BRITANNIAE”, det vill säga ”kung Charles av Storbritannien”. Denna skylt finns på samma 

ställe som skylten med Dürers signatur. Moffitt menar även att hästen ser utmattad ut och har 

munnen full av skum. Tavlan föreställer därför Charles som Kristus, just avstigen från en 

sporritt genom en symbolisk ”mörk skog”. Moffitt pekar även på Rubens målning av Charles 

som St Göran som ett annat exempel på att Charles ville framställa sig som en kristen 

riddare.
63

 

 

Christopher M. S. Johns avfärdar i en artikel från 1988 Moffitts resonemang och hävdar i 

likhet med Held att tavlan istället föreställer en jaktscen. Även om man ibland avbildade 

Kristus nyss avsutten från en strid med ondskans makter så har Charles ingen rustning menar 

Johns och därför håller inte Moffits resonemang. För att slå fast att tavlan verkligen föreställer 

en jaktscen så pekar Johns i likhet med Held på den tradition som fanns i familjen Stuart att 

avbilda familjemedlemmar i jaktscener. Även om dessa tidigare hade innehållit typiska 

jaktmotiv som vapen och byten. Förutom denna tradition så pekar Johns på att man under 

renässansen såg på jakt som en mycket lämplig för att inte säga nödvändig sysselsättning för 

en adelsman. Han nämner Baldassare Castigliones The Book of the Courtier och Henry 
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Peachams The Complete Gentlemen, två verk som hade stort inflytande vid hovet vid den här 

tiden.
64

 

 

Johns menar vidare att tavlan var ett led i den kungliga propagandan och kan kopplas till två 

politiska frågor som var aktuella vid denna tid. Charles regerade ju utan parlamentet och var 

beroende av diverse halvlegala sätt att skaffa inkomster. Dessa hade ofta historiska rötter som 

till exempel kungens rätt att ta ut avgifter för de som använde sig av skog som historiskt 

utgjorde kungens jaktmarker. På detta sätt lyckades Charles få in 37000 pund, en för tiden 

ansenlig summa. Inte oväntat så utlöste dessa avgifter en storm av protester. På bilden ser 

man kungen som blickar ut över ett skogslandskap som utan tvekan är hans egendom och 

Johns menar att detta var ett budskap till dem som var emot avgifterna på skogen. Den andra 

frågan gällde de så kallade skeppspengarna (Ship Money) som kungen tog ut för att upprusta 

den engelska flottan. I bakgrunden på målningen kan man skymta havet och även ett fartyg. 

Johns menar att även detta var ett budskap till dem som motsatte sig skeppspengarna, och det 

var de flesta eftersom även denna form av beskattning var mycket impopulär.
65

 

 

I sin artikel hävdar Johns att den främre adjutanten kan identifieras som Endymion Porter, 

nära vän till kungen och en av van Dycks mecenater. Som skäl för Johns fram att Porter stod 

nära både kungen och van Dyck. Vidare har figuren på tavlan förnäma kläder vilket Johns 

menar identifierar honom som gentleman och ingen vanlig stallpojke. Avslutningsvis så 

menar han att det även finns en betydande porträttlikhet. Allt detta gör att han drar slutsatsen 

att tavlan även utgör ett vänskapsporträtt i samma tradition som van Dycks porträtt av 

Thomas Wentworth och Sir Philip Mainwaring.
66

 

 

Efter bara några år så skickades tavlan till Paris där den finns kvar och kan beundras på 

Louvren. Om det var meningen från början att tavlan skulle skickas till Frankrike är svårt att 

säga. Johns har säkert rätt i att avsikten med att skicka tavlan var att imponera på hovet i Paris 

och att visa hur sofistikerade engelsmännen hade blivit. Men om avsikten från början var att 
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skicka den till Frankrike så blir de kopplingar till interna engelska förhållande som Johns gör 

plötsligt mindre trovärdiga.
67

 

 

Som antyddes ovan så finns det en annan viktig komponent i denna målning, nämligen 

landskapet. Enligt Kenneth Olwig så refererade ordet landskap under renässansen till en 

statsbildning av viss storlek inte till ett geografiskt territorium. Land definierades av kultur 

och seder inte av geografi.
68

 Under 1600-talet skedde en kraftig centralisering av Europas 

länder. Mot småstater baserade på kultur och seder ställdes centralmakten som försökte skaffa 

sig allt mer kontroll. Mot sedvanerätt ställdes vad man såg som ”naturliga lagar” baserad på 

den romerska rätten. Ett sätt som man använde sig av var att rita kartor och därmed definiera 

länderna som geografiska enheter istället för kulturella. En förutsättning för kartografins 

framväxt var Ptolemaios principer för perspektiv i ritning vilken också låg till grund för 

perspektivs betydelse för måleriet. Från dessa kartritningar kommer enligt Olwig det moderna 

landskapsmåleriet. Han jämför dessa med de tidiga landskapsmålningarna av till exempel 

