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Innehåll: Med utgångspunkt i en porträttskiss signerad Schröder tecknas i uppsatsen en bild av konstnären
Georg Engelhard Schröder och särskilt av hans tid som hovmålare 1725-1750. I uppsatsen diskuteras Schröders
porträtt av drottning Ulrika Eleonora och den tecknade ansiktsstudiens roll i det samtida porträttmåleriet.
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INLEDNING
Från sin upphöjda position betraktar hon mig med lugn värdighet. När jag rör mig genom rummet
följer hon mig med blicken. Det är hennes ögon som jag först fäster mig vid, därefter noterar jag
hennes markerade näsa och den tydligt tecknade munnen över en antydan till dubbelhaka. Utöver
ansiktets drag anar jag bara hårets konturer och klänningens djupa urringning.
Min nyfikenhet är väckt. Vem är damen som skymtar i denna svartvita skiss? Teckningen är
signerad, betyder det att den ska betraktas som ett färdigt konstverk eller är det en förstudie?
Frågor som snabbt leder vidare: vem var konstnären? Vem döljer sig egentligen bakom signaturen
”Schröder”?
En enkel sökning på Internet ger inte många rader om konstnären Schröder men i ett nyare
konsthistoriskt översiktsverk nämns Schröder närmast med löjets förtecken, och i ett äldre
konstnärslexikon konstateras att Schröder producerat en lång rad ”konventionella, torra och
tråkiga, någon gång rent av groteska framställningar”. 1 Och icke desto mindre utnämnde Fredrik I
denne Georg Engelhard Schröder till sin hovkonterfejare. Hur kan man förklara det? Och hur
gestaltades egentligen hans bana?

1.1 Syfte
Mitt syfte i föreliggande uppsats är att söka svar på de frågor jag inledningsvis ställt mig med
anledning av den porträttskiss som inspirerat mitt ämnesval. Jag vill teckna en bild av konstnären
Georg Engelhard Schröder och särskilt av hans tid som hovmålare i ett försök att frilägga de mest
framträdande dragen i hans konst. Inom ramen för studien hoppas jag finna uppgifter som kan
belysa den skiss som beskrivits ovan och besvara frågorna om vem den föreställer och vad som var
dess syfte. Av särskilt intresse i det sammanhanget blir dels Schröders målningar av drottning
Ulrika Eleonora, och dels skissernas roll i det samtida porträttmåleriet. Min undersökning
innefattar därmed Georg Engelhard Schröders bakgrund och konstnärsutbildning samt hans
produktion under de 25 åren som hovmålare. Den avgränsas till Schröders konstnärsbana vid det
svenska hovet och hans drottningporträtt samt i någon mån hans kungaporträtt. Schröders
altartavlor, allegorier eller historiska måleri innefattas därför inte i undersökningen.
1

Grate, Pontus, ”Porträttmålare mellan barock och rokoko”, Frihetstiden, Signums svenska konsthistoria, Lund, 1997,
s. 176, respektive Svenskt konstnärslexikon, Malmö, 1967.
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1.2 Metod
Mitt perspektiv för att teckna en bild av Georg Engelhard Schröder och finna skissens plats är
främst socialhistoriskt. Mot en biografisk fond vill jag försöka väga in hur utvecklingen inom det
svenska samhället, ekonomin och kulturen under den första hälften av 1700-talet kan ha påverkat
konstnärer som var verksamma under den perioden och mer specifikt hur dessa förhållanden
eventuellt kan ha format Schröders konst. Utan att ha ägnat Arnold Hausers teorier och
resonemang i det omfattande verket Social History of Art något djupare studium har Hausers
grundläggande tes om samhälleliga förändringar som agenter för stilförändring inom konsten ändå
inspirerat min undersökning.2 Inom en socialhistorisk kontext kan jag också söka förklaringar till
vilka följder frihetstidens förändringar i maktbalansen mellan kung och ständer fick för
hovmålarens tjänst och produktion.3 Svetlana Alpers belyser i Rembrandt’s Enterprise. The Studio
and the Market en aspekt som även Hauser berör, nämligen hur konstverk kunde användas som
handelsvara och den roll konstnärens marknad och ateljé kunde spela.4 Alpers ger i sin bok
kompletterande infallsvinklar på konstnärers arbetsvillkor under 1600- och 1700-talen som har
varit intressanta för min undersökning. Genom en receptionshistorisk överblick vill jag slutligen
undersöka hur Schröders verk har tagits emot av hans samtida och av eftervärlden.
För att undersöka frågan om teckningens roll inom porträttmåleriet har jag använt mig av litteraturoch bildstudier.

1.3 Tidigare forskning
Litteraturen om Georg Engelhard Schröder är mycket begränsad. Wilhelm Nisser lade 1927 fram
en avhandling om den svenska konstnären Michael Dahl och dennes framgångar som
porträttmålare i London. I en uppföljning till den avhandlingen har Nisser därefter fyllt ut
kunskapsluckorna om andra svenska porträttmålare under 1700-talets första hälft och
underhållande beskrivit Schröders liv och porträttkonst i Studier i den äldre frihetstidens
porträttkonst från 1932.5 Den med Schröder samtida porträttmålaren Martin Mijtens d.y. gjorde
karriär vid hovet i Wien, men lämnade vid ett besök i Stockholm 1730 avtryck som hade betydelse
för Schröders uppdrag, vilket Brigitta Lisholm tar upp i sin avhandling Martin Meytens d.y. 6

2

Hauser, Arnold, Social History of Art, London, 1999.
D’Alleva, Anne, Methods and Theories of Art History, London 2005, s.46-60.
4
Alpers, Svetlana, Rembrandt’s Enterprise. The Studio and the Market, Chicago 1988.
5
Nisser, Wilhelm, Studier i den äldre frihetstidens porträttkonst, Uppsala 1932.
6
Lisholm, Birgitta, Martin Meytens d.y. Hans liv och hans verk, Malmö 1974.
3
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Schröder är i övrigt kortfattat omnämnd i biografier över samtida konstnärer samt i konsthistoriska
översiktsverk.
Om just Schröder är sparsamt omskriven finns däremot rikhaltig litteratur om porträttmåleriets
utveckling genom historien och dess olika facetter. Ett porträtt tillkommer inte enbart i syfte att
skapa en ”lik” bild, utan bär på många tolkningslager som dessutom har sett olika ut under olika
sekler och i olika kulturer. På senare tid har allt fler konsthistoriker intresserat sig för just porträtt,
och exempelvis undersökt förhållandet mellan beställare och konstnär, kvinnliga porträttmålares
dilemma, dolda budskap i porträtt och arbetsgången i porträttörernas ateljéer. I bland annat
Portraiture författad av Shearer West och Portraiture. Facing the subject sammanställd av Joanna
Woodall, liksom i Painted Ladies. Women at the Court of Charles II av Catharine MacLeod och
Julia Marciari Alexander diskuteras olika infallsvinklar som har hjälpt mig att få en bredare bild av
porträttkonsten även om dessa texter inte har någon framträdande plats i noterna.7
När det gällt kunskaper om den tid där Schröder var verksam och i synnerhet det kulturella
klimatet har Martin Olins avhandling Det karolinska porträttet givit intressanta inblickar i konsten
under den epok där Schröders lärare, inspiratör och tillika företrädare på hovmålartjänsten, David
von Krafft, var verksam och i viss mån även därefter.8 I motsats till Krafft intar Schröder en ganska
undanskymd plats i den svenska konsthistorien, där hans porträtt kläms mellan företrädarens,
David von Krafft, värdiga generaler och efterföljarens, Gustaf Lundberg, eleganta pasteller.
Olikheterna till trots väver konstnärernas liv in i varandra och jag har därför för min uppsats också
haft stor glädje av Carolina Browns och Merit Laines vackra monografi Gustaf Lundberg 1695 –
1786. En porträttmålare och hans tid.9
I Den svenska smaken postumt utgiven belyser konsthistorikern Ragnar Josephson hur
uppfattningen om ”god” och ”dålig” konst har varierat under seklernas gång vilket är en viktig
aspekt att hålla i minnet vid betraktandet av konst från en annan tidsålder.10 En av dem som under
1700-talet obestridligen spelade en viktig roll som ”smakdomare” var diplomaten, politikern och
kulturpersonligheten Carl Gustaf Tessin. Tessins breda inflytande i det svenska 1700-talet har varit
föremål för flera böcker och för mitt syfte har jag bland annat haft nytta av Nationalmuseums
7

West, Shearer, Portraiture, Oxford 2004.
Woodall, Joanna, Portraiture. Facing the Subject, Manchester 1997.
Alexander, Julia Marciari och MacLeod, Catharine, Painted Ladies. Women at the Court of Charles II, London 2001.
8
Olin, Martin, Det karolinska porträttet. Ideologi, ikonografi, identitet. Stockholm 2000.
9
Brown, Carolina och Laine, Merit, Gustaf Lundberg 1695 – 1786. En porträttmålare och hans tid, Stockholm 2006.
10
Josephson, Ragnar, Den svenska smaken. Konstkritik och konstteori från barock till romantik, Lund, 1997.

