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Innehåll: 

My aim of this investigation has been to study Delacroix relation to the Orient, based on a 

number of key questions: 

 What was specific for Delacroix oriental works? 

 How did his oriental painting change and mature over time? 

 How was Delacroix relation to the oriental discourse? 

The paper is divided into three parts: the time before his trip to Morocco in 1832, the trip to 

Morocco and the period after Morocco. 

Although many have wanted to see Delacroix as a revolutionary, he worked the whole time 

within, and dialogue with, the classical tradition. In Delacroix quest for renewal of history 

painting, the oriental works play an important role. In the period before his trip to Morocco the 

literary sources dominated. He constructed his own Orient in his studio. 

It is clear that Delacroix did not stood outside the oriental discourse. We see the same 

construction of the Orient, the same racist stereotypes and the same quest for historic 

authenticity as in other oriental painting from this period. But he mixes it with one, perhaps 
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reluctant, admiration for "the other". 

As a result of the French colonization of Algeria Delacroix got the chance to see the East for 

himself in 1832. He accompanied Count Mornay on a diplomatic mission to Morocco. Here 

Delacroix found a synthesis of classicism and romantic-oriental painting. He abandoned his 

quest for accuracy and focused on what is important in the painting, the poetic beauty, which 

spoke directly to the viewer. 

After returning from Morocco, he turned away from the literary and historical sources for his 

oriental motifs and focused on his sketch books from the trip. That he focused on contemporary 

motifs distinguishes him from many of his contemporaries. 

He painted a large number of paintings with motifs from Morocco. There are two motives which 

dominate: Moroccans who are fighting, and Moroccans resting in the shade. This double image 

of “the other” as both violent and uncontrolled, and lazy, is close to the racist stereotypes that 

were common in Europe. 

Monumental painting became Delacroix principal focus after homecoming from Morocco. His 

proposal for decoration of entrance hall to the Palais Bourbon was a tribute to France's colonial 

mission. But in a draft of his memoirs from the trip to North Africa, he criticized the conduct of 

the French army in Algeria. One could interpret it as Delacroix did approve of the colonization 

of North Africa but baulked at its consequences. That he like many other French people wanted 

to enjoy the fruits of colonization, but did not want to see the human suffering it caused. 
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Inledning 

Frågeställning och syfte 

Eugène Delacroix levde och verkade under första halvan av 1800-talet. Denna period präglades av 

enorma förändringar inom ekonomi, ideologi, politik och inte minst konst. Mitt i allt detta målade 

han en bild av Orienten som inkluderade och svarade på dessa förändringar. Delacroix relation till 

Orienten innehåller en rad motsägelser och oklarheter. Han målade orientaliska verk under hela sin 

karriär. Dessa förändras och mognar över tiden både vad beträffar motiv och perspektiv. Aktuella 

händelser inom politik och kultur påverkade dessa förändringar. Delacroix var såklart inte ensam 

om att måla orientaliska motiv. Men han skiljer sig från sina samtida genom mixen av orientaliskt 

allmängods och sin egen unika estetik. 

De sista decennierna har diskussionen kring orientaliska motiv inom konsten präglats av Edvard 

Said, en palestinsk flyktig och intellektuell. Fram till 1978, då han kom ut med sin berömda bok 

Orientalism, var orientalism antingen en konstriktning under 1800-talet, eller ett vetenskapligt 

studium av österländska kulturer. Enligt Said fanns det från 1700-talet och framåt en diskurs som 

omfattade vetenskap, litteratur och konst. Denna gick ut på att Orienten var underlägsen 

västerlandet, och att det senare hade rätt att härska över det tidigare. Orientalismen var inte bara ett 

resultat av imperialismen utan en bidragande orsak till denna. Den Orient som Said skriver om är 

framför allt Nordafrika och Mellanöstern. Orientalismdebatten har i mångt och mycket kommit att 

handla om detta område och så även denna uppsats. Grekland var inte en del av Orienten i strikt 

mening, men en del av det Ottomanska riket som definitivt var det. Därför kommer även Grekland 

och det grekiska frihetskriget att beröras. Inte minst därför att det var viktigt för relationen mellan 

öst och väst. 

Jag kommer att försöka sätta in Delacroix förhållande till Orienten i sitt historiska och kulturella 

sammanhang. I centrum står Delacroix, hans verk och hans tankar kring konst och kultur. 

Uppsatsen följer Delacroix liv och karriär som jag delar upp i tre huvuddelar: tiden före hans resa 

till Marocko, resan till Marocko och tiden efter resan. För att ge en bakgrund kommer jag kort att 

redogöra för den politiska utvecklingen i Frankrike, landets kolonisering av Nordafrika, det 

orientaliska måleriets historia och orientalismdebatten. Ett antal av hans centrala verk med 

orientaliska motiv kommer att analyseras ingående. 
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 Vad var speciellt för Delacroix orientalism? 

 Hur förändrades och mognade detta måleri över tiden? 

 Hur förhöll sig Delacroix till den orientalistiska diskursen? 

Metod och tidigare forskning 

Utgångspunkten för studien är en mycket omfattande sökning efter litteratur och artiklar om ämnet. 

Eftersom jag inte behärskar franska så har jag fått hålla mig till engelsk litteratur. Då en hel del av 

forskningen om Delacroix är skriven på just franska har detta varit en hämmande faktor. Efter att 

ha läst in mig på ämnet så var det ett antal forskare som återkom i referenserna. Den stora 

auktoriteten är Lee Johnson vars katalog över Delacroix är standardverket i ämnet. Bland 

biografierna är det Jobert som oftast nämns. När det gäller mitt ämne, Delacroix relation till 

Orienten, är det Elisabeth A. Fraser, Darcy Grimaldo Grigsby, Jack Spector, Jennifer W. Olmsted 

och Michele Hannoosh som förekommer flitigast. Speciellt Hannoosh verkar ha blivit en 

auktoritet. Det stora namnet när det gäller orientalismdebatten och konst är Linda Nochlin. Hon har 

haft en rad efterföljare, speciellt Todd Porterfield. 

När det gäller bilderna så har jag studerat de huvudverk som uppsatsen kretsar kring på plats i 

Paris. Undantaget är Sultanen av Marocko som finns i Toulouse. Jag har använt mig av Panofskys 

ikonologiska metod som tolkar en målning i tre steg: faktiskt beskrivning, historiska och kulturella 

omständigheter och djupare ikonografisk analys. 
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Delacroix uppväxt och tidiga karriär 
Restaurationen 1815 innebar att Bourbonerna återkom till makten och att Ludvig XVIII besteg 

tronen. Men det var inte en enväldig, utan en konstitutionell monarki, som delade makten med 

parlamentet och garanterade likhet inför lagen och personlig frihet. Majoriteten av frankrikes 

maktelit ville inte ha tillbaka l’Ancien Regime. Man ville ha stabilitet och därför fanns en del av 

revolutionens landvinningar med i den nya konstitutionen. Det fanns dock en ultrakonservativ 

minoritet, bestående av den gamla adeln och den katolska kyrkan, som drömde om att återställa den 

gamla ordningen fullt ut. Den nya regimen försökte till en början att uppnå koncensus genom att 

hålla nere de ultrakonservativa. Men när tronarvingen Greve Berri mördades 1820 svarade regimen 

med hård repression och när Karl X besteg tronen 1824 försvann den sista kompromissviljan.
1
 

Den nye kungen hade inte mycket till övers för den konstitutionella monarkin och genomförde en 

rad åtgärder för att återställa den gamla ordningen. Motståndet kom från markägare, liberaler, 

yrkesverksamma och bonapartister. Regimen svarade med en politik som undertryckte opposition 

och yttrandefrihet. När man 1830 reducerade valmanskåren till 23 000 personer som mestadels 

bestod av den gamla adeln ställdes konflikten på sin spets. Regimen tvingade genom sitt agerande 

fram ett ställningstagande. I Paris övergick fredliga protester under juli i gatuvåld och regimen var 

inte kapabel att slå ner motståndet. Karl X tvingades att abdikera och Louis-Philippe, hertigen av 

Orleans, utsågs till regent. En ny konstitution antogs som gav parlamentet betydligt mer makt än 

kungen. Den nya regimen fick benämningen ”Julimonarkin”.
2
 

Ferdinand Victor Eugène Delacroix föddes den 26 april 1798 i Paris, han avled den 13 augusti 1863 

i samma stad, där han är begravd på kyrkogården Père Lachaise. Hans far, Charles Delacroix, som 

hade inlett sin karriär under l'Ancien Regime, hade ett antal viktiga positioner under det första 

kejsardömet. Modern, Victoire Oeben, kom från en familj av berömda franska möbelsnickare. 