Brügel som kryllar av människor. I detta ser Olwig en förändring i definitionen av landskap 

och länder från kulturella enheter till geografiska.
69

  

 

Som nämndes ovan så ville Charles i likhet med sin far regera över inte bara England utan 

hela Brittiska öarna. Att de olika delarna inte hade speciellt mycket gemensamt försökte man 

dölja genom att poängtera den geografiska samhörigheten. Jag tror att Olwig har en klar 

poäng i sitt resonemang och den stora roll som det engelska landskapet spelar i van Dycks 

målning har en klar politisk innebörd, att understryka de brittiska öarnas geografiska 

samhörighet. I denna målning har kungen ingen rustning eller andra kungliga attribut än 

svärdet och promenadkäppen. Men det behövs inte. Kungens kläder, hans hållning, hästens 

bugning, betraktarens låga blickpunkt, allt andas aristokrati och makt. Charles framställer sig 

som både monark och gentleman, men i båda fallen har han full kontroll över sitt land. Det 

landet är för övrigt inte bara England utan hela Storbritannien som det står på skylten i hörnet 

av målningen. 
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Charles I till häst 

I Charles I till häst från 1637-38 ser vi kungen i full 

rustning komma inridande i bilden från vänster till 

höger. Charles är iförd eleganta vita läderstövlar och 

kring halsen har han en medalj med St Göran – 

strumpebandsordens emblem. Bakom honom syns en 

förskrämd page som håller hans hjälm. Men kungen tar 

ingen som helt notis om honom. Kungen rider under en 

magnifik ek och det engelska landskapet spelar en stor 

roll i målningen. Strong menar att man kan se 

inflytande av Titian från det sätt som van Dyck målade 

träden.
70

 Över landskapet en molnig himmel som håller 

på att spricka upp. I trädet bakom kungen så finns en 

skylt där det står ”CAROLVS I REX MAGNAE BRITANIAE”, det vill säga ”Charles I kung 

av Storbritannien”. 

 

Howarth beskriver kungens position som i alla stycken upphöjd. Enligt honom så fanns det 

under renässansen en tradition att likna folket vid en häst och hela tavlan skulle därför kunna 

ses som en metafor för kungens kontroll över sina undersåtar. Howarth menar att Charles inte 

kommunicerar med sina undersåtar utan med Gud. En Miles Christianus som rider ur mörkret 

och in i ljuset. Howarth gör även kopplingen till Dürers Riddaren, Döden och djävulen.
71

 

 

Roy Strong menar att man skall se tavlan som ett försök att framställa Charles som kejsare. 

Förutom de klassiska förebilderna som tidigare nämnts så fanns även en inhemsk tradition 

med kungligheter till häst. Bland annat ett porträtt av prins Henry av Isaac Oliver från ca 

1610. Strong nämner även Rubens porträtt av hertigen av Buckingham till häst från 1627.
72

 

 

Charles I till häst hängde i Prince’s Gallery vid Hampton Court. Detta var dock inte den 

slutgiltiga placeringen, men vilken den var vet man inte. Tillsammans med porträtt av 
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Bild 3. Charles I till häst 1637-38. 

Oljemålning på duk, 367 x 292,1 cm. 
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kungafamiljen målade av van Dyck var dessa stora realistiskt målade dukar avsedda att skapa 

en ”tromp l'oeil-effekt” i slutet av långa gallerier.
73

 

 

Strumpebandsorden som nämndes ovan uppfanns av Tudor som en motsvarighet till 

Burgunds gyllene skinnet. Charles utvecklade denna orden och lade tonvikt på det religiösa. 

Ordens skyddshelgon var St Göran och dess symbol var St Georgkorset. 1626 så beslöt 

Charles att alla riddare var tvungna att St Georgemblemet. St Göran dödade ju som bekant 

draken som var en metafor för djävulen. I en målning från 1629 av Rubens så ser man Charles 

som St Göran efter att ha dödat draken. St Göran/Charles tar emot tacksamhet från folket och 

från jungfrun/Henrietta Maria som han har räddat. Strumpebandsorden är alltså ett sätt för 

Charles, som var djupt troende, att framstå som trons försvare.
74

 

 