6

utställningskatalog Carl Gustaf Tessin och porträttkonsten och Gunnar von Proschwitz
sammanställning av artiklar i Carl Gustaf Tessin, kulturpersonen och privatmannen 1695-1770. 11

11

Olausson Magnus och De Robelin Roger, Carl Gustaf Tessin och porträttkonsten, Stockholm 1995 samt
Von Proschwitz, Gunnar, redaktör m.fl förf., Carl Gustaf Tessin, kulturpersonen och privatmannen 1695-1770,
Malmö 1995.
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BAKGRUND
Den blivande målaren tillhörde de människor, som förstå att födas och dö, komma och gå i
lämpliga ögonblick. I sitt liv var han överhuvudtaget aldrig vare sig dum eller klumpig, men blev
det dessvärre ej sällan i sin konst.
(Wilhelm Nisser, 1932, sid. 37)

2.1 Biografi i korthet
Under stormaktstidens ekonomiska uppsving lockades en rad utländska konstnärer till Sverige där
adelns lyxbehov erbjöd en givande marknad. Det var framförallt tyska konstnärer och hantverkare
som invandrade till Sverige och en förklaring till det är bland annat de svårigheter som protestanter
mötte i katolska delstater.12 Exempel på tyska invandrare, utöver guldsmeden Veit Schröder, är
arkitekten Nicodemus Tessin, bildhuggaren Burchardt Precht, och målarna David Klöcker och
David Krafft. Tjänsten som hovmålare kan under hundra år nästan sägas ha gått ”i arv” i de
invandrade tyskarnas krets. David Klöcker var uppvuxen i Hamburg men hade sin utbildning från
Holland och reste cirka 1650 till Sverige på en inbjudan från Carl Gustaf Wrangel. Klöcker gjorde
sig snabbt känd i ledande kretsar och utnämndes till Karl XI:s hovmålare 1661, varefter han
adlades med tillnamnet Ehrenstrahl. Klöcker Ehrenstrahl kallade 1675 till sig sin systerson David
Krafft från Hamburg för att ge honom utbildning till målare både i sin egen ateljé och under en
studieresa utomlands. När Ehrenstrahl dog 1698 hade Krafft knappast någon medtävlare till
tjänsten som hovmålare. Michael Dahl var visserligen påtänkt men föredrog de mer lukrativa
uppdragen i London.13 Även Krafft adlades som belöning för tjänsten vid hovet och passade då på
att försköna sitt namn med ett ”von”. David von Krafft efterträddes i sin tur i ämbetet som
hovmålare vid sin död av sin forne elev Georg Engelhard Schröder.
Georg Engelhard Schröder föddes i Stockholm 1684. Han var son till guldsmeden Veit Engelhard
Schröder som med sin familj som redan nämnts hade invandrat till Sverige från Tyskland 1673,
dvs. bara några år före Krafft. Veit Schröder blev snart mästare i Stockholm där han fick högt
anseende både som smed och i den tyska kolonin. Georg Engelhard började först som gesäll i
faderns verkstad innan han i slutet av 1690-talet antogs som lärling hos David Krafft, en person
som troligen ofta varit gäst i det välbärgade Schröderska hemmet.14 Den tyska kolonin samlades i

12

Nisser, 1932, s. 36.
Olin, 2000, s. 192.
14
Fakta är hämtade ur Nisser, 1932, s. 35-37.
13
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Tyska kyrkan i Gamla stan där det också fanns en tysk skola, och gissningsvis knöts många viktiga
kontakter också här.
Schröder lämnade Kraffts ateljé 1709 och begav sig då som så många andra konstnärer ut på
studieresa. Under sammanlagt 15 år studerade, kopierade och målade Schröder sin väg genom
Tyskland och därefter via Italien till London. En intressant detalj är att Schröder under perioden
1710-1715 vistades i Venedig där han lärde känna pastellisten Rosalba Carriera och hennes krets.
Schröder studerade pastellmåleri för Carriera och även om han främst har efterlämnat målningar i
olja lär han ha målat vissa senare porträtt i pastell.15 Schröder besökte aldrig Paris vilket han
beklagade sig över i ett brev till Carriera liksom att han inte kunnat träffa henne där.16 Via
Tyskland gick färden istället direkt från Venedig till London där Schröder återsåg barndomsvännen
Hans Hysing som han kände från faderns verkstad och Kraffts ateljé.17 Schröder tog också kontakt
med Michael Dahl som hade gått i lära hos Ehrenstrahl innan han lämnade Sverige för att söka
kunder i England. Schröders vistelse i London fick sitt slut när David von Krafft avled 1724 och
Schröder kallades hem till Stockholm för att utnämnas till Fredrik I:s hovmålare.

2.2 Influenser
2.2.1

David Klöcker Ehrenstrahl och David von Krafft

Som nämnts började Georg Engelhard Schröder sin faktiska utbildning till målare i David von
Kraffts ateljé i Stockholm. Men redan dessförinnan, i faderns guldsmedja, torde Schröder ha fått
konstnärliga intryck eftersom guldsmederna bland annat hanterade miniatyrmålningar som
lämnades in för att infattas.18 Det var heller inte ovanligt att guldsmedslärlingar som hade
konstnärligt intresse och siktade efter att klättra högre på samhällsstegen försökte komma in på
målarbanan. Emaljmålaren Charles Boit och porträttmålaren Hans Hysing är exempel på två
konstnärer, samtida med Schröder, som gått i lära hos guldsmeder, och steget efter dem kommer
pastellisten Gustaf Lundberg som hade växt upp hos sin morfar som var silversmed.19

15

Enligt Wilhelm Nisser har Schröder målat porträtt i pastell, men det enda han känner till är ”en bröstbild av en turk i
vit turban och gul pälskantad rock”. Nisser, 1932, s. 40.
16
Nisser, 1932, s. 40.
17
Brown & Laine, 2006, s. 66.
18
Hahr August, David von Krafft och den Ehrenstrahlska skolan, Uppsala 1900, s. 120.
19
Brown & Laine, 2006, s. 65.
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I slutet av 1690-talet då Schröder var cirka 15 år började han som elev i Kraffts ateljé där han
stannade i tio år. Krafft hade en mindre ateljé än Ehrenstrahl och tog på samma gång emot högst
två eller tre elever, sammanlagt har man räknat till 14 namn.20 Att Schröder antogs som en av
dessa gesäller berodde som nämnts troligen på den tyska bakgrund han delade med Krafft,
eftersom mästarna oftast tog gesäller av samma nationalitet.21 Schröder gick därmed i lära hos
Krafft under en period som kan betecknas som dennes storhetstid. Vad kan då Schröder tänkas ha
fått med sig från Krafft? Kraffts porträttkonst utgick från Ehrenstrahls ateljé där han hade arbetat
under nio år, i en skola som bar barockens förtecken. Ehrenstrahl var otroligt produktiv med ett
ovanligt brett arbetsfält eftersom han hade lyckats vinna näranog ensamrätt på hovets beställningar.
Ehrenstrahl kom därför att utöver porträtt stå för en mängd allegorier, historiska målningar,
dekorationsmålningar och djurskildringar. De talrika beställningarna kom både från kung och adel
och krävde en stor ateljé med många lärlingar och assistenter som alla utbildades att måla i
mästarens stil.22
Vid en jämförelse mellan Ehrenstrahls och Kraffts porträtt inställer sig frågan i hur hög grad Krafft
anammat sin lärares stil och omsatt den i sin egen konst. Olika konsthistoriker ger olika svar på den
frågan. Det hävdas å ena sidan att Krafft och Schröder så helhjärtat tog till sig Ehrenstrahls barock
och tunga färger att de inte haft förmåga att fånga upp de nya strömningar de mött under sina
studieresor på kontinenten.23 Och å andra sidan konstateras att om Ehrenstrahl i sin konst spelade
på symbolikens alla strängar och utnyttjade färger, attribut och ikonografiska finesser i sina
personporträtt, så tonade Krafft ner barockens svulstiga former till en betydligt lugnare och mer
avskalad stil.24 Otvetydigt är att den karolinska tiden som den kom till uttryck i, och till stor del
också på grund av, Kraffts tavlor blev en utpräglat ”manlig” epok med hjältekonungen och de
dådkraftiga generalerna som centralgestalter. Krafft och hans elev Swartz skapade stilbildande
porträtt av den asketiske Karl XII, sedan 18 års ålder ständigt ute på fälttåg, liksom av hans ärrade
och barska generaler. Krafft tecknar dem som flärdlösa och allvarsamma ofta mot en fond av
mörka orosmoln över ett diffust landskap, bilder som synes ha tilltalat modellerna och stämt väl in
i tidens anda. Kraffts stil i de senare kunga- och generalsporträtten har kanske inte lika mycket
gemensamt med Ehrenstrahl som med holländska och brittiska förebilder. Schröder förde den

20

Hahr, 1900, s. 50.
Olin, 2000, s. 144.
22
Ibid., s. 161.
23
Wahlberg, Anna Gretha, ”På resa söderut”, Signums svenska konsthistoria (serie) Frihetstiden, 1997, s. 164.
24
Hahr, 1900, s. 50
21