Förutom Eugène hade paret 2 söner och en dotter. Delacroix tillhörde alltså den högre 

borgarklassen och när fadern dog 1805 efterlämnade han ett substantiellt arv. Detta vittrade dock 

snabbt bort genom dålig förvaltning och när modern dog 1814 fanns det inga pengar kvar. För att 

göra karriär i Frankrike vid den här tiden var det viktigt att skaffa sig en utbildning på rätt skola. 

                                                             
1 Roger Price, A Concise History of France, Cambridge 1993, s.157ff 
2 Price 1993, s.160ff 
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Det var där man formade de sociala nätverk som ofta kom att bli avgörande senare i livet. 

Delacroix hade förmånen att gå i en sådan skola, Lycée Louis-le-Grand, där även Théodore 

Géricault och Victor Hugo var elever. Han var ingen stjärnstudent, men han fick en gedigen 

klassisk utbildning, något som kom att prägla honom under hela hans liv.
3
 

Efter att han avslutat sina studier 1815 såg Delacroix framtidsutsikter ganska dystra ut. Familjens 

pengar var slut och under restaurationen var det ingen tillgång att vara son till en av Napoleons 

ämbetsmän. Vid denna tid var Delacroix fortfarande osäker på vilken bana han skulle satsa på. Men 

ganska snart bestämde han sig för att bli konstnär. Han hade visat talang för teckning under sin 

skolgång, och moderns farbror Jean-Henri Riesener, som själv var målare, uppmuntrade honom 

förmodligen. Samma år, 1815, påbörjade han sin utbildning som målare vid den neoklassicistiske 

målaren Pierre-Narcisse Guérins ateljé. Under de 5 år han blev kvar där fick han lära sig 

målarkonstens grunder. Inte minst gjorde modellstudierna honom till en habil tecknare. Han 

tillbringade även mycket tid på Louvren där han kopierade de gamla mästarna. Han kopierade även 

mycket från olika tryck.
4
 I Guerins ateljé träffade han bröderna Scheffer som hade kontakter med 

de liberala kretsarna i Paris. En sak de hade gemensamt var att de förkastade den snäva nationalism 

som fnös åt allt som inte var på franska. Delacroix var under hela sitt liv öppen för främmande 

kulturer. Hans husgudar hette Shakespeare, Byron, Goethe och Scott, snarare än Balzac och 

Racine.
5
 

Man skulle kunna säga att Delacroix under denna tid var liberal Bonapartist. Under 1820-talet 

publicerade han politiska karikatyrer med udden riktad mot Bourbonerna. Detta innebär dock inte 

att han var särskilt politiskt radikal. Även om hans målning Friheten på barrikaderna har kommit 

att bli en symbol för revolution hade han inte mycket till övers för de arbetare och hantverkare på 

Paris gator som utgjorde revolutionens fotfolk. Med tiden kom han att bli alltmer konservativ och 

var till och med i nationalgardet under en period.
6
 

Även om Delacroix sålde tavlor till rika människor i Paris, och hade nära kontakter med Hertigen 

                                                             
3 Alan B. Spitzer, “Delacroix and His Generation” / The Cambridge companion to Delacroix, Red. Beth S. Wright, 
Cambridge 2001, s.8ff 
4 Barthélémy Jobert, Delacroix, Princeton 1998, s.18ff 
5 Spitzer 2001, s.10ff 
6 Spitzer 2001, s.12ff 
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av Orleans och hertiginnan de Berry, var det de offentliga uppdragen som han strävade efter. För 

Delacroix var en mycket ambitiös man som sökte att bli antagen medlem av franska akademien 8 

gånger innan han slutligen blev antagen 1857. För konstnärer i Paris i början av 1800-talet spelade 

salongen en avgörande roll. Man lämnade in sina bidrag till en jury och om man blev accepterad 

ställdes verken ut på salongen i Louvren, och i regel köpte staten dem. Det var denna väg som 

Delacroix försökte ta sig fram. Spitzer menar att det är en djupt rotad fransk tradition att nå status 

genom att bli offentligt erkänd.
7
 

Fram till Salongen 1822 var Delacroix helt 

okänd för Parispubliken. Hans bidrag, Dante 

och Vergilius i underjorden, gjorde att han 

blev ett namn, praktiskt taget över en natt. 

Tavlan föreställer Dante och Vergilius på 

väg över floden Styx i Karons båt medan 

fördömda själar desperat försöker ta sig 

ombord. Inflytandet från Gericaults Medusas 

flotte är uppenbart. Fast motivet faller väl 

inom ramen för historiemåleriet är det inte 

speciellt neoklassicistiskt. Snarare har han hämtat inspiration från Michelangelo och Rubens. 

Kritiken var blandad men en av de som var positiva var Antoine-Jean Gros som erbjöd Delacroix 

en plats i sin studio. Gros trodde att han skulle kunna hjälpa Delacroix att vinna Prix de Rome, men 

han föredrog att gå sina egna vägar. Faktum är att Delacroix aldrig besökte Italien, vilket många av 

hans konstnärskollegor gjorde.
8
 

  

                                                             
7 Spitzer 2001, s.14ff 
8 Jobert 1998, s.68ff 

Bild 1. Dante och Vergilius i underjorden 
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Delacroix idéer och tankar kring konst  
Den främsta källan till vad Delacroix tänkte om konst, och det var väldigt mycket, är utan tvekan 

hans dagbok. Han skrev den mellan 1822 till 1824, och från 1847 fram till hans död 1863. Den 

estetik som dagboken ger uttryck för innehåller en rad motsägelser. Ett ständigt återkommande 

tema, och en av de centrala frågorna i romantisk konstteori, är förhållandet mellan måleri och 

litteratur. Delacroix framhåller gång på gång måleriets företräde framför litteraturen och de andra 

konstarterna. Han betonar även ständigt skillnaderna mellan måleri och litteratur. Samtidigt baserar 

han mycket av sin konst på denna litteratur, på verk av Goethe, Shakespeare, Scott och Byron. 

Litteratur kräver enligt Delacroix uppmärksamhet över en lång tid och är bara bitvis intressant. När 

man tittar på en målning bibehålls betraktarens intresse under hela tiden man tittar på den. En 

målning är enligt detta sätt att se mer ärlig eftersom den presenterar sig omedelbart. Litteratur 

svämmas över av ord medan en målning lämnar mer osagt och når därför längre in i betraktaren. 

Han ställer alltså litteraturens utsträckthet i tid mot måleriets ögonblicklighet. Hans egen dagbok är 

mycket fragmentarisk och innehåller korta stycken, citat och en mängd referenser till andra delar 

av dagboken. Precis som en målning kan man ta upp den när man vill. Den enda referensen till tid 

är kalendern. Dagboksformen befriar litteraturen från dess beroende av tid, vilket är källan till 

uttråkning och ennui.  