I denna målning återkommer de teman som finns i de två andra ryttarporträtten. Charles 

iklädd full rustning är i full kontroll över sin häst och sitt land. Trons och fosterlandets 

försvarare. Ett fosterland som omfattar alla de brittiska öarna, i alla fall om man skall tro 

skylten som hänger i trädet. Blickpunkten är återigen låg så att vi tittar upp på monarken. Det 

finns en följeslagare som kungen inte tar någon notis om men som gör att han inte är ensam 

och sårbar. Precis som i Le Roi à la Ciasse spelar det böljande engelska landskapet som van 

Dyck var en mästare på att avbilda en stor roll. 
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Charles I, Henrietta Maria och deras äldsta barn (“The Greate Peece”) 

Denna målning från 1632 var en de första som van Dyck 

gjorde när han kom tillbaka till England. Kungen och 

drottningen sitter på var sin stol. Charles med 

strumpebandsorden kring halsen håller ett papper i ena 

handen menar den andra vilar på stolskarmen. Hans blick 

är riktad framåt medan Henrietta Maria tittar kärleksfullt 

på sin man. Den blivande Charles II står bredvid sin far 

och lägger sina händer på hans ben medan prinsessan 

Mary vilar i sin mors famn. Kungen har en elegant men 

ganska återhållsam svart dräkt medan Henrietta Maria är 

klädd i en skimrande gul sidenklänning. Bakgrunden är 

typisk för van Dyck med kolonner och ett sidendraperi 

till höger. Till vänster i bakgrunden ser man parlamentet och Westminister Hall på avstånd. 

Himlen är grå men håller på att spricka upp i solsken. Till vänster om kungen står ett bord 

med röd sammetsduk på vilken riksregalierna är upplagda. Vid kungens och drottningens ben 

står två små hundar, traditionella symboler för trohet.
75

 

 

Den loggia som kungafamiljen tror jag inte är någon verklig byggnad men det ger klara 

associationer till antiken. Klassicismen var naturligtvis ett centralt tema under renässansen. 

Precis som Tudor så räknade Stuart sina anor tillbaka till en viss Brutus som skall ha varit 

Aeanas sonsons son. Britterna skulle med andra ord precis som romarna härstamma från 

Troja. Det romerska arvet sågs så viktigt att man till och med hävdade att Stonehenge var en 

fornlämning från romartiden!
76

 Samma typ av resonemang förde man när det gällde den 

Anglikanska kyrkan. Den förste kristne romerske kejsaren Konstantin var född på de Brittiska 

öarna och man hävdade att den ursprungliga kyrkan hade grundlagts långt innan katolikerna 

kom med sina irrläror. Den Anglikanska kyrkan var med andra ord en återgång till den 

ursprungliga sanna kyrkan. Bakom detta resonemang fanns ett behov att rättfärdigande som 

hade funnits alltsedan Henrik VIII bröt med katolska kyrkan.
77

 Både regimen och kyrkan 
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Bild 4. Charles I, Henrietta Maria och deras 

äldsta barn (“The Greate Peece”) 1632. 

Oljemålning på duk, 302,9 x 256,9 cm. 
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hävdade alltså att de representerade en återgång till något bättre och ett återupprättande av den 

engelska hedern och äran. Det var en återgång till de klassiska idealen och en betoning av 

bildning, förfining och smak.
78

 Rom sågs även som ett föredöme eftersom det enat ett stort 

antal folk med olika språk och kulturer under en regim.
79

 Som jag ser det så försökte man 

legitimera den egna makten genom att referera till anor som man påstod gick ända tillbaka till 

antiken. 

 

”The Greate Peece” hängde i det långa galleriet i Whitehall. För övrigt samma ställe som 

Charles I till häst med St Antoine.
80

 

 

Att van Dyck målat parlamentet i bakgrunden är enligt Howarth ingen slump, inte heller att 

det är lite otydligt. Detta är tiden för Charles regerande utan parlamentet och Howarth menar 

att det speglar dess reella politiska roll vid den här tiden. Det är alltid svårt att avgöra vem 

som har det största inflytandet över en sådan här målning, konstnären eller den som 

porträtteras. Howarth menar att eftersom van Dyck precis anlänt till England vid den här tiden 

så är det inte rimligt att han kunnat vara så väl insatt i engelsk politik. Slutsatsen är därför att 

det var Charles som bestämde hur målningen skulle utformas och Howarth använder 

begreppet privatsekreterare som tar diktamen om van Dycks roll.
81

 När det gäller den formella 

kompositionen av målningen så tycker jag att det låter som ett rimligt antagande. Frågan vem 

som bestämde vad i porträttens utformande är naturligtvis svår att svara på. Som framgår av 

texten ovan så lutar Howarth åt att det är kungen som hade det avgörande inflytandet, i alla 

fall vad gäller de första porträtten från van Dycks andra period i England. Kevin Sharpe 

menar att det var en symbios.
82

 Men eftersom det inte finns någon skriftlig dokumentation så 

kan det bara bli mer eller mindre intelligenta gissningar. 