10

Krafftska facklan vidare, men den falnar betänkligt i Schröders händer och blir till godmodig
borgerlighet av en ny typ som måhända passade bättre i den nya eran.
2.2.2

Michael Dahl

Schröder torde utöver influenserna från Krafft också ha hämtat konstnärlig inspiration under tiden i
London och de studier han bedrev i Michael Dahls ateljé. Liksom Krafft var Dahl elev hos
Ehrenstrahl innan han 1682 reste till London i hopp om bättre inkomster. I London fick han plats
som elev hos porträttmålaren på modet Sir Godfrey Kneller som i sin tur byggt vidare på Peter
Lelys framgångsrika koncept. Lely var född holländare och hette ursprungligen Pieter van der Faes
och var verksam i England 1643-1680.25 Han hade många anställda i en stor ateljé och bedrev
närmast massproduktion av eleganta kvinnoporträtt där han sökte efterlikna landsmannen Antonis
van Dycks raffinerade stoffbehandling och banbrytande kompositioner. Lelys officersporträtt
präglas däremot av en kärvare holländsk realism. Dahl blev med tiden även han uppskattad för sina
porträtt i Lelys och Knellers anda och sägs till och med ha varit påtänkt som hovmålare vid George
I:s hov efter Knellers död.26 Tjänsten som hovmålare gick Dahl förbi men han fick den
inflytelserike och kräsne hertigen av Somerset som patron vilket gav ära och många beställningar.
Trots framgångarna ansåg sig Dahl inte för fin att ta emot svenska konstnärer som kom till
London. Christian Richter, Charles Boit, Hans Hysing och Lorentz Pasch d.ä. var bland dem som
liksom Schröder sökte sig till Dahls ateljé för att studera.27 Under tiden i London kom Schröder
alltså i nära kontakt med Dahl vars syn på porträttmåleriet genomsyrades av konservativ barock
och realism i den meningen att han strävade efter att återge en sann bild av verkligheten.28
2.2.3

Martin Mijtens d.y.

Martin Mijtens d.ä. var son till en målare i Haag men invandrade 1677 till Stockholm där han
stannade livet ut och främst var verksam som porträttmålare. Sonen med samma namn utbildades
först i faderns ateljé men lämnade den därefter för att studera och arbeta i Frankrike och Italien
innan han slog sig ner i Wien där han så småningom vann tjänsten som hovmålare. År 1730 gav
kejsaren Mijtens ledigt så att han kunde resa hem och besöka sina föräldrar i Stockholm. Mijtens
besök blev mycket uppmärksammat och han fick många beställningar. Även Fredrik I hörde av sig
för att få sitt porträtt målat och blev så förtjust över resultatet att han övertalade Mijtens att frångå
25

Statens konstmuseum 2009-12-17
http://www.fng.fi/fng/html4/se/siff/guide/painting/cont/chap12/sect0/page32.htm
26
Nisser, Wilhelm, Michael Dahl and the Contemporary Swedish School of Painting in England, Uppsala 1927, s. 26
27
Brown & Laine, 2006, s. 66
28
Olin, 2000, s. 116
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sin vana och signera kungaparets båda porträtt. Kungens uppskattning ledde till att han med löften
om bostad och andra förmåner lär ha försökt övertala Mijtens att stanna kvar i kunglig tjänst i
Stockholm, vilket Mijtens avböjde eftersom han var fast besluten att återvända till kejsaren i Wien.
29

Fredrik I begärde då att Mijtens porträtt av honom skulle användas som modell även av andra

konstnärer som målade hans bild. Schröder fick alltså endast fem år efter att han hade tillträtt sin
tjänst en direkt uppmaning från högsta ort att använda Mijtens konterfej av kungaparet. Dessutom
kände han sannolikt till att det var nära att han även fortsättningsvis hade behövt konkurrera med
Mijtens om kungens gunst. Han kunde därmed ha fått visst incitament att utöver att kopiera just
dessa beställares anletsdrag även mer allmänt lägga större vikt vid den typ av effektfullt stoffmåleri
och elegantare form som präglade Mijtens konst. Det förefaller dock som om Schröder alltför tidigt
lutade sig tillbaka; nöjd med sin position hade han ingen strävan att ägna någon energi åt
vidareutbildning.30 Med ett något mer förlåtande synsätt kan man invända att stilen förändras
långsammare i fråga om porträtt än i annat måleri och att den typ av uppdrag som fyllde större
delen av Schröders tid, representationsporträtten, ligger i sista ledet i förändringsfåran.
2.2.4

Samtida konstteorier

Konsthistorikern Ragnar Josephson ansåg länge att Ehrenstrahl var den som hade sammanställt
”den svenska barockens målarlära” med titeln Kurtzer Unterricht. Observationen und Regulen von
der Mahlereij. Ehrenstrahl antogs ha delat ut skriften till sina elever eftersom man hade hittat ett
bevarat exemplar av denna målarlära med David Kraffts ägarnamnteckning och årtalet 1686, dvs.
då han befann sig på studieresan på kontinenten. Detta togs då till bevis för den vikt Ehrenstrahls
elever la vid målarlärans principer, och för den stora spridningsgrad de hade fått i en hel
målargeneration.31 Josephson fann dock under sin senare forskning att målartraktaten inte hade
sammanställts av Ehrenstrahl, utan av hovmålaren i Dresden Samuel Bottschild. Krafft hade
sannolikt skaffat en avskrift av texten under sin studieresa i Tyskland.32 Skriften Kurtzer
Unterricht innehåller olika principer för målarkonsten och bygger på det Bottschild sett under en
italiensk studieresa. Texterna kan härledas till renässansens och barockens teorier vad avser
teckningen, proportionen, aktionen etc. där de viktigaste inslagen är disegno och invenzione, dvs.
teckning och ämne. En viktig princip i Kurtzer Unterricht är att verkligheten bör förädlas och inte
endast avbildas realistiskt. En följd av detta är att en person ska presenteras i enlighet med sin
ställning, där exempelvis kungen ska framstå majestätisk och härlig men modest medan en gift
29
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kvinna, en ung man eller barn har helt andra, men givna modeller. Teorierna att en persons yttre
inklusive kroppshållning och rörelser var tecken på inre egenskaper, där yttre skönhet exempelvis
”lästes” som inre godhet och dygd, var inte nya utan hade även de hämtats från renässansen.33
Ehrenstrahls rådsherreserie som tillsammans med Kraffts generaler hängdes i Drottningholms
porträttgallerier följer i stort dessa principer och det är inte svårt att förstå att eftervärlden antog att
den målarlära som Krafft ägde hade författats av hans lärare, morbrodern.34 Men skriften Kurzer
Unterricht härstammade alltså som nämnts inte från Ehrenstrahl själv, utan kom från Tyskland.
Två andra skrifter har Ehrenstrahl dock bevisligen själv författat och där liksom i brev la han fram
sin syn på allegorins möjligheter att förmedla budskap i konsten. Ehrenstrahl säger bland annat att
tavlorna skapas som gåtor som ska lösas där inte bara attributen utan även färgerna spelar
symboliska roller.35
Porträtten skulle under 1600- och 1700-talen inte bara vara ”lika” modellen, utan även placera
modellen i sitt rätta sociala sammanhang och förmedla en känsla av den avbildade personens
karaktär och personlighet. För stor realism kunde tyda på ”tveksamt leverne” medan överdriven
idealisering riskerade att överträda decorum.36 Den franske konstteoretikern Roger de Piles fastslog
1708 att ett porträtt bör visa att personen innehar de kvaliteter som förknippas med passande typ.37
Under barocken fanns en rad olika typer som konstnärerna kunde välja bland beroende på om det
gällde en man eller en kvinna och var just den aktuella personen befann sig på samhällsstegen, där
ståndstillhörigheten var överordnad individen. Detta reglerade synsätt parat med klädmodets
enhetlighet utmynnade i massproduktion av likartade porträtt som kunde kritiseras för att vara
tråkiga men knappast för att bryta mot decorum. De Piles hävdade dessutom att likhet uppnås
genom att konstnären fångar sittarens sanna karaktär som tydligast kommer till uttryck genom
ansiktsfärgen.38 En porträttör med god uppfattning om sociala skiljelinjer och som var begåvad
med färgsinne så han (eller hon) kunde anpassa hudfärgen rätt kunde därmed erbjuda en viktig
nyckel till personligheten.

33

Giovanni Paolo Lomazzo ( i sin tur inspirerad av 1400-talsfilosofen Marcilio Ficino) gav 1584 ut en målarlära som
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I konstteorin vid 1700-talets början diskuterades också den betydelse en konstnärs teknik har för
hur hans verk uppfattas. Konstteoretikern Abbé Dubos underströk exempelvis hur konstnären
skulle sträva efter att förmedla grace och elegans vilket kunde uppnås genom lätta penseldrag och
förfinad teknik.39 Hur dessa tankar kunde överföras direkt till porträttens sfär illustreras av hur
Ehrenstrahl i sina ansträngningar att manövrera ut Abraham Wuchters i tävlan att erövra tjänsten
som hovmålare 1661 kritiserade Wuchter för hans drottningporträtt som ”.. liknar ganska bra, men
de är mycket illa målade”.40 En ytterligare komponent att beakta för konstnären var den plats där
det färdiga porträttet avsågs hängas. Om det var ett motstycke, ett representationsstycke eller ett
porträtt av mer privat natur hade alltså också betydelse för typvalet eftersom det var olika
kategorier betraktare man tänkte sig besöka de olika rum där porträtten skulle visas samtidigt som
dessa åskådare hade olika förväntningar på porträtt hängda i olika miljöer.