Hannoosh menar att dagboken är en spegling av Delacroix konstnärliga estetik. Han utmanar den 

klassicistiska synen på konst som något statisk som man skall se på från ett visst håll. Istället lyfter 

han fram det som något dynamiskt med relaterade scener. Han avvisar det linjära litterära 

berättandet och Hannoosh menar att man skall se hans bilder som ett nätverk av ibland tvetydiga 

relationer som lyfter fram motivets komplexitet. Hans konst blir ett sätt att förena litteraturens 

temporalitet med omedelbarheten hos måleriet. Detta för att till varje pris undvika ennui, som 

Hannoosh översätter med tid utan värde, motsatsen till njutning. En problemställning som hon 

menar var central för romantiken. Den var även kopplad till modernismen som var besatt av att 

spara tid. Han noterar med tillfredställelse i sin dagbok att den moderna tekniken kommer att 

utplåna all ennui. Själv vill jag koppla begreppet till romantikens allmänna livsleda och desillusion 
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med sakernas tillstånd. Kampen mot denna ennui går som en röd tråd genom allt vad Delacroix 

skriver. Det enda botemedlet mot ennui är att arbeta, att måla, att skapa.
9
 

När Delacroix insisterar på måleriets överlägsenhet över litteraturen går han emot en tradition som 

gick tillbaka till renässansen och som inte minst upprätthölls av den Franska akademien. Man ville 

likställa konsten med litteraturen som traditionellt hade haft en högre status. Man lutade sig emot 

Aristoteles teorier om betydelsen av en handling i poesin. Det var med andra ord inte bara ett 

personligt ställningstagande som Delacroix gjorde utan i högsta grad ett polemiskt. Linjen som 

formulerade målningens handling, eller berättelse, ansågs mycket viktigare än färgen. Denna sågs 

mest som materia och inte som ett uttrycksmedel i sig själv. Den dåtida konstteorin framhöll även 

vikten av att handlingen i en målning framskred i en viss ordning. Detta synsätt hade varit speciellt 

framträdande på 1600-talet, inte minst genom Charles Le Brun, och hade återupptagits under det 

tidiga 1800-talet av den neoklassicistiska rörelsen och den Franska akademien med dess ständige 

sekreterare Quatremére de Quincy. 

Delacroix var även mycket intresserad av populärkultur och drog sig inte för att inkorporera 

element från denna i sina verk. Något som inte sågs med blida ögon av etablissemanget. 

För Delacroix skulle en målning inte förmedla ett enkelt budskap utan det skulle väcka tankar hos 

betraktaren. Han är en av de få målare under 1800-talet som skrev något betydande om konst. 

Förutom sin dagbok planerade han ett konstlexikon - Dictionnare des Beaux-Arts. Den blev aldrig 

färdig men den och dagboken går in i vartannat. Han valde dagboksformen för sitt lexikon av 

samma anledning som han föredrog måleri framför litteratur. En form som var fragmenterad och 

fri, framför en berättelse styrd av tiden. Dessutom fungerade dagbok som stöd för hans minne.
10

 

När Delacroix argumenterade mot litteraturen och dess linjära tid tog han också ställning mot 

1800-talets framstegsideologi. Hans avsky för modernisering och demokratisering är 

väldokumenterad. Denna estetik tar avstånd från den historiesyn som var en av hörnpelarna i 

framstegsideologin. Delacroix ansåg att den historiska utvecklingen är slumpartad, icke-kausal och 

                                                             
9 Michele Hannoosh, Painting and the Journal of Eugène Delacroix, Princeton 1995, s.5ff 
10 Hannoosh 1995, s.13ff 
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utan mål. Han ansåg att den snabba utvecklingen under hans livstid ledde mot barbari och inte 

utopi.
11

 

Delacroix hävdade att fransmännen hade en förkärlek för det litterära och berättande. Han föredrog 

utländska författare och bland hans målningar finns få, om något, motiv baserat på ett verk av en 

modern fransk författare. I sitt avståndstagande från 1800-talets litterära estetik lutade han sig mot 

ingen mindre än Leonardo da Vinci, som i sin Avhandling om måleri hade försvarat måleriet mot 

litteraturen. Nästan all modern litteratur är för lång menade Delacroix, framför allt gällde detta 

romanen. Dessutom riskerade inte bara läsaren utan även författaren att drabbas av ennui. Han 

vittnar på ett flertal ställen hur plågsamt det var för honom att skriva något längre. En målning av 

Rubens motsvarar 20 skrivna volymer skrev han i september 1854. En målning är tyst och även i 

det sociala livet föredrog han de som inte hade behov av att prata hela tiden. Han liknade att måla 

vid en älskarinna som lämnade angenäma minnen.
12

 

Allt detta innebar inte att Delacroix inte tyckte om att läsa. Tvärtom var litteraturen en passion som 

följde honom genom hela livet. Men en beskrivning var alltid underlägsen en målning. Det främsta 

skälet till detta var alla detaljer som den moderna realistiska romanen var översållad av. Han 

menade istället att man måste offra en del detaljer för att uppnå klarhet och intensitet. Det skrivna 

ordet kräver ett visst mått av finish för att bli begripligt ansåg Delacroix. En målning behöver inte 

detta utan har ett uttryck i kraft av sin materialitet, den betyder alltid något oavsett hur ofärdig den 

är. Detta fysiska hos en målning skapar tankar och är källan till sublima känslor menar Delacroix. 

Litteraturen är dessutom mer mekanisk och det mekaniska är ett anatema för Delacroix eftersom 

det berövar oss vårt enda skydd mot den ennui som alltid hotar.
13

 

Den 19 januari 1847 återupptog Delacroix sin dagbok igen efter ett uppehåll på 23 år. Den är inte 

fulländad i alla detaljer, precis som en målning. Fulländning är något som han ägnar allt mer av 

utrymmet i dagboken åt. Han slutade aldrig att betona betydelsen av att fullända en målning, men 

med tiden blev han allt mer ambivalent. Han väger för och emot och ju längre tiden gick lutade han 

mer och mer mot att det var bättre om en målning inte var fulländad. Å andra sidan hyste han en 

                                                             
11 Hannoosh 1995, s.16ff 
12 Hannoosh 1995, s.23ff 
13 Hannoosh 1995, s.36ff 
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enorm beundran för Mozart vilket i mitt tycke är lite motsägelsefullt. För mycket fulländning kan 

leda till att en målning blir tröttsam enligt Delacroix. Samma kontinuitet som han kritiserade den 

samtida litteraturen för. En ofulländad målning kan vara mer inspirerande och avslutas av 

betraktaren. På samma sätt diskuterar han förhållandet mellan proportion och disproportion. 

Harmonin hos det första ställer han mot uttryckskraften hos den senare. Samma resonemang 

utvecklar han i sina två essäer om det sköna: Questions sur le beau (1854) och Des Variations du 

beau (1857). Precis som han till slut föredrog det ofulländade vägde argumenten för disproportion 

över. Som sina samtida definierar han proportion i termer av det sublima, det perfekta. I det 

sublima kommer konsten i andra hand skriver han.
14

 

Även om Delacroix inte föredrog det skrivna ordet skrev han väldigt mycket. En annan sak som 

han inte gillade, men använde sig av, var fotografi. Han var tidigt ute med att använda 

daguerreotypen som ett underlag för sina skisser. Samtidigt hade fotografiet samma egenskaper 

som han tyckte illa om hos litteraturen. Den visade och beskrev allt, in i minsta detalj, vilket skapar 

monotoni och ennui. Samtidigt vittnar dagboken om att han var mycket fascinerad av kamerans 

möjlighet att fånga det som ögat inte ser. 

För Delacroix framkallade användandet av linje samma enkelriktning som litteraturen. Eftersom 

färgen varierar med ljuset är den instabil. Färgen skapar ett mönster av relationer vilket för 

Delacroix utgör bildens helhetsintryck (liaison). För att skapa detta helhetsintryck använde han sig 

av färgfläckar som reflekterar varandra över duken, och av komplementfärger. Precis som 

dagboken var färgharmonin beroende av fragmentering. Hans målningar har en rastlöshet som man 

också hittar i dagboken. Det var viktigt för Delacroix att penseldragen skulle synas för att 

målningen inte skulle kännas för färdig. Han använde sig av ojämna konturer för att skapa en 

känsla av rörelse i sina målningar.
15

 

  

                                                             
14 Hannoosh 1995, s.70ff 
15 Hannoosh 1995, s.85ff 
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Orientaliska motiv innan resan till Marocko 

Det orientaliska måleriets historia 

Även om orientalismen och det orientaliska måleriet tog egentlig fart i och med Napoleons 

invasion av Egypten var intresset för Orienten inget nytt. Orientaliska motiv var speciellt 

framträdande i venetiansk konst. Konstantinopels fall 1453 innebar att turkarna flyttade fram sina 

positioner i medelhavet. Venedig hävdade ensamrätt på handeln med Orienten och det Ottomanska 

riket hade ett kontor i Venedig. Den som introducerade Orienten i venetianskt måleri var Gentile 

Bellini som besökte Konstantinopel 1479. 