 

Detta är ett av de första exemplen på ett porträtt av kungen, drottningen och barnen som en 

vanlig familj.
83

 Prinsen som håller i sin pappas ben, drottningens kärleksfulla blick, de små 

hundarna. Allt bidrar till en familjär, intim atmosfär i målningen som van Dyck var en 
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mästare i att skapa. Men kolonnerna, de officiella byggnaderna, riksregalierna och 

statspapperet i kungens hand berättar historien om Charles maktanspråk. Den kärleksfulle 

fadern styr över sin familj och sitt folk med kärlek istället för våld men ändå med absolut 

auktoritet.
84

 

Kung Charles I och Henrietta Maria 

I denna målning som är från samma år som ”The 

Greate Peece”, 1632, ser vi återigen Charles och 

Henrietta Maria men utan barn den här gången. 

Inga kolonner men gröna sammetsdraperier i 

bakgrunden. Till vänster ett bord med 

riksregalierna. Mellan draperierna ett engelskt 

landskap med en molnig himmel som håller på att 

spricka upp. Kungen är mycket elegant klädd i en 

röd dräkt med spetskrage och strumpebandsorden runt halsen. Henrietta Maria är klädd i en 

vit sidenklänning och en likaledes vit spetskrage. Runt halsen har hon vad som måste vara ett 

mycket dyrbart pärlhalsband. Kungen håller ena hand på svärdsfästet och sträcker fram den 

andra mot Henrietta Maria som räcker honom en lagerkrans. I sin andra hand håller hon en 

olivkvist som han just har gett henne. 

 

Detta motiv hade tidigare målats av Daniel Mytens men Charles var tydligen inte nöjd utan så 

han beställde ett exemplar av van Dyck som skulle ersätta Mytens målning som hängde i 

Somerset House. Van Dyck kopierade ett tidigare porträtt av Henrietta Maria medan Charles 

satt för denna målning.
85

 Parry kallar Mytens återhållsamma stil för borgerlig och menar att 

han inte gör tillräckligt mycket av bakgrunden. Han menar även att målningen är ett exempel 

på den förening av motsatser som var typisk för nyplatonismen. Charles var son till James I 

som var känd för att driva en fredspolitik medan Henrietta Maria var dotter till krigaren 

Henrik VI.
86
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Bild 5. Kung Charles I och Henrietta Maria 1632. 

Oljemålning på duk, 113,5 x 163 cm. 
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Charles och Henrietta Marias äktenskap var till en början olyckligt, delvis på grund av att hon 

var mycket ung när de gifte sig. Men efter mordet på greven av Buckingham då drottningen 

stöttade Charles så verkar det som om de blev genuint förälskade i varandra. Det går inte att 

undgå hur förälskat Charles tittar på sin Hustru. Charles och Henriettas familjelycka 

upphöjdes nästan till statsideologi. Detta var första gången i engelsk historia som man hyllade 

det kungliga äktenskapet även på ett privat plan. Roy Strong menar att en målning som denna 

blir obegriplig om man inte bakgrunden med kärlekskulten kring kungaparet klart för sig.
87

 

 

Ett annat tema i denna målning är olivkvisten som är en gammal fredssymbol. Efter att ha 

misslyckats på slagfältet så följde Charles i sin fars fotspår och slog in på en fredligare väg. 

Efter att ha slutit fred med först Frankrike 1628 och sedan Spanien 1629 så trummade 

regimen ut budskapet om att Charles var en garant för freden. Men hur rimmar detta budskap 

med van Dycks bild av kungen som krigare? Dels ville Charles framställa sig själv som en 

stark ledare som skyddade sitt folk. Det finns även en bild av kungen som riddare som 

skyddade sin dam, dvs. drottningen Henrietta Maria. Här hittar vi återigen föreningen av 

motsatser, favorittemat inom nyplatonismen. Lagerkransen och olivkvisten är ett budskap som 

inte är inte speciellt svårtolkat. Kungaparets kärlek garanterar fred och ära åt England som 

symboliseras av landskapet bakom dem.
88
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Drottning Henrietta Maria med sir Jeffrey Hudson 