2.3 Den äldre frihetstidens samhälle och konsten
Det kvartssekel som är av störst intresse för denna uppsats, dvs. Schröders tid som hovmålare vid
Fredrik I:s hov 1725-1750, präglades av de föregående långa perioderna av krig. Sverige var
fortfarande förhållandevis fattigt och varken hovet eller adeln hade längre samma fonder att ösa ur
som under 1600-talet. Den eran kännetecknades av en överflödskonsumtion som lockade
konstnärer från andra länder att söka uppdrag norrut. Om exempelvis Ehrenstrahl under sin levnad
haft många beställare utanför kungahuset och tillfälle att ägna sig åt såväl porträtt och allegorier
som historiska motiv, djurmåleri och dekorationsmåleri så fanns inte alls samma möjligheter för
konstnärer som var verksamma under 1700-talets början. Den åtstramade svenska marknaden var
en viktig anledning till att många svenska konstnärer sökte sig utomlands inte bara för att studera
utan i många fall helt enkelt för att kunna tjäna sitt levebröd.
En genre inom konsten där efterfrågan i Sverige liksom i övriga Europa bestod var dock
porträttmåleriet. Utöver hovets behov av porträtt var adeln, och i allt högre grad även
borgerligheten, intresserade av att pryda sina hem med bilder både av den egna familjen och av
kända personer och den marknaden växte därför långsamt. Det medförde att många konstnärer med
eller mot sin vilja kom att syssla med just porträttmåleri, en specialisering som alltså i många fall
inte var ett fritt val utan nödvändigt för överlevnaden. Porträttmåleriet hade förhållandevis låg
status i de teoretiska skolorna och betraktades som ett hantverk som ställde låga krav på geni. Att
porträtt under 1700-talet blev alltmer efterfrågade och överkomliga i en bredare krets förändrade
39
40
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inte nämnvärt det förhållandet. Ett porträtt målades på beställning till ett uppgjort pris och kunde
därför betraktas som en handelsvara vilken som helst. Konstnärer som ägnade sig åt porträttmåleri
fick därför vara beredda att spela en undanskymd roll medan intresset främst riktades mot
produkten: själva porträttet.41
Efter krigsslutet 1718 förbättrades ändå ekonomin långsamt och det kulturella uppsvinget kan
sägas ha startat på allvar när riksdagen 1727 fattade beslutet om att slottsbygget skulle återupptas.
Eftersom många konstnärer hade lämnat Sverige och få återkommit eller invandrat måste den
arbetskraft som behövdes till slottsinredningarna hämtas utifrån. Överintendenten Carl Gustaf
Tessin hade på nära håll sett konst och inredningar i Paris och var stor vän och beundrare av det
franska, och det var därför naturligt för honom att sända sin vän arkitekten Carl Hårleman att värva
den arbetskraft som behövdes i första hand från Frankrike. År 1732 reste den första gruppen
franska och italienska bildhuggare och målare norrut och med dem svepte den första fläkten fransk
rokoko in över Stockholm. Det var också en fransman, Guillaume Taraval, som fick i uppgift att
under lediga timmar undervisa svenskar i teckning i en sal på slottet och 1735 föddes ur dessa
informella sammankomster Kungliga Ritarakademin som utgjorde grunden till Konstakademin.42

41
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HOFF. CONTERFÄYAREN
”Herr Kongl. Hofmålaren Schröder stod i en utmärckt nåd hos Konung Friedrich, hwilken
nyttiade bemälte sin Hofmålare wid alla tillfällen.
(Gahm Perssons levnadsteckning över Schröder, 1776. Citerad i Nisser, 1932, s. 14.)

3.1 Utnämningen till hovmålare
Den konstnär som utnämndes till hovmålare i början av 1700-talet kunde känna sig lyckligt lottad.
Han var privilegierad eftersom utnämningen inte bara var en hedersbevisning utan därtill gav en
fast lön och öppnade möjligheter till exponering som kunde ge ytterligare beställningar i en
konkurrensutsatt marknad. Det bör kort sagt ha varit en eftertraktad post och man kan fråga sig
varför just Georg Engelhard Schröder utsågs att efterträda David von Krafft när denne avled 1724.
Det har hävdats att Nicodemus Tessin ansträngde sig att få den begåvade George Desmarées att ta
tjänsten. Men försöken misslyckades uppenbarligen; Desmarées valde istället att resa utomlands.
Lorentz Pasch d.ä., Johan Henrik Scheffel och Olof Arenius var samtida med Schröder och kan
nog påstås ha varit mer drivna i sin konst än denne, framför allt Scheffel. Det finns inget skrivet
om varför valet kom att falla på just Schröder. En trolig förklaring är att det var David von Krafft
som lyfte fram sin forne elev och landsman som värdig efterträdare. Schröder hade även utfört
mindre uppdrag i London åt Nicodemus Tessin och det var därför ett namn som Tessin kände till,
om än bara perifert.
Den prestige och sociala ställning som tjänsten som hovmålare förde med sig på Ehrenstrahls och
Kraffts tid, försvagades under frihetstiden. Även om det var kung Fredrik I som meddelade att han
”.. hawa förordnat honom Georg Schröder at wara Hoff.Conterfäyare” var det nu inte längre
kungen som var hovmålarens uppdragsgivare utan ständerna och överstemarskalken, som vid
Schröders utnämning var just Nicodemus Tessin.43 Kungen som tidigare kunde belöna sina
hovmålare med adelskap förlorade också dessa möjligheter och vare sig Schröder eller
efterträdaren Gustaf Lundberg blev heller adlade.44 Som ett bevis på kungens uppskattning fick
Schröder istället nöja sig med titeln hovintendent som han erhöll 1745.45 Utöver det uteblivna
adelskapet var det en besvikelse för Schröder att han inte blev anlitad för att utföra något
dekorationsmåleri i slottets inredningar. Carl Gustaf Tessin som, tillsammans med Carl Hårleman,
ansvarade för slottets uppbyggnad och inredningar hyste som vi ska se inga högre tankar om
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Schröder och när han förbigick hovmålaren till förmån för tillresta fransmän och italienare för
slottsarbetena grusades Schröders aspirationer att följa i den store Ehrenstrahls fotspår.

3.2 Schröders porträtt av majestäterna
Under Schröders 25 år som hovmålare producerade han otaliga porträtt av kung Fredrik I och
drottning Ulrika Eleonora d.y. Kungen är avbildad i olika variationer på främst tre teman: klassiskt
fältherreporträtt i helfigur, stående knästycke i kronströdd blå mantel och sittande knäbild som
äldre man. Porträtten av drottningen är inte lika talrika och de förekommer inte heller i särskilt
många variationer. Som redan nämnts uppskattade kungaparet de porträtt som Martin Mijtens d.y.
utförde under sitt besök i Stockholm 1730-31. Schröder har i flera fall i enlighet med önskemålen
kopierat hela kompositionen eller ansiktena i ny dräkt. Kungaparet avbildades också i allegorier
som exempelvis en komposition som har antagits skulle föreställa dem som gudarna Mars
respektive Venus eller en större målning där de sitter tillsammans och håller rikets roder mellan sig
medan drottningen pekar mot himlen och den gudomliga kraft som vägleder färden. (Bild nr. 1)
Liksom kungen sägs drottning Ulrika Eleonora ha uppskattat Schröder. Hon beställde i många fall
pendanger till de kungaporträtt som Schröder målade och som sedan skänktes till kyrkor och
ämbetslokaler runt om i landet. Schröders helfigursporträtt av drottningen innehåller den
traditionella barocka rekvisitan. I bakgrunden skymtar en antik skulptur i en nisch och ett
sidendraperi är draperat över och vid sidan av henne. Iklädd en skimrande sidenklänning och med
en mantel svept runt sig står drottningen vid ett sammetsklätt bord där regalierna vilar på en
tofsprydd sammetskudde. Med huvudet lätt vänt åt höger riktar hon sin blick mot betraktaren och
håller tillbaka manteln med den högra handen medan den vänstra armen sträcks ut i en
demonstrativ gest mot regalierna. (Bild 2) I en bröstbild återser vi Ulrika Eleonora avbildad i
samma frontala ställning med lätt nackvridning heraldiskt åt höger. Ansiktets drag är här mjukare
och dragen mindre markerade vilket ger ett yngre intryck. Klänningen är sydd i ett mjukt, tunt tyg
och livet hålls samman av pärlbesatta spännen, men förutom några pärlor som fäster upp ärmtyget
och blomsterblad i en hårdekoration bär drottningen inga smycken. (Bild 3) I Mijtens porträtt i
midjeformat är drottningen klädd i en klänning med rikt broderat och stelt liv och hon har den
kronprydda hermelinsmanteln svept runt sig. Posen är densamma som vi sett tidigare, blicken är
allvarlig och hållningen reserverad. En juvelbesatt brosch pryder klänningens liv och håret
smyckas av pärlor och ett litet diadem - ett otvetydigt drottningporträtt. (Bild 4) I Paschs kopia på
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Schröders kopia av detta porträtt har drottningens drag blivit klumpigare samtidigt som bilden är
plattare och saknar något av originalets liv. (Bild 5)
Det finns inget i källorna som pekar på att drottning Ulrika Eleonora d.y. skulle ha varit särskilt
vacker och hon framstår heller inte som någon skönhet i varken Mijtens eller Schröders konterfej.
Drottningens ”grova ansikte med lång haka och ful, klumpig näsa är målat mer karakteristiskt än
smickrande. Ögonen har ofta ett lite sömnigt uttryck som var vanligt i Lelys och Dahls damporträtt
men som i dessa drottningbilder snarast gör att hon ser lätt frånvarande ut”. 46 Kanske kan man
konstatera att Schröders porträtt av drottning Ulrika Eleonora inte är målade med exempelvis
Nicolas de Largillières elegans men när de betraktas i sitt sammanhang förefaller omdömena ovan
väl ensidiga.
I porträtten eftersträvade Schröder säkerligen både likhet och skönhet men som redan nämnts var
han skolad att ge karaktären företräde. I enlighet med decorum skulle drottningen därmed utstråla
värdighet och avbildas med allvarlig blick och avmätta gester, där just det distanserade och
ceremoniella anslaget hör till sedvanliga uttryck för att illustrera en drottnings upphöjda ställning.
Porträtten i hel- eller halvfigur liksom avståndet i bildrummet medverkar på samma sätt till
intrycket av överhöghet. Utöver de representativa kvaliteterna i linje med barockens teorier,
tillkom de karaktärsmässiga och för kvinnor var blygsamhet den allra viktigaste dygden enligt de
Piles. Som helhet torde porträtten därför ha passat Ulrika Eleonora väl eftersom hon både var djupt
religiös och traditionsbunden. Hon höll därtill fast vid en ålderdomlig stil även när det gäller miljön
i Kungshuset och på Drottningholm och föredrog att omge sig med barockens tyngre möbler och
inredning även när de blivit passé.47 Den gryende rokokon med dess ljusare och lättare färger och
attityder som den kom till uttryck i exempelvis Gustaf Lundbergs pasteller var sannolikt inte en stil
hon önskade sig.