Intresset för Orienten spred sig snart utanför Venedig. Samtidigt tilltog konflikten mellan 

västmakterna och det Ottomanska riket om kontrollen över medelhavet, något som även 

återspeglades i konsten. Albrecht Dürer målade De 10 000 martyrernas död 1508, en målning som 

är en metafor för kriget med turkarna. Vid slaget vid Lepanto 1571 besegrades den turkiska flottan, 

en händelse som avbildats otaliga gånger i det västerländska måleriet. 

Det Ottomanska rikets inflytande nådde sin höjdpunkt 1606. Men trots alla krigen fortsatte 

handeln. Nyfikenheten på allt orientaliskt blev heller inte mindre med tiden. En ambassad från 

sultanen besökte Paris 1669. Med denna introducerades den turkiska seden att dricka kaffe i Paris. 

Fransmännen började träffas på kaffehusen, något som kom att få vittgående politiska 

konsekvenser.
16

 

Konstnärerna vid den här tiden var osäkra på hur de skulle använda Orienten i sin konst. Det var i 

regel inga renodlade orientaliska motiv utan snarare orientaliska detaljer som man infogade i sina 

målningar. Detta gjordes sporadiskt utan någon klar logik. Under 1600-talet var rädslan för det 

Ottomanska riket stor. Belägringen av Wien sände chockvågor över hela Europa, och kampen mot 

turkarna avbildades på målningar som hängde i palats över hela Europa. En målare som hade en 

nästan manisk dragning till Orienten var Rembrandt. Hans Orient var biblisk och våldsam. 

Generellt kan man säga att det religiösa måleriet förstärkte konventionerna. Under denna period 

började erotiken bli en viktigare del av det orientaliska måleriet. 

                                                             
16 Gérard-Georges Lemaire, The Orient in Western Art, Köln 2001, s.20ff 
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Under 1700-talet sköljde en våg av intresse för allt som var kinesiskt eller turkiskt över Europa. 

Vetenskapsmän började göra resor och diplomater gav ut beskrivningar. Konstnärerna hämtade 

ofta sina motiv från litteraturen och Orienten framställdes ofta som en fantasivärld. Man lät måla 

sitt porträtt iklädd orientaliska kostymer. Kurtisaner avbildades som sultaninnor och prinsar som 

paschor. Motiven handlade ofta om våld, erotik och jakt. En av de främsta konstnärerna inom detta 

gebit var Jean Honoré Fragonard. Andra som nämns är Jean-Baptiste Van Mour, Jean-Etienne 

Liotard och Louis-France Cassas.
17

 

Målningarna på salongen under Napoleon var en enda lång hyllning till Le grand armée och 

Napoleon. Den mest kände konstnären är Antoine-Jean Gros men de fanns flera andra som Vivant 

Denon och Anne-Louis Girodet-Trioson. För att föreviga sin egyptiska kampanj startade Napoleon 

ett mastodontverk, Description de l’Egypte, som kom att omfatta 23 volymer med 900 gravyrer och 

ca 4000 teckningar. Det sista bandet var inte klart förrän 1826. 

Egypten hade länge varit populärt och efter revolutionen blev intresset ännu större. Man designade 

möbler och kläder som var influerade av ett egyptiskt formspråk. Empirstilen kallades från början 

för Style retour d’Egypte. 1801 uppfördes Mozarts Trollflöjten under namnet Les Mystéres d’Isis. 

Även arkitekturen påverkades och det egyptiska inflytandet spreds till länder som Storbritannien 

och Italien. Många konstnärer åkte till Egypten. Den mest kände är skotten David Roberts.
18

 

1827 invigdes det egyptiska rummet i Musée Charles X i Paris. På Salongen samma år gjorde 

målningar med orientaliska motiv stor succé. Skulptören Jules-Robert Auguste, som hade rest i 

Mellanöstern, samlade i början av 1820-talet ett antal konstnärer som var intresserade av Orienten 

i sin studio. Här hittar vi Delacroix och hans vän Richard Parkes Bonington. 1829 gav Victor Hugo 

ut sin poesisamling Orientales.
19

 

Många konstnärer nöjde sig med stanna kvar i Frankrike och måla orientaliska motiv utifrån 

reseberättelser, litteratur och andra målningar. Men allt fler konstnärer började resa till framför allt 

Mellanöstern. Adrien Dazat, Prosper Marihilat och Théodore Frére var några av pionjärerna. 

                                                             
17 Lemaire 2001, s.32ff 
18 Lemaire 2001, s.88ff 
19 Lemaire 2001, s.113ff 
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Annars var det britterna som var de flitigaste resenärerna, mycket tack vare Storbritanniens 

intressen i Egypten. Richard Dadd och Lord Frederick Leighton är bara några. Det var många som 

åkte att en del av det exotiska med Orienten med tiden inte var så exotiskt längre.
20

 

Théophile Gautier gav 1857 ut den första riktiga historiska romanen som utspelas i det gamla 

Egypten - Le Roman de la Momie. Även om den var helt fiktiv hade Gautier fyllt den med 

arkeologiska detaljer, och många såg den som ett vetenskapligt verk. Bland annat Jules Lecomte du 

Noüy inspirerades av den. En annan konstnär som lät de senaste arkeologiska rönen genomsyra 

sina verk var britten Benjamin Haydon.
21

 

Delacroix tidiga orientaliska verk 

I en dagboksanteckning från 1824 beklagar sig 

Delacroix över sitt trista liv och drömmer om att 

resa till Egypten. Han föddes en generation för sent 

för att ha kunnat följa med Napoleon till Egypten. 

Den Orient som den unge Delacroix drömde om var 

Napoleons och Gros Orient, med djupa rötter i 

Frankrikes koloniala historia.
22

 Tidigt i sin karriär 

målade Delacroix en rad verk med orientaliska 

motiv. Det är studier av indiska män, av figurer i 

grekiska kläder och av turkiska män som sitter, står 

och rider. Vidare målade han orientaliska vapen och kläder. Byrons dikt The Giaour resulterade i 

ett antal målningar. Den handlar om Giaour som hämnas sin älskade som rymt från ett harem. Hon 

förföljs och dödas av Hassan, som sedan alltså i sin tur dödas av Giaour. Dikten anses allmänt 

handla om kampen mellan kristna och muslimer. Delacroix målade även ett antal verk om kriget 

mellan greker och turkar.
23

 

                                                             
20 Lemaire 2001, s.121ff 
21 Lemaire 2001, s.140ff 
22 Darcy Grimaldo Grisgby, “Delacroix’s Algerian Harem” / The Cambridge companion to Delacroix, Red. Beth S. 
Wright, Cambridge 2001, s.69ff 
23 Lee Johnson, The paintings of Delacroix A Critical Catalogue 1816 -1831 Volume I, Oxford 1981, s.1ff 

Bild 2. Strid mellan Giauor och Hassan 
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Romantik och klassicism 

Som den ledande företrädaren för det romantiska måleriet ses Delacroix av många som något av en 

revolutionär. Man har velat se honom som en föregångare till modernismen och använt samma typ 

av historieskrivning. Den missförstådde hjälten/konstnären går igenom motgångar för att sedan 

komma ut segrande på andra sidan. Konsthistorien ses som en linjär utveckling som når sin 

fulländning i modernismen. Men även om Delacroix ofta gick på tvärs mot etablissemanget såg 

han sig inte som någon revolutionär. Han såg sig själv som en i raden av gamla mästare. Den 

tradition som härskade i Frankrike sedan 1600-talet var den franska klassicismen. Delacroix var i 

ständig dialog med denna tradition och hade aldrig för avsikt att förgöra den. Tvärtom såg han som 

sin roll att förnya och därigenom bevara klassicismen.
24

 

Den franska klassicismen vaktades av den franska akademien och dominerades av den 

neoklassicistiska skolan med David och hans efterföljare. Det var en manlig gemenskap som 

Grigsby karaktäriserar som homosocial. Delacroix betonar istället det heterosexuella väldigt 

tydligt. Under denna period beskriver han det konstnärliga skapandet i sexuella termer. Duken är 

en ”oskuld som behöver alla hans safter”. Hans dagbok är full av referenser till hur han betalar sina 

arbetarklassmodeller för sexuella tjänster. Samtidigt finns där en rädsla för att de ska stjäla hans 

energi. Grigsby menar att Delacroix använde sin ateljé för att dominera kvinnor sexuellt.
25

 Man 

behöver bara läsa Delacroix dagbok för att se att det ligger mycket i Grigsbys analys. Men jag tror 

också att man ska se det i ljuset av Delacroix ambition att erövra det klassicistiska måleriet från 

David och neoklassicismen. Med Dante och Vergilius i underjorden. hade han börjat denna 

process, om än försiktigt. Stärkt av framgångarna lämnade han in ännu en ambitiös historiemålning 

till nästa salong 1824: Blodbadet på Chios. 