Denna målning som idag hänger på National Gallery i 

Washington var en gåva från Charles till någon i hovet som 

inte har kunnat identifieras.
89

 Van Dyck har här avbildat 

Henrietta Maria stående på trappan till något palats 

tillsammans med sin förtrogne sir Jeffrey Hudson. En 

loggia med inslag av klassisk arkitektur som ger ett lite 

overkligt intryck. Själv tycker jag det ser ut som scen ur en 

teaterpjäs eller en av det karolinska hovets maskerader. I 

bakgrunden på denna målning från 1633 ser man den 

vanliga kolonnen och ett guldgult draperi. På det senare 

vilar, nästan dold, drottningens krona. Till vänster i 

bakgrunden står ett apelsinträd i en kruka. Apelsinträdet var 

en symbol för kärlek och renhet och associerades med 

jungfru Maria, Henrietta Marias skyddshelgon. Drottningen 

var för övrigt känd för sin kärlek till det exotiska. Bakom 

henne ser man en välordnad italiensk trädgård. Återigen en molnig himmel som håller på att 

spricka upp. Henrietta Maria är klädd för jakt i en elegant blå klänning gjord för utomhusbruk 

med guldbrokad och till det en vit spetskrage. På huvudet har hon en bredbrättad svart hatt 

med vit plym. Man kan för övrigt notera att hon inte bär några smycken, säkerligen för att hon 

skall ut och rida. Sir Jeffrey Hudson, en dvärg som gjort en lika märklig som lysande karriär, 

är klädd i röd dräkt och vit spetskrage. Hans ridstövlar skall säkert få oss att associera till jakt. 

Varför van Dyck målade drottningen med en dvärg är inte helt klarlagt. En teori går ut på att 

det fick henne att se längre ut än hon verkligen var. På Hudsons arm sitter en apa och 

Henrietta Maria håller sin hand på denna. Apan sågs som en symbol för sexualitet och man 

har tolkat drottningens gest som att hon håller den kroppsliga kärleken i schack. Enligt 

nyplatoniskt mönster ville hon framställa sig som en symbol för den själsliga kärleken.
90
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Bild 6. Drottning Henrietta Maria med 

sir Jeffrey Hudson 1633. Oljemålning 

på duk, 219,1 x 134,8 cm. 
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Från Frankrike förde Henrietta Maria med sig en komplicerad nyplatonisk syn på kärleken. 

Detta fick sitt tydligaste uttryck i de maskerader som spelades vid hovet och som både kungen 

och drottningen spelade med i vid ett flertal tillfällen. I Tempe Restored av Aurelian 

Townshend så kommer Henrietta Maria ner från himlen som en gudomlig skönhet och 

inspirerar till dyrkande av själens skönhet istället för kroppens. Man talar om konflikten 

mellan den seende Amor och den blinda Amor, dvs. mellan själslig och kroppslig kärlek. 

Maskeraden avslutas med att drottningen som gudomlig skönhet betvingar Charles som är en 

personifikation av hjältemod och dygd.
91

 

 

Jakttemat i porträttet hade som tidigare nämnts en lång tradition inom familjen Stuart. I en 

målning av Daniel Mytens från ca 1630 ser man Charles och Henrietta Maria inför en jakt. På 

denna målning ser man Jeffrey Hudson hålla tillbaka några otåliga hundar. En tjänare håller 

en häst på ett sätt som påminner lite om Le Roi à la Ciasse.
92

 Att van Dyck målar Henrietta 

Maria inför en jakt utan traditionella jaktattribut tycker jag stärker tesen att Le Roi à la Ciasse 

handlar om just en jakt. 

 

Den tuktade trädgården bakom Henrietta Maria är ett budskap om att det nya kungaparet 

innebär ordning och reda på de brittiska öarna. Som parantes kan dessutom nämnas att detta 

speglade en högst påtaglig förändring eftersom drottningen skapade ett mode med italienska 

trädgårdar i England.
93

 Målningen är även ett bra exempel på den idealisering som 

karaktäriserar van Dycks kungliga porträtt. Henrietta Maria framtoning i denna målning 

skulle i äldre litteratur förmodligen beskrivas som en ”firad skönhet”. I ett berömt brev så 

beskriver Sofia av Bayern Henrietta Maria som en liten kvinna med långa magra armar och 

tänder som försvarsverk. Långt ifrån den vackra kvinna hon mött i van Dycks målningar.
94
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Slutsatser 

Charles I politiska mål handlade främst om att hävda sig egen gudomliga rätt till makt. Detta 

var i och för sig något som få i England vid den här tiden ifrågasatte. Men de som satt i 

parlamentet ville ha del i denna makt, i alla fall när det gällde beskattningsrätten.
95

 Att förena 

de brittiska öarna till ett Storbritannien under hans krona var något Charles hade ärvt av sin 

far.
96

 Med tiden kom Charles att bli allt mer ifrågasatt och det främsta skälet till det var en 

annan av hans målsättningar nämligen att reformera den anglikanska kyrkan till att bli mer 

visuell och ceremoniell. Detta uppfattades av många som smygkatolicism och kungens 

gynnande av armianismen gjorde inte saken bättre.
97

 Många i England ville dessutom att man 

skulle delta i det 30-åriga kriget för att slåss för protestantismen. Detta motsatte sig Charles 

som drev en konsekvent fredspolitik under 1630-talet. För att göra detta var han tvungen att 

sluta fred med de katolska stormakterna Frankrike och Spanien, något som ytterligare spädde 

på misstänksamheten bland dem som var oroliga för protestantismens framtid.
98

 

 

Charles hade en annan ledarstil än sin far. Han föredrog visuella och ceremoniella uttryck 

framför det skrivna ordet. Han ville ha ett styre baserat på förnuft och kärlek, inte på våld. 