3.3 Samtidens smakdomare
”Han höll sig med en kapellmästare som var döv, en dansmästare som var halt, en fäktmästare
som var lam och en hovmålare som var blind. Döm så om resultatet”
(Kronprinsessan Lovisa Ulrika i brev till sin bror Fredrik den store av Preussen om Fredrik I:s hov. Nisser,
Uppsala 1932, s. 15.)
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När det gäller samtidens syn på Schröder har redan nämnts att hans uppdragsgivare Fredrik I och
Ulrika Eleonora av allt att döma uppskattade sin hovmålare, men det hör samtidigt till bilden att
ingen av dem hyste något brinnande intresse för konsten.48 De var exempelvis påtagligt
ointresserade av den stora konstnärliga utsmyckning av Stockholms slott som pågick under deras
regenttid. Ulrika Eleonora hade som ung studerat teckning och måleri och värdesatte porträtt men
det var mindre det konstnärliga värdet än samlandet av anporträtt och skapandet av ett nationellt
porträttgalleri som hon la vikt vid.49
Kronprinsessan Lovisa Ulrika var däremot både kultur- och konstintresserad och dömde som synes
av ovanstående citat helt ut de kulturbärare som fanns runt Fredrik I och Ulrika Eleonora. Om
dansmästare och fäktmästare är obekanta känner vi däremot till hovmålaren liksom kapellmästaren.
Den kapellmästare som var i tjänst hos kungaparet och som Lovisa Ulrika avser är Johan Helmich
Roman, ofta kallad ”den svenska musikens fader”. Roman var välutbildad och berest och
musicerade i Händels London 1714-20 då han utsågs till kapellmästare i hovkapellet. Det är
visserligen riktigt att Roman med tiden blev döv, och det var också anledningen till att han år 1745
begärde avsked från sin tjänst, men hans musikaliska begåvning kan man knappast klandra.50 Det
var just Roman som komponerade bilägersmusiken vid kronprinsparets bröllop 1744, den
barockmusik som idag är mer känd som ”Drottningholmsmusiken”. Kronprinsessans svepande
och nedgörande kritik av kulturutbudet vid hovet tillåts man kanske därför ta med en nypa salt.
De som framför andra kan sägas ha personifierat kulturens smakdomare under frihetstiden var
esteten och konstsamlaren mm. Carl Gustaf Tessin och arkitekten Carl Hårleman. Med sin tydliga
orientering mot Frankrike och sitt stora samlarintresse som ledde till en imponerande tavelimport
spelade Tessin en ovärderlig roll för konstens utveckling i Sverige. I sin konstkritik kombinerade
Tessin sina ögonblicksintryck av en tavlas rent måleriska värde med en fast akademisk regellära
om nödvändig invention, proportion, färg, rörelse och disposition och hyllade Rafael som den som
nått närmast idealet.51 Den nederländska konsten har visserligen en stor kvalitet i färgerna, anser
Tessin, men man sysslar med ”trälsam efterapning”, dvs. de holländska mästarna skildrar den fula
verkligheten alltför noga. Mot denna bakgrund kan man förstå att Schröders borgerliga realism inte
föll Tessin på läppen. Han skriver nämligen i sin Åkerödagbok: ”Les arts se rend perfectionés: Il
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[Fredrik I] fait autant de cas d’un portrait de Schröder, que d’un tableau de Rafael.”52 För den
franskorienterade Tessin som i Paris umgåtts med storheter som Watteau och Boucher och var en
av pastellisten och porträttmålaren Gustaf Lundbergs viktigaste patroner tedde sig förmodligen
Schröders porträtt ålderdomliga i stilen, tunga och charmlösa. Ett bevis på Tessins och Hårlemans
bagatellisering av Schröder är att han aldrig invaldes i akademin, trots att det borde ha varit
naturligt att ge hovmålaren en plats där. Om dessa faktorer måste föras till den negativa sidan i
balansräkningen så kan i den positiva vågskålen läggas det faktum att Tessin trots sitt
avståndstagande ändå valde att köpa verk av Schröder. Cirka 1735 beställde nämligen Tessin ett
porträtt i jaktdräkt och 1739 återkom han till Schröder med en ny beställning och önskade sig då
en serie om fyra rollporträtt som därefter hängdes parvis i greveparets respektive kammare.53
Numismatikern Carl Reinhold Berch var samtida med Engelhard Schröder och hade mycket nära
kontakter med Carl Gustaf Tessin för vilken han studerade konst och inhandlade tavlor i Paris på
1740-talet. Berch reste dessutom över hela Europa och samlade intryck. Berch utgav en första
konstskrift 1735 och man konstaterar att hans bedömning där, trots allt han sett av fransk rokoko,
ändå präglas av barockens lära och det enda han finner värt att nämna av svensk konst är
senbarocken och bland annat Ehrenstrahl.54 Berch återkommer 1770 med en ny konsthistoria men
inte heller där ges rokokon någon större plats. Berch förefaller inte heller uppskatta de utländska
konstnärer som medverkade i slottsbygget. Däremot konstaterar han att ”nyttiga och prydeliga
Handaslögder åter qwicknade upp” under Fredrik I:s tid och ansåg att den svenska konsten
utvecklades positivt eftersom man äntligen 1750 ”upammat så många goda ämnen af Landets barn,
at man hoppas icke behöfwa skicka öfwer Hafwet efter Målare”.55 Här talar Berch förstås inte
direkt om Schröder men han synes heller inte bekymrad över någon rådande konstnärlig torftighet
på hemmaplan.
Det hör slutligen till den samtida bilden att Schröder under sin livstid lyckades spara ihop till att
köpa en liten gård i hörnet vid Beridarebansgatan och Mästersamuelsgatan i Stockholm. Schröder
hade så gott om plats att han kunde hyra ut rum i ett av husen. Han ägde en ganska stor
konstsamling och en hel del silver och tenn och efterlämnade därmed en ansenlig förmögenhet.56

52

”Konsterna ha fullländats. Han (Fredrik I) skattar ett porträtt av Schröder lika högt som en tavla av Rafael”. Nisser,
1932, s. 15.
53
De Robelin, Ansikte mot Ansikte, Nationalmusei utsällningskatalog nr 626, Stockholm 2001, kat.nr. 211.
54
Josephson, 1997, s. 115.
55
Ibid, s. 122.
56
Nisser, 1932, s. 51.

20

Det finns därför fog att anta att Schröder var ganska flitigt anlitad av beställare utanför kungahuset
och således under sin livstid åtnjöt visst anseende även utanför hovet.