Blodbadet på Chios 

Det grekiska frihetskriget som hade pågått sedan 1821 var det stora samtalsämnet i Paris på 

1820-talet. En massaker som turkarna utsatte invånarna på ön Chios för hade rört upp känslorna i 

hela Europa. Grekland var en del av det Ottomanska riket och till en början var stormakterna i 

Europa avogt inställda till att ingripa. Många delade Metternichs uppfattning att det vore att 

                                                             
24 Dorothy Johnson, “Delacroix’s Dialogue with the French Classical Tradition” / The Cambridge companion to 
Delacroix, Red. Beth S. Wright, Cambridge 2001, s.108ff 
25 Grigsby, s.69ff 
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statuera ett dåligt exempel att stödja grekernas frihetskamp. Men bland intellektuella i hela Europa 

krävde man att stormakterna skulle stödja Grekerna. Man gjorde insamlingar och det kom frivilliga 

från hela Europa för att slåss för grekernas sak. De var dock inte särskilt många och för de som kom 

iväg gick det i regel väldigt illa. Lord Byrons helhjärtade stöd för Grekland, och hans död i 

Mesolonghi 1824, bidrog också till att sätta saken på agendan. Argumenten för att stödja Greklands 

frihetskamp gick delvis ut på att landet utgjorde den västerländska civilisationens vagga. Man 

menade också att det handlade om att försvara kristendomen mot islam. Antalet resenärer till 

Grekland hade ökat ständigt under 1800-talet och grekiska var en viktig del i den högre 

utbildningen. Det faktum att de konservativa regeringarna var tveksamma till att intervenera gjorde 

många liberaler och radikaler ännu mer benägna att stödja den grekiska saken.
26

 

Av 90 000 invånare fanns det bara 900 kvar på den 

grekiska ön Chios efter 2 månader av turkiska 

övergrepp. Resten hade mördats eller förts bort som 

slavar. Johnson menar att det utdragna förloppet var 

upphovet till Delacroix titel i plural: Scène des 

massacres de Scio. En sammanfattning av händelserna 

om man så vill. Delacroix hade övervägt en målning 

med motiv från det grekiska frihetskriget redan 1821, 

men det var först efter händelserna på Chios som 

planerna förverkligades. Värt att notera är att det är 

samma mönster som för Sultanen av Marocko. Denna 

målning är den bäst dokumenterade av alla Delacroix målningar genom bevarade skisser och 

dagboksanteckningar. Vi vet att han brottades med hur man kan förena en skarp kontur med en 

naturlig men ändå fast inre modellering. Här sökte han vägledning hos bland annat Géricault, 

Ingres och Michelangelo när han försökte bryta sig loss från den akademiska traditionen. En 

målning som brukar lyftas fram när man diskuterar Blodbadet på Chios är Pesthuset i Jaffa av 

Gros. Enligt Johnson etablerade Gros målning en standard för hur man framställer lidande och den 

utövade i alla fall ett indirekt inflytande på Delacroix. 

                                                             
26 David Brewer, The flame of freedom, London 2001, s.135ff 

Bild 3. Blodbadet på Chios 
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Johnson menar att Blodbadet på Chios från början sågs som början på något nytt och ett hot mot det 

neoklassicistiska måleriet. För första gången benämnde man Delacroix en romantisk målare i 

opposition mot David. Ingres kallade den för ett exempel på ”febern och epilepsin hos modern 

konst”. Men liberala kritiker som Marie Aycard och Ferdinand Flocon försvarade Delacroix.
27

 

Det är ett ödelagt landskap som möter betraktaren av Blodbadet på Chios. I bakgrunden ser vi 

rykande ruiner och små grupper av människor utspridda i det karga landskapet. Himlen är molnig 

och man skymtar havet. Det som dominerar tavlan är en grupp av grekiska fångar som väntar på att 

antingen avrättas eller bli sålda som slavar. En äldre kvinna sitter ensam, annars är det par som tyr 

sig till varandra. Till höger en död kvinna med ett barn som letar efter hennes bröst. En scen från en 

ögonvittnesskildring av överste Olivier Voutier som var en av Delacroix källor till målningen. I 

mitten en halvnaken döende man tillsammans med sin hustru. Till vänster en kvinna och hennes 

barn och en man och en kvinna. Den mest anslående scenen är en vacker naken grekisk kvinna som 

förs bort av en turkisk officer. Han drar sitt svärd för att hugga ner en grekisk man som (förgäves) 

försöker hindra honom. För att skapa autenticitet lånade Delacroix orientaliska kostymer av en god 

vän. Det finns inte tillstymmelse till något linjärt berättande i målningen utan blicken vandrar från 

det ena till det andra. Som Fraser riktigt påpekar är det något hårt och oförsonligt över målningen. 

Denna hårdhet gör att man som betraktare känner sig obekväm, och kritikerna på 1800-talet fann 

den i det närmaste outhärdlig. Fraser menar att tavlan, som saknar klarhet, helhet och centrum, var 

avsedd att provocera, något den också gjorde.
28

 

Delacroix arbetade med målningen under perioden januari till juli 1824. Under denna tid hade den 

grekiska frågan återigen blivit aktuell. En viktig anledning till det var att Lord Byron hade seglat 

till Grekland 1823 och lånat pengar till den grekiska frihetsrörelsen. Själv tror jag att Byrons 

deltagande i frihetskampen spelade en stor roll i Delacroix beslut att måla Blodbadet på Chios. 

Delacroix läste och beundrade Byron mycket, och att denne åkte till Grekland måste rimligtvis 

påverkat honom mycket. Dante och Vergilius i underjorden hade skapat en hel del kontrovers, 

vilket hade skapat uppmärksamhet och stöd från liberala kritiker. Fraser menar att Delacroix 

                                                             
27 Lee Johnson 1981, s.83ff 
28 Elisabeth A. Fraser, Delacroix, Art and Patrimony in Post-Revolutionary France, Cambridge 2004, s.39ff 
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medvetet kalkylerade med detta när han valde att gå från ett historisk-litterärt motiv till ett nutida 

och i högsta grad politiskt.
29

 

I sin analys lyfter Fraser fram familjen som ett bärande tema. Hon menar att de tillfångatagna 

grekerna är grupperade på ett sätt som ska få oss att associera till familjen. Mor - dotter, man - 

hustru, familjefader etc. Revolutionen hade avskaffat kungen och kyrkan som auktoriteter. Även 

om Bourbonerna gärna hade velat, kunde de inte återupprätta denna auktoritet. En auktoritet som 

bourgeoisien hade flyttat över på familjen under ledning av patriarken. Denna hade revolutionen 

också velat avskaffa men den visade sig segare än monarkin. Under imperiet och restaurationen 

lagstiftade man för att stärka familjens ställning, under mannens ledning ska tilläggas. Familjen 

sågs som ett bålverk mot revolutionära tendenser i samhället. Fraser menar att Delacroix medvetet 

spelar på familjens återupprättade ställning i det franska samhället. Från början hade han tänkt sig 

en mer traditionell bataljmålning, men ju längre processen gick motivet mot familjetemat. På 

samma sätt försökte Bourbonerna framställa Ludvig XVIII som nationens fader. På så sätt blev den 

kungliga auktoriteten om inte gudomlig, i alla fall naturlig, och man spelade på en kontinuitet med 

tidigare monarker som även de hade framställts som landsfäder. Synen på familjen som samhällets 

byggstenar gjorde den till en viktig del av det politiska systemet. Blodbadet på Chios visar 

efterverkningarna av våldet, scenen är hoptryckt och ologisk. Enligt Fraser betonar Delacroix vår 

känslomässiga respons på bekostnad av tavlans narrativa kvaliteter. Det finns en betoning av 

individernas lidande, som i kombination med avsaknaden av en fadersfigur, gör att vi ropar efter en 

beskyddare. De grekiska familjerna är hotade av det Ottomanska väldet och det är Frankrikes plikt 

som ”fader” i det europeiska huset att hjälpa dem. En paternalism som stämmer väl överens med 

Frankrikes syn på de stater som slukades av landets koloniala ambitioner. Fraser menar vidare att 

man måste se Frankrikes agerande i den grekiska konflikten ur ett europeiskt perspektiv. Som en 

del av maktkampen och huggsexan om det Ottomanska riket som var under upplösning. Man skulle 

därför kunna se Blodbadet på Chios som en uppmaning till nationell samling.
30

 

Enligt Fraser var frågan om nationalitet mycket viktig i det grekiska frihetskriget. Frågan om 

greklands oberoende var speciellt stark i Frankrike. Frågan debatterades flitigt i tidningarna och 

                                                             
29 Fraser 2004, s.39ff 
30 Fraser 2004, s.39ff 



Högskolan på Gotland 

Magisterprogram i Konstvetenskap 

Tomas Havner 

______________________________________________________________________________________________ 

 

 

22 

forskare har identifierat tre aspekter på det franska intresset. Liberalerna identifierade sig med den 

grekiska frihetsrörelsen. Oppositionen såg det även som en möjlighet att misskreditera regeringen. 