Han var den förste konnässören på den engelska tronen och ville gärna framställa sig som 

bildad renässansfurste. Därtill hade han en av världens främsta konstsamlingar.
99

 I ett 

samhälle där många ifrågasatte bildkonsten av religiösa orsaker så väckte detta ont blod. 

Charles konstsamling såldes också av den nya regimen efter inbördeskriget.
100

 

 

I de målningar som har analyserats finns ett antal teman som kan kopplas till resonemangen 

ovan. De kungliga maktanspråken är som man kunde förvänta sig genomgående för alla 

målningarna. När man visar upp riksregalierna blir det nästan övertydligt men de finns med i 

alla de undersökta bilderna som van Dyck målat i inomhusmiljö. Något som förenar dessa 

målningar och som även finns med i det första ryttarporträttet är en fantasifull klassisk 

arkitektur. Genom att ha med denna så tror jag man försökte anspela på de antika rötter som 
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man hävdade att huset Stuart hade. I två av målningarna ser vi Charles som kärleksfull make 

och far. Ett budskap om att kungen vakar kärleksfullt över sin familj och sitt folk som är i 

trygga händer. Gemensamt för alla målningarna är en molnig himmel som håller på att 

spricka upp. Eftersom det ingick i doktrinen om regimens klassiska anor att man hade 

återupprättat ett historiskt förflutet och nationens ära så skulle man kunna spekulera i att den 

uppsprickande horisonten anspelar på detta. En annan tolkning skulle kunna vara att man 

anspelar på de misslyckade krigen och konflikten med parlamentet som resulterade i att 

Charles beslöt att regera på egen hand. Konflikter som man ville ge sken av att vara över och 

hålla på att övergå i bättre tider under kungens fasta ledning. Men om man tittar på van Dycks 

tidigare målningar så är det samma molniga himmel som återkommer gång på gång. Det är 

alltså fullt möjligt att det inte betyder något alls utan att van Dyck använt sig av sin 

”standardhimmel”. 

 

Om istället tittar på ryttarporträtten så finns här naturligtvis hästen som symbol för kunglighet 

och aristokrati. Charles har antingen full kontroll över sin häst eller så knäböjer den för 

honom. Det fanns en tradition av att hästen representerade folket men oavsett om man 

anspelade på denna eller inte så var budskapet att Charles hade full kontroll. Ryttarporträtten i 

konsthistorien går tillbaks till statyn av Marcus Aurelius i Rom, som man då trodde 

föreställde Konstantin. Den förste kristne kejsaren och tillika född på de brittiska öarna. Här 

har vi alltså det antika arvet, framför allt det romerska, som man gjorde anspråk på 

kombinerat med hästen som symbol för makten. Till detta kan läggas en religiös ikonografi 

som kommer av kejsar Konstantin.
101

 Något annat som är gemensamt för nästan alla 

målningarna är strumpebandsorden som Charles bär. Denna i sin tur är kopplad till St Göran 

som ju dräpte draken/djävulen.
102

 Alltså kungen i spetsen för sin kristna riddare till försvar för 

den sanna tron. Riktigt hur man skall värdera dessa olika aspekter är oklart och jag har inte 

hittat något som entydigt säger att det skall vara det ena eller andra. Kanske en blandning av 

alltihop men allt mynnar ut i kungens maktanspråk. 

 

En annan viktig aktör i de två senare ryttarporträtten är det engelska landskapet som breder ut 

sig i bakgrunden. Kenneth Olwig har, tycker jag, visat hur man avbildade landskapet för att 
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understryka olika regioners geografiska samhörighet. Historiskt hade det funnits en kulturell 

samhörighet som man nu ville ersätta med en geografisk.
103

 Charles ville med andra ord 

hävda sin rätt över ett geografiskt område, Storbritannien, som kanske inte hade så mycket 

gemensamt i övrigt. För att riktigt understryka detta så finns det i två av ryttarporträtten en 

skylt på latin som säger att Charles I är kung av Storbritannien. I det tredje så finns en 

vapensköld med de olika delarnas statsvapen som säger samma sak. 