3.4 Eftervärldens uppfattning
Även om Schröder finns nämnd i de flesta svenska konsthistoriska verk, och då främst som Fredrik
I:s porträttör, så är det endast kortfattat och de uppskattande orden lyser genomgående med sin
frånvaro. Ett undantag är Sigfrid Lorentz Gahm Perssons korta ”Lefwernes Saga” över Schröder
författad 1776. Där beskrivs enligt citatet ovan kung Fredrik I:s uppskattning och hur kungen gärna
använde porträtt som gåvor varför Schröder fick talrika beställningar vilka gav honom ”wackra
slantar”. Gahm Persson fortsätter: ”Dessa Kong. Föräringar pryder ännu flera förnäma hus, och
wittna om Herr Hofintendenten Schröders skicklighet, att föra dess Pänsel, fast afwunden, som
gärna häcklar andras snillen, icke tror sig finna i herr Schröders arbeten något extraordinairt.” 57
Gahm Persson uppger i den korta biografin att konstnären var långvarigt sjuk och att han avled 17
maj 1740, och inte 1750. Mot bakgrund av den uppenbart felaktiga uppgiften om dödsåret kan
man kanske inte sätta full tilltro till Gahm Perssons övriga upplysningar. I vad som har kallats ”det
första konstnärslexikonet”; Fredrik Boyes Målare-Lexikon från 1833, finner man en kortare text
om Schröder som även den rymmer flera felaktigheter, bland annat förnamnet (Engelbert) och
Schröders dödsår (1740) där den senare uppgiften eventuellt är hämtad från Gahm Persson.58 I
lexikonet anger Boye vilka han anser vara de ”berömdaste porträtt-målarna” och bland svenskar i
någorlunda samma generation som Schröder nämner han Lundberg, von Breda och Pasch.
Hovmålaren Schröder räknas alltså inte in bland de ”berömdaste” men än mer slående är det
kanske att Boye inte heller anser att Roslin tillhör den utvalda gruppen.
Drygt hundra år senare, 1936, utgav den finlandssvenske konstkritikern Carl Gustaf Estlander en
konsthistoria där han svepande avfärdar både Fredrik I och Schröder: ”Om Fredrik I gjorde sig
känd som den mest illitterata konung på Sveriges tron, så hämnade sig konsten förskräckligt, då
den sände honom till eftervärlden i Schröders konterfej”.59 Inte så mycket mer uppskattande är ett
omdöme i en monografi över Scheffel från samma år: ”Hans (Schröders) uppgift att i denna
egenskap som hovmålare tillgodose hovets behov av representationsporträtt gav honom ingen
anledning att frångå barockens konventionella schema. Han är vårt lands siste representant för
57
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denna stil, som dock i hans tolkning huvudsakligen låter sina avarter komma till synes”.60 På
1930-talet lyfte konsthistoriker som Ragnar Josephson eller Andreas Lindblom gärna fram David
von Kraffts porträtt av krutstänkta generaler och deras rakryggade krigarkung som typiskt svenska.
Stormaktstiden och karolinerna fascinerade och man ansåg att det enkla och allvarliga gav en
rättvisande bild av det svenska kynnet. Kanske passade Schröders mer nedtonade och välvilligt
leende kungaporträtt inte den ”stora kärvhet” som man i mellankrigstiden ansåg karakteriserar det
svenska.
Senare konsthistoriker hyser inte heller några högre tankar om Schröders konst. I Nationalencyklopedin från 1994 finns skulptören Caspar Schröder nämnd medan Georg Engelhard förbigås
med total tystnad. Pontus Grate konstaterar i Signums konsthistoria att ”Schröders återkomst hade
inneburit en ytlig nyorientering av porträttkonsten i mer realistisk riktning” varefter han kallar
Schröders verk ”glanslösa alster” och menar att Schröder ”förevigar sin tids människor alldeles
som de såg ut, utan försköning men också utan inlevelse”. 61 Det har ibland framförts kritik av
Schröders tunga och smutsiga färger. Den kritiken är kanske inte är helt berättigad eftersom man
har funnit att Schröder enligt tidens sed målade på röd bolusgrund vilket med tiden har förstört de
övre färglagren. Dessutom innehöll färgerna för mycket asfalt vilket har medfört att de har
svartnat.62 En rättvis bedömning av Schröders porträtt borde rimligtvis ta hänsyn till hur de
ursprungligen såg ut.
Kanske kan det ligga visst fog i påståendet att en kung har den hovmålare han förtjänar. Fredrik I
hade efter sitt trontillträde 1720 och som en följd av den nya regeringsformen begränsad politisk
makt och ägnade sig istället allt mer åt nöjen och utsvävningar.63 Äktenskapet med Ulrika Eleonora
var barnlöst och Fredrik I underhöll öppet sina mätresser på ett sätt som var nytt i Sverige men
följde franska mönster.64 Med den bilden för ögonen blir det något lättare att förstå hur
konsthistoriker kan sammanjämka omdömen om Schröders ”fantasilösa och en smula plumpa
konst” med påståendet att samma konstnär i sina porträtt av kungen visat prov på ”god
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karaktärsteckning”.65 Schröders porträtt av drottning Ulrika Eleonora d.y. kommenteras däremot
knappast alls.
Där Schröders namn nämns i konsthistoriska verk är det några uppgifter som ständigt återkommer.
Främst hovmålartjänsten hos Fredrik I, men dessutom också det faktum att Alexander Roslin gick
som gesäll hos Schröder under cirka fyra år i slutet av 1730-talet. Man kan fråga sig varför Roslin
valde att ägna sin tid i Schröders ateljé där barockens estetik envist dröjde sig kvar istället för att
söka sig exempelvis till undervisningen i den nya Ritarakademin. Till Schröders kvaliteter kan man
då räkna att han kunde förmedla en gedigen akademisk utbildning med bredd över olika genrer och
kanske var det också så enkelt att Schröder var en intresserad och välvillig lärare som tog god hand
om Roslin, Fredrik Brander och andra unga adepter han hade hos sig.66
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TECKNINGEN
4.1 En kolteckning signerad Schröder
När man någon gång stöter på Georg Engelhard Schröders namn är det oftast i samband med något
porträtt av kung Fredrik I och drottning Ulrika Eleonora. Det är emellertid en anspråkslös och
anonym teckning som har lett mig att undersöka Schröders undanskymda prång i konsthistoriens
vindlande korridorer. Teckningen är anonym när det gäller sittaren, men bär Schröders signatur
varför man kan anta att den är utförd av honom. Den aktuella teckningen finns dock inte upptagen
vare sig i Nissers katalog eller i Svenska porträttarkivets (SPA) register. Det vi ser är en bröstbild
av en kvinna skissad med kol på grått papper. Utöver kolets linjer och skuggningar finns inga
färger förutom en skymt av vit krita i antydan till några hårslingor och en lika lätt touche av rött på
kvinnans läppar. Skissen är i naturlig storlek och det är ansiktet, örat och halslinjen som framträder
i bilden, medan frisyr och klädsel inte givits mer än svaga konturer. Modellen är avbildad en face
med lätt huvudvridning heraldiskt åt vänster. Damen håller huvudet högt och möter betraktaren
med stadig blick i de stora ögonen. Näsan är markerad och ganska stor och läpparna fylliga och
med lätt vinklade mungipor som i antydan till ett leende. Intrycket är mjukt och vänligt, värdigt
men ändå anspråkslöst. (Bild 6)