Framför allt identifierade sig fransmännen med grekerna som kristna som kämpade mot islam. 

Grekland var den västerländska kulturens vagga och denna hotades av orientaliska barbarer. 

Fraser menar även att det finns sexuella undertoner i Delacroix avbildning av grekerna som offer. I 

rapporterna från Grekland fanns det påfallande mycket som handlade om kvinnors sexuella 

utsatthet. De framställdes som offer för de sexuellt depraverade turkarna. Detta blir nästan 

övertydligt i scenen till höger i bilden där en ung, vacker och naken grekiska är fastbunden vid en 

turkisk officers häst. De sexuella antydningarna förstärks av målningens sensuella karaktär med 

par som rör vid varandra. Fraser menar att frågan om ras och rasblandning är kopplad till det 

sexuella hotet mot familjen.
31

 

Grigsby å sin sida menar att en av anledningarna till att tavlan var kontroversiell var att den 

skildrade grekerna som en brokig folkspillra. För de konservativa var det inte på något sätt 

självklart att stödja ett grekiskt uppror mot det turkiska styret. Speciellt inte eftersom liberalerna 

identifierade sig med grekerna. Grekernas antika arv var ett viktigt argument. Mot detta kunde man 

hävda att 1800-talets greker inte hade mycket gemensamt med antikens. Det fanns gott om 

reseskildringar som stödde detta. Greklands befolkning var vid denna tidpunkt mycket heterogen. 

Av Delacroix målning framgår detta mycket klart. Kritikerna sköt in sig på att han inte skiljde 

mellan turkar och greker och de senare avbildades som fula (laideur). Visserligen var man överens 

om att det grekiska folket hade degenererat sedan antiken, men det berodde på att de var förtryckta. 

En del hävdade till och med att turkarna stod närmare det antika idealet än grekerna och en del av 

det Delacroix skrev indikerar att han delade denna uppfattning. Kritikerna associerade även till 

Antoine-Jean Gros målning Napoleon besöker de pestsmittade i Jaffa. Grekerna såg sjuka ut vilket 

Grigsby menar gjorde dem orientaliska. 

                                                             
31 Fraser 2004, s.39ff 
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Bild 4. Porträtt av Aspasie 

I sin analys menar Grigsby att den mörka mannen i mitten är 

målad med en kvinna som modell. En mulatt vid namn 

Aspasie. I dåtidens Frankrike representerade mulatter, eller 

sang mêlés, resultatet av förbjuden sexualitet, av två 

oförenliga enheter, vitt och svart. I denna föreställningsvärld 

var mulatten typiskt resultatet av föreningen mellan en vit 

manlig kolonist och en svart kvinnlig slav, en konsekvens av 

kolonialismen. Grigsby menar att många fransmän, särskilt i 

kolonierna, var negativa till denna rasblandning som sågs 

som en degenerering.
32

 

Även om Blodbadet på Chios på ett sätt appellerade till 

Frankrikes koloniala ambitioner var Bourbonerna inte direkt överförtjusta. Det grekiska 

frihetskriget användes av den liberala oppositionen för att ifrågasätta regimen. Man drog paralleller 

mellan turkarnas despoti och regeringen. Fraser menar att Delacroix målning kunde väcka sådana 

associationer. Det är därför intressant att tavlan köptes av staten redan innan Salongen var slut. Det 

brukliga var annars att man köpte målningarna efter dess slut. Enligt Fraser var satsningarna på 

museer och Salongen under Restaurationen ett sätt att legitimera regimen. Kungen visade sin 

välvilja gentemot undersåtarna samtidigt som man bestämde vad som var god smak. Målningar 

som hyllade regimen dominerade museer och Salongen, samtidigt som konst från imperiet lades i 

malpåse. 

Denna dominans utmanades dock av privata samlare med hertigen av Orleans i spetsen. Dessa 

fördes fram av de liberala kritikerna som argumenterade för att publiken måste få bestämma vad 

som är god smak. Dessa privata samlingar var öppna för allmänheten och innehöll såväl målningar 

från imperiet som verk av unga lovande konstnärer. Delacroix tillhörde de som gynnades av 

hertigen av Orleans. Allt detta oroade regimen och vid ett antal tillfällen hade privata samlare köpt 

verk av unga konstnärer framför näsan på regimen. Fraser argumenterar övertygande för att det var 

                                                             
32 Darcy Grimaldo Grigsby, Aspasie and Delacroix,s Massacres of Chios, Art History, Vol. 22 No. 5 December 1999 
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anledningen till att chefen för de kungliga museerna, comte de Forbin, fattade beslutet att köpa in 

Blodbadet på Chios och verk av tre andra konstnärer redan innan salongen hade stängt.
33

 

Sardanapals död 

Om Blodbadet på Chios var en blandad 

framgång var nästa salong Delacroix största 

fiasko. Sardanapals död blev antagen med 

minsta möjliga marginal till Salongen 1827 

och sällan har en målning blivit så hånad och 

utskälld. 

Det är en kaotisk scen som möter betraktaren 

av Sardanapals död. Kungen, övergiven av 

sina vasaller, ligger tillbakalutad på en enorm 

säng vars röda lakan tycks rinna ut på golvet 

som blod. Runt omkring honom håller hans tjänare på att döda och bränna ner alla hans ägodelar. I 

bakgrunden ser man Nineveh i lågor. Kungen som bevittnar allt detta verkar nästan nonchalant 

medan en tjänare kommer med giftbägaren. 

Enligt Johnson tyckte Delacroix att det var hans finaste målning när han såg den hänga på Salongen 

1828. Men det tyckte ingen annan. Kritikerna var hårdare än vanligt och hans vänner svek honom. 

Det är hans största målning från 1820-talet och den tydligaste referensen till Rubens. Med sin 

sensualism, orientalism, skeva perspektiv och djärva färgsättning bröt den mot alla regler och var 

Delacroix djärvaste uppror mot neoklassicismen. Johnson jämför den med Frukost i det gröna av 

Manet, och menar att det var den ohämmade erotiken utan någon förankring i traditionen som 

utlöste de negativa reaktionerna. Det finns en obalans mellan den främre och bakre delen av 

målningen hävdar Johnson. Han anser att orsaken är de svårigheter Delacroix hade att förena sin 

klassicistiska utbildning med sin kärlek till barockmåleriet. Han citerar Delacroix assistent Gustave 

Lassalle-Bordes som hävdade att Delacroix hade svårigheter att få ordning på perspektivet.
34

 

                                                             
33 Fraser 2004, s.78ff 
34 Lee Johnson 1981, s.114ff 

Bild 5. Sardanapals död 
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Jack Spector drar paralleller till Sokrates död av David. En annan säng och en helt annan dödsscen. 