 

I två av ryttarporträtten ser man Charles i full rustning med kommandostaven ena handen och 

tygeln i den andra. I det andra så har han klivit av hästen och är istället iklädda eleganta kläder 

och har en promenadkäpp i handen. I de föregående porträtten är han befälhavaren som leder 

sitt folk och sitt land. I det andra är han den upplyste monarken, renässansfursten som blickar 

ut över sina ägor. Men oavsett vilket så är budskapet det samma. Monarken som har full 

kontroll över sitt land och sitt folk. 

 

Gemensamt för alla tre ryttarporträtten är att man som betraktare har en låg blickpunkt och 

tittar upp mot kungen. Van Dyck försöker även få kungen, som var ganska liten, att se längre 

ut. Detta är exempel på den idealisering som är ett genomgående tema i dessa målningar. Van 

Dyck lägger ett lager av glamour och sofistikerad elegans över porträtten, något som även 

gjorde honom eftertraktad av den engelska aristokratin.
104

 

 

Ett annat tema är kärleken mellan kungen och drottningen. Denna upphöjdes nästan till 

statsreligion. Ett harmoniskt förhållande mellan kungen och drottningen och mellan folket och 

kungaparet garanterade framgång och stabilitet för landet. I en målning så ser man också 

Charles och Henrietta Maria utväxla lagerkrans och olivkvist, det vill säga fred och ära. Att 

England var lyckligt lottat som hade en monark som höll det utanför striderna i Europa var ett 

huvudtema för den kungliga propagandan. Man kan tycka att olivkvistar och rustningar inte 

passar ihop men jag tror att Charles ville framställa sig som en stark försvarare av sitt land 

som samtidigt höll det utanför kriget. Det var även en förening av motsatser som var ett 

favorittema inom nyplatonismen.
105
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I porträttet av drottningen så finns det ytterliga ett motiv på samma tema. Den tuktade 

italienska trädgården, det vill säga ordning och reda på de brittiska öarna under Charles och 

Henrietta Maria. Drottningen håller även koll på sitt husdjur, en apa, som var en symbol för 

den kroppsliga kärleken. Henrietta Maria ville vara en symbol för den själsliga kärleken, 

återigen ett kärt tema inom nyplatonismen. Drottningen var ganska liten och inte direkt 

bildskön, men den bild vi får i van Dycks målning är en helt annan. Återigen en idealisering 

av verkligheten.
106

 

 

När det gäller reformeringen av den Anglikanska kyrkan har jag inte lyckats hitta något som 

speglar detta i van Dycks målningar från den här tiden. Van Dyck hade visserligen målat ett 

antal religiösa målningar tidigare i sin karriär men under första halvan av 1600-talet fanns 

inget utrymme för sådana målningar i England.
107
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Sammanfattning 

Under den första halvan av 1600-talet regerades England av huset Stuart. Perioden präglades 

av en bitter konflikt mellan kung och parlament vilket resulterade i två inbördeskrig och till 

att Charles I avrättades. Konflikten handlade framför allt om religion. De flesta i England var 

kalvinister och Charles försök att reformera den anglikanska kyrkan till att bli mer visuell och 

ceremoniell mötte starkt motstånd. En bidragande orsak till detta var att protestantismen var 

tillbakapressad i hela Europa och många kände att deras religion var hotad. Mellan 1629 och 

1640 regerade Charles England utan att sammankalla parlamentet. Det som till slut tvingade 

honom att kalla samman parlamentet var ett misslyckat krig mot Skottland. Förhandlingarna 

med parlamentet misslyckades dock och till slut inledde Charles det första engelska 

inbördeskriget. Trots att han förlorade detta fortsatte Charles att hävda sin rätt och han 

startade även det andra inbördeskriget vilket gick ännu sämre. Till slut fick hans motståndare 

nog och kungen anklagades för högförräderi och avrättades 1649. 

 

Precis som med kyrkan förändrade Charles hovet till att bli mer ceremoniellt och visuellt. För 

att höja nivån på måleriet i England, och statusen på det engelska hovet, importerade Charles 

ett antal utländska konstnärer. Den mest berömde av dessa är utan tvekan Anthony van Dyck 

från Antwerpen i Flandern. Van Dyck var tidigt under sin karriär elev till Rubens vilket kom 

att få avgörande inflytande på hans karriär. Redan 1620 kom van Dyck till England första 

gången men stannade bara en kort tid. Han lyckades få ett stipendium av den dåvarande 

kungen James I för att åka till Italien. Van Dycks främsta inspirationskälla var inte Rubens 

som man skulle kunna tro utan Titian och de venetianska målarna. Han stannade i Italien ända 

till 1627 då han återvände till Antwerpen. 1632 blev han inbjuden av Charles I till England 

där han blev kvar resten av sitt liv. Van Dyck definierade vår bild av det karolinska hovet och 

kom att utöva inflytande på det engelska måleriet under mycket lång tid framöver.  