4.2 Modellen
Det finns inga uppgifter om vem den aktuella skissen föreställer. Ett naturligt antagande vore att vi
här ser en skiss av Ulrika Eleonora och teckningen har också lite vårdslöst i ett privat inventarium
kallats ”Drottningen”.67 Som redan nämnts använde Schröder det porträtt Mijtens 1730 målade av
drottningen som förlaga till flera oljemålningar. Mijtens bild av drottningen beskrivs i litteraturen
bland annat så här ”..i hennes långsmala ansikte med näsan nedhängande över den korta
överläppen märkes oroväckande starkt likheten med brodern. Några älskvärda personliga
egenskaper kommer ej till uttryck..”. Bilden som tecknas av Mijtens miniatyrer på
Nationalmuseum är heller inte särskilt uppskattande om drottningens utseende ”..där kungen som
vanligt ser levnadsglad ut och drottningen bister”. 68 Dessa beskrivningar är i mitt tycke inte direkt
överförbara på den aktuella teckningen och frågan inställer sig då om porträtten och teckningen
föreställer samma person. Även vid en genomgång av Svenska porträttarkivets registrerade
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målningar av Ulrika Eleonora känns den slutsatsen tveksam. Om oljemålningarnas drottning ger
ett stelt och allvarligt intryck är kvinnan på skissen onekligen något mjukare och mer levande.
Under 1600- och 1700-talen var skönhetsidealen mer enhetliga än idag. Porträtt skulle visserligen
förmedla likhet, dvs. ge ett intryck av person och karaktär samt ståndstillhörighet men de fysiska
idealen bestämdes framför allt av de styrandes utseende, av kungar och drottningar. En ideal
skönhet under 1700-talets början var Fredrik I:s mätress Hedvig Taube med hög panna, liten mun
och näsa, stora mörka nästan utstående ögon med markerade ögonlock och välvda ögonbryn, runda
kinder och nätt dubbelhaka.69 En krökt näsa var heller inget fel utan tvärtom ett accepterat
ståndsattribut. En vanlig princip i porträttmåleriet var att överföra något av drottningens eller en
tongivande mätress drag och pose till adelsdamer som satt för porträtt. Sittaren blev avbildad delvis
som sig själv och delvis enligt gängse modell där det kan var svårt att skilja det ena från det andra.
Om mode, accessoarer och frisyrer kopierades, ibland i det närmaste helt identiskt, från porträtt till
porträtt var alltså även ansikten i denna bildkonvention lika näst intill förväxling. Allt i syfte att
markera ståndstillhörighet.
Den svåra balansen mellan en sann och idealiserad bild liksom mellan konstnärens och sittarens
krav och förväntningar har diskuterats genom tiderna. Hyacinte Rigaud lär ha ogillat att måla
kvinnor eftersom han menade att om han målade en kvinna som han själv såg henne så
accepterades inte den bilden, och om han målade henne så som hon själv önskade, ja då behövdes
ingen sittning. Och hans kollega John Singer Sargent suckade tvåhundra år senare att ”varje gång
jag målar ett porträtt förlorar jag en vän”. 70
En annan mindre detalj som ändå förtjänar att nämnas när det gäller den aktuella teckningen är
bildkompositionen. Teckningens modell är avbildad fas till vänster, dvs. hon vrider sitt ansikte till
vänster inifrån bilden sett. I pendangporträtt av man och hustru krävde decorum att mannen skulle
ha den förnämsta platsen, dvs. den högra sidan inifrån bilden, och brukligt var att makarna vred
sina huvuden något mot varandra. Om decorum följdes skulle alltså kvinnan i det aktuella tecknade
porträttet vända sig från sin make varför man kan förmoda att porträttet inte var avsett som ett
motstycke. I sökandet i SPA:s register över Schröders porträtt efter en målning som skissen skulle
kunna vara en förstudie till var det för övrigt intressant att konstatera att det föreföll finnas fler
damporträtt fas till höger, dvs. möjliga pendangporträtt, än fas till vänster.
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4.3 Original eller kopia?
Frågan om vi i skissen ser ett original eller en kopia gäller inte enbart beträffande själva utseendet
vilket diskuterats ovan. Visserligen är teckningen numera inramad och glasad och kan betraktas i
kraft av sin egen charm men om den är en förstudie till ett porträtt skulle det färdiga porträttet,
troligast en oljemålning, sannolikt lika väl betraktas som originalet.
I Bottschilds målartraktat behandlas teckningen allra först, eftersom teckningen betraktades som
målarkonstens ursprung. Ehrenstrahl håller i sitt självporträtt en krita i handen, beredd att omsätta
sina första intryck i en skiss på duken innan han börjar arbeta med penslar och färg. Kneller hade
för vana att be sina sittare posera för en snabb kritteckning av själva ansiktet innan han gick
vidare.71 Van Dyck dinerade gärna med sina sittare för att studera dem och först därefter ”tog han
ner” modellerna i en studie genomförd under en timmes sittning, ibland i en tecknad skiss men
oftast med pensel på duk istället för med krita på papper.72 Porträttmålarnas ansiktsstudier gjordes i
blyerts, pastell eller kol och sådana små grisailleteckningar användes både som prov åt beställaren
och som ledning för konstnären i hans fortsatta arbete. Ett exempel på en sådan förstudie är en
teckning av Karl XII som tillskrivits Swartz. (Bild 8) Dessa förstudier var förstås särskilt viktiga
när konstnären hade svårt att få tillgång till modellen. I synnerhet furstarna ville ogärna avsätta tid
för att sitta modell.73 Även andra detaljstudier var vanliga vilket många bevarade teckningar av
bland annat mästare som Leonardo da Vinci och Michelangelo Buonarrotti eller av
porträttkonstnären Peter Lely är bevis för. I dessa skisser har konstnärerna tecknat muskler,
kroppsdelar eller kompositioner av människor i grupp. Av svenska konstnärer på 1700-talet finns
exempelvis bevarade handstudier i olja av Pasch och Schröder där den senare studien direkt kan
knytas till ett färdigt porträtt av arkitekten Joshua Adelcrantz.74
Vissa skisser kan också ha gjorts utan annan avsikt än att kvarstå i den tecknade formen som
färdiga konstverk, eller, om man så vill, original. I efterhand är det förstås svårt att skilja mellan
förstudie och original när man betraktar en bevarad teckning och det inte finns någon efterlämnad
anteckning eller någon målning att knyta teckningen till. Den franske konstnären François Clouet
utförde på 1500-talet utsökta tecknade porträtt vilka däremot betraktas som rena
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”originalteckningar”.75 Men vanligtvis var de tecknade porträtten förstudier som ibland
överlämnades eller såldes till beställaren samtidigt med den tillhörande målningen. Somliga
beställare kunde därför äga samma porträtt i både tecknad och målad utgåva. En fördel med det
tecknade porträttet var att teckningen var snabb och lätt att framställa och enklare för både
konstnär och kund att transportera än en oljemålning eller glasad pastell.
I den akademiska konstnärsutbildningen var teckningsövningar ett viktigt moment och i den första
konstundervisningen som Taraval ledde i Stockholm 1735 sysslade man uteslutande med teckning.
Många teckningar kan därför också ha gjorts i träningssyfte och för att prova nya idéer.76
Ytterligare användningsområden för det tecknade porträttet var att tjäna som underlag för en
gravyr. Ett sådant exempel är en pennteckning som Pehr Floding utfört 1797 av Carl Gustaf Tessin
och som var avsedd att användas för en gravyr.77 Carl Bergqvist har utfört ett kopparstick efter
Schröders helfigurporträtt av Ulrika Eleonora som vi sett tidigare (bild 2). I detta fall finns inte
någon teckning bevarad men troligen gjordes det en skiss innan kopparsticket (Bild 9). Det var
också vanligt att teckna av färdiga målningar, egna eller andras, för att senare använda som modell
vid beställningar. Man har exempelvis återfunnit ett tecknat blad utfört av Schröders lärare David
von Krafft med skisser över 8 olika kompositioner med varierade poser och bakgrunder som
beställare kunde välja för ett damporträtt.78 Samuel Pepys skriver i sin dagbok att han hos gravören
Faithorne försökt köpa en teckning av ett eftertraktat porträtt av Lely men fick nöja sig med ett
tryckt blad.79
Man kan slutligen också fråga sig om skissen eller den slutförda målningen ska betraktas som den
”dokumentärt” riktigaste, och i den meningen som originalet. Om man i första hand är intresserad
av dräkten är den slutförda målningen oftast mer detaljrik och rättvisande. Eftersom man ville
undvika många och långa sittningar använde sig konstnärerna antingen av modellens egna kläder
och accessoarer som draperades på en docka som därefter målades av, en teknik som var vanlig när
det gällde kungligheters porträtt. I andra fall kunde modellen välja lämplig utstyrsel ur en garderob
som konstnären höll sig med för just det ändamålet. När det däremot gäller ansiktet blir frågan om
kopia och original svårare. De flesta konstnärer ville, då liksom nu, teckna en ansiktsstudie ad
vivum av sin modell, helst under en enda sittning. Sådana studier kan resultera i en skiss av ungefär
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samma typ som den aktuella kolteckningen av Schröder. Om modellen är avslappnad och
konstnären snabb och skicklig tecknare kan ansiktsstudien få en närvaro och fräschör som den
färdiga oljemålningen saknar. Känner sig modellen däremot besvärad av konstnärens iakttagande
blick och stelnar i mimiken inför hans närgångna granskning, så gäller det omvända resonemanget
- under förutsättning att konstnären kan ge ansiktet den måleriska mjukhet som skissen då saknar.
Av förklarliga skäl är det ändå svårt att finna motsvarigheten till teckningens omedelbara karaktär i
en avslutad målning där frisyren lagts i ordnade lockar och dragen har fått mer av rådande
idealiserade modelltyp. En stor del av teckningens charm ligger i det oavslutade och det som bara
kan anas. Likhet skapas när fantasin får möjlighet att fylla i det som saknas samtidigt som det
skissade och suddiga onekligen skänker dragen en förlåtande och tilltalande mjukhet.