Delacroix har målat tavlan i varma sensuella färger med ett överflöd av detaljer. Att han njuter av 

att måla nakna kroppar går inte att ta miste på. Spector associerar med rokoko, själv tycker jag 

barocken och Rubens ligger närmare till hands. Spector menar vidare att det finns två motstridiga 

element i målningen, den emotionella spänningen och de sensuella detaljerna. Han menar att tavlan 

påminner om teater, om ett romantiskt drama. Det är också Byrons pjäs Sardanapalus som man 

brukar ange som källa till målningen, men det finns en hel rad teorier. Legenden om Sardanapal är 

mycket gammal och hans lastbara liv och död omnämns redan av grekiska historiker. Namnet blev 

nästan synonymt med lastbarhet och det finns ett starkt inslag av moralism i beskrivningarna. 

Byrons pjäs intar en mer positiv och mycket mindre moraliserande hållning till Sardanapal. Spector 

menar i sin analys att Delacroix tagit efter Byron i sin målning. Men varken i Byrons pjäs, eller 

någon annanstans, finns någon förlaga till Delacroix massaker. Det finns antydningar på en del 

andra ställen andra ställen, men inget som liknar Delacroix scen. I en text som Delacroix bifogade 

till Salongen beskriver han massakern. Detta har medfört spekulationer om att det ska ha funnits en 

annan okänd text som han hämtat sin inspiration från. Det finns dock inga som helst bevis och 

Spector menar att Delacroix nog uppfunnit massakern, vilket han mycket väl kan ha gjort.
35

 

Spector menar att Delacroix förvandlar Sardanapal från monark till borgerlig dandy! Delacroix 

målning passar väl in i det romantiska mönstret med individen som uppslukas av massan, samtidigt 

som man dyrkade geniet. Lord Byron gjorde uppror mot 1820-talets Europa som dominerades av 

den heliga alliansen. Spector spekulerar i att Avrättningen av Doge Marino Faliero från 1827, vars 

tema Delacroix hämtat från Byrons pjäs, skulle vara en referens till regimen. Det skulle kunna vara 

en förklaring till varför Delacroix presenterade denna orientaliska, sensuella och sadistiska 

målning på Salongen. Ett slag i ansiktet på etablissemanget från en likgiltig dandy.
36

 

Den 11 mars 1828 skickade vicomte de la Rochefoucauld, den högste ansvarige för kulturfrågor i 

Frankrike, ett brev där han klagade över den prominenta placeringen av Sardanapals död. Samme 

Rochefoucauld gav Delacroix en personlig uppsträckning några veckor efter avslutningen av 

Salongen. Fraser menar i sin analys att den hårda reaktionen berodde på de associationer som 

                                                             
35 Jack J. Spector, Delacroix: The Death of Sardanapalus, London 1974, s.1ff 
36 Spector, 1974, s.59ff 
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avbildningen av en disorienterad, irrationell, pervers och könsotydlig monarki väckte. Den gamle 

kungen Ludvig XVIII hade avlidit och den nytillträdde kungen Karl X kritiserades hårt av den 

liberala oppositionen. Med Karl X hade de ultrakonservativa fått övertaget och regimens förtryck 

hårdnade. Mycket av kritiken gick ut på att kungen var en irrationell despot, precis som Sardanapal. 

”Sardanapalesque” är till och med ett begrepp på franska. Mitt emot Sardanapal hängde Henrik IVs 

födelse av Eugéne Devéria. Den mest uppmärksammade och hyllade målningen på 1827 års 

Salong. Medan Devérias målning föreställde födelsen av den mest populära monarken i den 

franska historien, avbildade Delacroix en despots föga ärofulla död. Fraser menar att monarkin 

under restaurationen var speciellt känslig för sådant som berörde regenters död eftersom 

avrättningen av Ludvig XVI fortfarande var ett öppet sår. Revolutionen hade avrättat kungen 

eftersom man en gång för alla ville bevisa att kungen inte var av guds nåde utan av kött och blod.
37

 

Orientalismdebatten 

Under 1980-talet ökade intresset för orientalistiskt måleri igen. En utställning från 1982, 

Orientalism: The Near East in French Painting, 1800-1880, är utgångspunkt för Linda Nochlins 

berömda analys från 1989. Hon menar att avsaknaden av västerlänningar i det orientaliska måleriet 

gör oss till betraktare, att tiden står still och att de nerslitna miljöerna ska få oss att associera till 

dekadens och förfall. Avsaknaden av arbete i målningarna ska få oss att moralisera över arabernas 

lathet. För målare som Jean-Léon Gérôme var Orienten en realitet som man försökte mystifiera. 

Delacroix däremot skapade Orienten i sin fantasi menar Nochlin. En fantasi som i fallet med 

Sardanapal var erotisk och sadistisk. Utmärkande för det orientaliska måleriet var att man försökte 

var så historiskt och arkeologiskt korrekt som möjligt. Så också Delacroix även om han aldrig varit 

på plats. Nochlin menar att Delacroix använder sin konstruerade Orient som en scen för att leva ut 

sina fantasier. Vad som låg bakom målningen var dåtidens franska mäns behov av att dominera 

kvinnor. Men dessa fantasier existerade inte i något vakuum, dåtidens män ansågs sig ha rätt att 

använda sig av vissa kategorier av kvinnor, Nochlin menar att det var självklart för Delacroix att 

utnyttja sina modeller. Något som vi vet att han gjorde. Samtidigt anser Nochlin att Delacroix 

försökte desarmera det erotiska temat genom att förlägga det till en svunnen tid och plats. Hon 

menar att han placerar sig själv i målningens centrum i Sardanapals skepnad. En iskall dandy som 
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lugnt åser det kaos han skapat. Mycket av kritiken som målningen utsattes för berodde enligt 

Nochlin på att Delacroix kom för nära den ultimata konsekvensen av manlig dominans: kopplingen 

mellan sexuell dominans och mord som den fullkomliga njutningen.
38

 

Nochlin bygger sin analys på Edward Saids teorier som han formulerade i sin berömda bok 

Orientalism från 1978. Said kombinerade Foucaults begrepp diskurs, den lingvistiska apparat 

genom vilken kunskap blir ett uttryck för makt, med Gramscis (1891-1937) teorier om kulturell 

hegemoni, genom vilken eliten utövar kontroll över folket. Men han använde begreppen på ett 

delvis nytt sätt. Foucault använde i regel begreppet diskurs i ett snävare sammanhang, medan Said 

tillämpade det på ett mycket större material. Gramscis kontext var den Europeiska klasskampen, 

medan Said avhandlade den europeiska och amerikanska imperialismen. 

Orienten, eller Österlandet, är ett enormt landområde som omfattar Afrika och Asien. Men Said 

fokuserar i huvudsak på Nordafrika, Mellanöstern och västerlandets relation till islam. Han skriver 

dessutom bara om kultur och historia. Trots att han lutar sig mot marxisten Gramsci, bortser han 

helt från ekonomiska och sociala faktorer. 

Syftet med denna diskurs enligt Said är att garantera västerlandets hegemoni över Orienten och de 

människor som bor där. Resultatet av denna blev i slutändan koloniseringen av Afrika och Asien. 

En kolonialism som orsakat, och fortsätter att orsaka, lidande för befolkningen i de länder som 

drabbas.  

Den koloniala diskursen fokuserar på två saker menar Said: skillnaden mellan Orienten och 

västerlandet, och Orientens kontinuitet och oförmåga till förändring och utveckling. Invånarna i 

Orienten beskrivs genomgående som lata, brutala, lögnaktiga, liderliga etc. Samhällena är 

genomkorrumperade, fattiga och med en total avsaknad av frihet. Islam framställs som en 

korrumperad version av kristendomen eller som ett dödligt hot mot den västerländska 

civilisationen. Mot detta ställs den västerländske mannen och det västerländska samhället som 

givetvis har de motsatta egenskaperna. Orientalismens slutsats blir enligt Said att det i det närmaste 
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är Europas plikt, att ockupera länderna i Afrika och Asien, och ”befria” människorna ur deras 

slaveri och okunnighet. 

Todd Porterfield, som man kan säga är en av Saids arvtagare, tar en obelisk som utgångspunkt för 

sin analys. Närmare bestämt obelisken på Place de la Concorde. Innan dess hette platsen Place de la 

Revolution och här avrättades Ludvig XVI den 21 januari 1793. Förmodligen den mest 

kontroversiella platsen i hela Frankrike i början av 1800-talet. Porterfield argumenterar för att man 

försökte lösa den grundläggande konflikten mellan absolutism och revolution genom att använda 

sig av kolonialism som ett enande projekt. Imperiet blev en bas för den nationella identiteten när 

revolutionen var överspelad. Denna politik var konstant oavsett vilken regim som hade makten. 