 

Konsten vid denna tid var inget självändamål utan användes av kungarna för att stärka deras 

makt och status. Syftet med denna uppsats är att försöka jag ge en bild av hur Charles I:s 

maktambitioner återspeglades i van Dycks målningar. Charles I liksom sin far James I var 

övertygad om att hans rätt till makten kom från Gud. Eftersom många med tiden kom att 

ifrågasätta honom som regent blev det allt viktigare att hävda denna rätt till makt. Ett annat 
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konkret mål var att reformera den anglikanska kyrkan. James I hade tidigare regerat Skottland 

och precis som sin far drömde Charles att förena England och Skottland till Storbritannien. 

 

För att avgränsa uppsatsen har jag valt ut ett antal kungliga porträtt som brukar omnämnas i 

litteraturen. De tre första är ryttarporträtt målade mellan 1633 och 1635. Charles I till häst 

med Seigneur de st Antoine visar Charles i full rustning på en stor vit häst som rider genom en 

triumfbåge. Bredvid honom går kungens ryttmästare Seigneur de st Antoine. I Kungen på jakt 

eller ”Le Roi à la Ciasse” som man brukar kalla den har kungen suttit av hästen och han är 

inte klädd i rustning utan i eleganta gläder. I bakgrunden breder det böljande engelska 

landskapet ut sig. Det gör det även i Charles I till häst och här ser vi återigen kungen iklädd 

rustning. Gemensamt för dessa tre målningar är hästen som har varit en symbol för adel och 

kunglighet ända sedan urminnes tider. En annan gemensam nämnare är Storbritannien. I den 

första målningen finns en vapensköld med statsvapnen för England, Irland, Wales och 

Skottland. I de två andra har van Dyck lagt till en skylt på latin där det står att Charles är kung 

av Storbritannien. Men jag menar att det finns ytterligare en sak som betonar detta - nämligen 

landskapet. Som Kenneth Olwig har visat så använde man landskapet för att definiera en 

geografisk tillhörighet snarare än en kulturell. Engelsmän och skottar hörde alltså ihop 

eftersom de levde på samma ö även om de i övrigt inte hade speciellt mycket gemensamt. 

Oavsett om van Dyck avbildar kungen i rustning eller eleganta fritidskläder så förmedlar 

målningarna samma budskap, att kungen har full kontroll och vakar över sitt folk. 

 

I den fjärde målningen, Charles I, Henrietta Maria och deras äldsta barn (“The Greate 

Peece”) från 1632, har van Dyck målat kungafamiljen i något som kan liknas vid en loggia. 

Antika kolonner och tunga draperier signalerar makt och budskapet förstärks av riksregalierna 

som ligger på ett bord. I bakgrunden ser man parlamentet, en placering som reflekterar dess 

undanskymda position under åren av personligt styre. Men målningen är intressant av ett 

annat skäl. Det är första gången i den brittiska konsthistorien som kungafamiljen har avbildats 

som en familj och inte bara officiella representanter. Budskapet är att familjefadern Charles 

vakar över sin familj och sitt folk. 

 

Samma år målade van Dyck Kung Charles I och Henrietta Maria där vi återigen möter 

kungen och drottningen men utan barnen den här gången. Motivet hade tidigare målats av 
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Daniel Mytens men kungen var tydligen inte nöjd utan beställde en ny målning av van Dyck. 

Henrietta Maria överräcker en lagerkrans till Charles som just har gett henne en olivkvist. 

Kungen tittar kärleksfullt på Henrietta Maria och kärleken mellan kungaparet upphöjdes 

nästan till officiell ideologi under 1630-talet. Fred och ära åt det engelska folket under 

kungaparets ledning alltså. Efter att ha slutit fred med Frankrike och Spanien blev 

fredsbudskapet en viktig del i den kungliga propagandan. 

 

Ett år senare målade van Dyck Drottning Henrietta Maria med sir Jeffrey Hudson. Antika 

kolonner och tunga draperier tillsammans med drottningens krona till höger i bilden ger 

samma budskap som de tidigare målningarna. I bakgrunden ser man en välansad italiensk 

trädgård som berättar att det har blivit ordning och reda i England med den nya regimen. 

 

Det enda politiska mål jag inte hittat något spår av i dessa målningar är reformeringen av 

kyrkan. Förmodligen var religiösa motiv alltför laddade i England vid denna tid för att man 

skulle våga sig på något sådant. 
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