4.4 Signaturen
Den aktuella kolteckningen bär signaturen ”Schröder f. 1750” (se bild på titelsidan) och tycks av
allt att döma vara autentisk. Av den katalog som Wilhelm Nisser har upprättat över Schröders verk
framgår att Schröder signerade sina målningar på flera olika sätt. Porträtten av Fredrik I och
drottning Ulrika Eleonora d.y. är bara i ett fåtal fall signerade och då med ”George Schröder
pinxit” (drottningen), ”G. Schröder pinxit” (kungen), ”G. Engelh. Schröder pinxit A:o 1733”
(dubbelporträtt). På andra porträtt finns ytterligare variationer av hans signatur: ”George Schröder
fecit” (Augusta Bielke), ”G E Schröder pinxit A:o 1735” (greve Samuel Barck) eller helt enkelt
”Schröder 1735” (greve Hans von Fersen).
I Nissers katalog över Schröders porträtt finns ytterligt få skisser, nämligen två oljeskisser av
”Okänd man. Huvud. Ung” resp. ”Okänd dam. Huvud.Ung” som härrör från samma privatsamling
och skulle kunna vara motstycken. Mest intressant är ett tillägg till katalogen med ett antal
expertiserade porträtt där nummer c. infört under rubrik ”Ulrika Eleonora d.y.” utgörs av
”Kolteckning. Sign.: ”Schröder 1750” med kommentar ”Bukowskis auktion april 1926”. Går man
vidare till Bukowskis katalog finner man ”Kolteckning. Damporträtt (Ulrika Eleonora d.y.).
Signatur Schröder 1750. Gustaviansk ram”.80
En intressant upptäckt i sammanhanget är den skiss av Schröder som ingick i Auktionsverkets
katalog 2008. (Bild 7) Man uppger att det rör sig om en ”porträttstudie av drottning Ulrika
Eleonora d.y. med senare signatur och datering ’Schröder f. 1750’”. En jämförelse mellan de båda
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skisserna visar att damerna visserligen båda är avbildade frontalt med lätt nackvridning fas till
vänster, men i övrigt är ganska olika, eller i varje fall inte jämnåriga. Auktionsverkets teckning ger
ett grövre intryck och i modellens tyngre anletsdrag blir dubbelhakan och halsens veck mer
framträdande. Vilken av de två skisserna, om någon, som Nisser kan ha avsett i sin katalog är
omöjligt att avgöra. Hur man i katalogen eller hos Auktionsverket har kunnat avgöra att skissen
föreställer drottningen är inte heller uppenbart. Vad som däremot framgår helt tydligt är att
signaturen på de två skisserna är identisk.
Enligt signaturen och dateringen skulle båda skisserna vara gjorda (fecit) år 1750. Om den ena eller
den andra skissen skulle föreställa drottning Ulrika Eleonora d.y. och vara utförd ad vivum som
man har anledning att tro, måste det ha skett före 1741 då drottningen avled. Schröder i sin tur
avled den 17 maj 1750 men redan kort efter det att han hade utnämnts till hovintendent, 9 januari
1745, blev han enligt änkan ganska svårt sjuk och var ”försatt ur arbetsförmåga de sista åren av sitt
liv”.81 Det är därför knappast troligt att Schröder tecknat en annan modell ad vivum eller efter en
målning så sent som 1750.
Vid Schröders död 1750 upprättades en bouppteckning som förvarats i Stockholms stads arkiv.82
Det var för övrigt konterfejaren Olof Arenius som den 12 september 1750 värderade konsten
vilken uppgick till ett för dåtiden ganska stort belopp. De flesta av de efterlämnade tavlorna anses
ha varit utförda av Schröder själv och de innefattar en grupp ”Teckningar, inbundne och oinbundne
Kopparstycken samt Schizer” och en annan grupp som kallas ”Schillerier, Portraits, Posturer, med
mera”. I den senare ingår 141 porträtt, varav 9 av Ulrika Eleonora. Tyvärr anges inte om det rör sig
om färdiga oljemålningar eller skisser.83 De flesta tavlorna såldes på auktion redan i oktober 1750
och har därefter spridits och försvunnit ur det allmänna synfältet.
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Nisser, 1932, s. 51.
Nisser, 1932, s. 146.
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Ibid., s. 57.
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SAMMANFATTNING OCH SLUTSATS
Georg Engelhard Schröder (1684-1750) var av tysk familj och fick sin skolning som gesäll under
cirka tio år hos landsmannen och hovmålaren David von Krafft. Schröder begav sig därefter ut på
en studieresa som förde honom till Tyskland, Italien och slutligen England, där han tog intryck
bland annat av Michael Dahls arbeten. År 1725 kallades Schröder hem till Stockholm för att
efterträda Krafft som hovmålare hos Fredrik I. Schröder var mycket produktiv och målade framför
allt en mängd porträtt, främst av kungaparet men också av adel och högre ämbetsmän, och skapade
dessutom historiemålningar, allegorier och altarstycken. Däremot fick Schröder inte förtroendet att
medverka i den konstnärliga utsmyckningen av Stockholms slott som påbörjades under hans
livstid.
Schröders namn finns förvisso upptaget i de flesta konsthistoriska verk men ofta parentetiskt och
nästan alltid med kritiska för att inte säga nedlåtande formuleringar. Hans porträtt karakteriseras av
saklig, kanske rent av fantasilös, realism av en typ som sällan tilldrar sig större intresse. Än mer
blodfattiga blir hans porträtt när de betraktas i ett tänkt galleri efter Kraffts karaktärsfasta generaler
och före Lundbergs eleganta pasteller. Men den typen av kritik blir oriktig om man inte samtidigt
väger in den kulturmiljö och det samhället som konsten skapades i och för. När Schröder tillträdde
sin tjänst som hovmålare var den enväldiga kungamaktens tid förbi och fokus hade flyttats från
hovet till samhället och till det nödtvungna behovet att bygga upp ekonomin. Det prosaiska vi kan
se i Schröders porträtt gick som en underström i det svenska samhälle där han var verksam. Hans
flärdfria porträtt av Fredrik I och Ulrika Eleonora d.y. var sannolikt ärligt återgivna och passande
både för beställarna som levde kvar i den sena barockens traditioner, och för undersåtarna som
stretade i förrummet till de bländande salonger där den gustavianska epoken senare skulle flytta in.
Den kolteckning av ett kvinnoansikte som inspirerat mig att undersöka Schröders gärning förblir
för mig ett charmfullt porträtt. Det finns inget som tyder på att konstnären skulle vara någon annan
än Georg Engelhard Schröder. Däremot har det inte varit möjligt att med säkerhet fastställa
modellens identitet. Schröders konstnärskap utvecklades inom ramen för konstteorier som lagts
fram redan under renässansen och enligt vilka porträttens funktion var att ge en sann bild av den
avporträtterades karaktär och sociala ställning i fullt beaktande av decorum. Inte bara dräkt,
hållning och attribut utan även ansiktsdrag betraktades som viktiga ståndsmarkörer, där de
tongivande i samhället stod modell för idealbilden. Det råder därför stora utseendemässiga likheter
mellan kvinnoporträtt målade under en och samma period och en tecknad skiss som saknar
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påteckning blir särskilt svår att hänföra till en viss person. Eftersom Schröder avled efter flera års
sjukdom den 17 maj 1750 har teckningen sannolikt tillkommit före 1750 och signatur och datering
lagts till i efterhand. Mot bakgrund av redovisade uppgifter om den tecknade skissens plats i en
porträttörs arbetsgång liksom marknaden för tecknade porträtt och det vi vet om Schröders övriga
produktion är det rimligt att anta att teckningen är en ansiktsstudie ad vivum utförd i avsikt att
användas som stöd för ett målat porträtt. Då Schröder i sin egenskap av hovmålare utförde många
porträtt av drottning Ulrika Eleonora under hennes livstid och vid sin egen död efterlämnade
ytterligare ett flertal porträtt av henne finns det mycket som talar för att den aktuella skissen
föreställer drottningen. Att signatur och datering påförts teckningen i efterhand skulle kunna
förklaras med att Schröder inte hunnit utföra någon målning baserad på studien innan hans hälsa
började svikta och därför valde att genom signaturen ge teckningen status som avslutat konstverk.
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BILDER
Bild nr 1.
G. E. Schröder år 1733. Olja på duk. 149 x 129 cm Grh 315
Fredrik I och Ulrika Eleonora d.y.
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Bild nr 2.
G. E. Schröder. Helfigursporträtt av Ulrika Eleonora d.y. Olja på duk. Grh 1359.
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Bild 3.
G.E. Schröder. Ulrika Eleonora. Olja på duk. Bröststycke tidigare.
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Bild 4.

Martin Mijtens d.y. Ulrika Eleonora d.y. 1730-31
Nationalmuseum
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Bild 5.
Pasch efter Schröder efter Mijtens. Grh 2259.
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Bild 6. Kol på gråblått papper. 48 x 30

37

Bild 7.

2181 - GEORG ENGELHARD SCHRÖDER
1684-1750
Porträttstudie av drottning Ulrika Eleonora d.y. (1688-1741)
Bär senare signatur och datering Schröder f. 1750. Krita på papper, 29 x 23 cm.
PROVENIENS: Jean Bolinders samling, Stockholm
Bukowski Auktioner, Stockholm 1978, katalognr 408, nr 401
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Bild nr 8

I det Kungliga bibliotekets samlingar ingår en skiss av kungen som visserligen är osignerad men som vid ett senare
tillfälle tillskrivits Swartz. Bröstbilden är inget mästerverk rent konstnärligt, men den värderas ändå högt. Teckningen
bör ha varit en förstudie till någon av dennes oljemålningar, möjligen har även Krafft dragit nytta av denna teckning,
som går i färgerna rött, vitt och svart.
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Bild nr. 9

Porträtt av Ulrika Eleonora d.y., drottning av Sverige
Exekutor: Carl Bergqvist
Svensk, född 1711-11-13 död 1781-12-03
Inventor: Georg Engelhard Schröder
Svensk, född 1684-05-31 död 1750-05-17
Grafik, Reproduktionsgrafik
Kopparstick på papper
Mått [tryckyta]: (h x b) 34.8 x 23.4 cm
NATIONALMUSEUM
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