Man flyttade våldet utomlands för att få fred i Frankrike. Redan romarna hade flyttat obelisker från 

Egypten för att manifestera sina segrar. Den flyttades i det här fallet med stor möda från Egypten 

tack vare fransk ingenjörskonst. Porterfield menar att Europas tekniska överläge användes som ett 

argument för kolonialismen.
39

 

Porterfield analyserar måleriet under imperiet och Napoleons kampanj. Han menar att det 

användes för att rättfärdiga kriget genom att utmåla araberna som blodtörstiga och korrupta. Han 

tar även upp skapandet av Musée d’Egypte som ett sätt att rättfärdiga kolonialismen genom att 

imperialismens kultur blev nationell. En svårighet under restaurationen var att Egypten hade 

invaderats av Napoleon, men detta översåg man med eftersom det koloniala projektet hade sådan 

prioritet menar Porterfield. Den egyptiska kulturen framställdes som ursprunget till de grekiska - 

och romerska civilisationerna. Den var dessutom stabil, hade styrts av kungar och förknippades 

med bevarande av ordningen. Upplysningen och revolutionen förknippades med de antika grekiska 

- och romerska civilisationerna. Genom att nedvärdera dessa och uppvärdera den egyptiska 

kulturen försökte regimen under restaurationen att legitimera sin makt.
40

 

Efter dunderfiaskot med Sardanapals död övergick Delacroix till att måla mer traditionella, 

konventionella historiemålningar. Johnson listar bara ett motiv med orientaliskt motiv från 

perioden mellan 1827 och 1832 (Indier beväpnad med en kukri). Den enda kontroversiella 
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målningen är Friheten på barrikaderna. Ett av konsthistoriens mest berömda verk. Det är en 

hyllning till revolutionen 1830 men knappast till massorna. Istället är det akademiker och 

intellektuella, sådana som han själv, som han hyllar. 

Sammanfattande diskussion 

Även om många har velat se Delacroix som en revolutionär verkade han hela tiden inom, och i 

dialog med, den klassicistiska traditionen. Han försökte förändra och förnya det akademiska 

måleriet på en rad områden. Han hävdade att måleriet var överlägset litteraturen eftersom det 

fångade ögonblicket och därigenom talade direkt till betraktaren. Han ansåg att färgen var viktigare 

än linjen eftersom den talade direkt till känslorna. Vidare försökte han gå ifrån det linjära 

berättandet. I sin strävan efter förnyelse gick Delacroix på tvärs mot den franska akademien och 

den etablerade synen på måleri som hade gällt sedan 1600-talet. 

I Delacroix strävan efter förnyelse av historiemåleriet spelade de orientaliska verken en viktig roll. 

Under denna period av hans liv så dominerade de litterära källorna. Han konstruerade sin egen 

Orient i sin studio. I samma studio i Paris målade och utnyttjade han sina kvinnliga modeller mot 

betalning. Den neoklassicistiska skolan under ledning av David odlade en kultur som har beskrivits 

som homoerotisk. Delacroix definierade istället måleriet i (hetero)sexuella termer något som 

kommer till klart uttryck i hans orientaliska verk. 

Delacroix intresserade sig tidigt för orientaliska motiv. Han gjorde en rad studier av både föremål 

och modeller i orientaliska kostymer han lånat. Hans genombrott på salongen 1822 kan inte sägas 

ha något med orientalism att göra. Men den målning han följde upp med 1824, Blodbadet på Chios, 

var en scen från grekiska frihetskriget. Här är det tydligt hur han försöker gå ifrån det linjära 

berättandet. Det är inte en scen han beskriver utan flera. Betraktaren letar förgäves efter en klar 

struktur i målningen och blicken vandrar istället över duken fram och tillbaka. Ämnet han valde var 

det stora diskussionsämnet i Paris vid den här tiden. Den orientaliska frågan, dvs. hur man skulle 

förhålla sig till, och utnyttja, det Ottomanska rikets sönderfall, hade diskuterats ett bra tag. Men 

kampen mellan greker och turkar sågs även som en kamp mellan öst och väst, mellan kristendom 

och islam. Ett centralt tema i målningen är en naken vit kvinna som förs bort av en turk med klart 

orientaliska drag. Detta sexuella hot kombinerar han med ett hot mot familjen i det att han avbildar 
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de tillfångatagna grekerna som de hade familjerelationer. Grymma turkar som utövar sexuellt våld 

mot kristna kvinnor är stapelvara i den orientaliska diskursen. Hotet mot familjen ska snarare ses 

mot bakgrund av den betoning på familjen som man hade lade från restaurationen och framåt. 

Målningen talar sitt tydliga språk: Grekland behöver Europas och Frankrikes beskydd. Sedan var 

det nog så att Delacroix beundrade vissa drag hos turkarna. Män som behärskar sina hästar och som 

dominerar kvinnor sexuellt låg nog ganska nära hans eget mansideal vid den här tiden. Turken som 

drar sitt svärd har klara referenser till Gericaults Kavalleriofficeren från 1812. En målning som kan 

sägas utgöra sinnebilden av maskulinitet i Frankrike på 1800-talet. 

I denna hans första orientaliska historiemålning blandar han dagsaktuella händelser, strömningar i 

det franska samhället, och sin egen estetik. Det är tydligt hur den unge Delacroix är osäker och 

prövar olika vägar. Vid nästa salong så växlar han spår igen. Med Sardanapals död från 1827 

återgår han till litteraturen igen. Här blir temat med grymma orientaler och nakna kvinnor som 

utsätts för våld blir ännu mer accentuerat. Orientaliska despoter var även det en del av diskursen. 

Så till den grad att ”Sardanapalesque” till och med var ett franskt ord. Målningen flödar av 

orientaliska detaljer och nakna vackra kvinnor som slaktas av grymma orientaler. Mitt i det hela 

vilar Sardanapal lugnt i en pose som påminner om en klassisk dödsbäddsscen. Men även om 

Delacroix valde en allt annan än politiskt tema skulle hans målning få politiska konsekvenser som 

han nog inte kunde anat. En hatad despot som går sin död till mötes för att undvika upprorsmakare 

var ett mycket känsligt ämne efter revolutionen. Den strategi som till en början var framgångsrik 

utmynnade i hans karriärs största fiasko. 

Det är klart att Delacroix inte på något sätt stod utanför den orientalistiska diskursen. Vi ser samma 

konstruktion av Orienten, samma rasistiska stereotyper och samma strävan efter historisk 

autenticitet, som i annat orientalistiskt måleri från den här tiden. Men han blandar det med en, 

kanske motvillig, beundran för ”de andra”.  
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Resan till Marocko 
Länderna i Nordafrika var en del av det Ottomanska riket. De styrdes av en vicekung, ”dey”, och 

hade en betydande autonomi. Konflikten mellan Frankrike och Algeriet hade sin upprinnelse i att 

Algeriet hade sålt spannmål på kredit till den franska armén i Italien 1793 till 1798. Frankrike 

vägrade dock att betala vilket resulterade i en konflikt med Algeriet, som inte hade något stöd från 

det Ottomanska imperiet. Relationerna mellan de båda länderna nådde en fryspunkt 1827 efter att 

Algeriets dey, Husayn Pasha, ska ha slagit den franske konsuln Pierre Deval i ansiktet med en 

flugsmälla under en förhandling. Frankrike, som inte hade någon avsikt att betala sin skuld, krävde 

upprättelse och Algeriet vägrade att backa. Det hela blev en utrikespolitisk knipa för Karl X som 

befann sig under hårt tryck i Frankrike. I ett sista försök att rädda situationen på hemmaplan beslöt 

han att invadera Algeriet under förevändning att göra slut på sjöröveriet i Medelhavet. De franska 

trupperna landsteg den 14 juni och Alger intogs den 4 juli. Detta räddade inte Karl X som avsattes 

samma månad men fransmännen blev kvar i Algeriet.
41

 

Det faktum att man intagit Alger innebar på inget sätt att man kontrollerade hela landet. Hade man 

hållit sig i kustregionen hade man förmodligen inte mött speciellt mycket motstånd. Men 

fransmännens ambition var att kolonisera den bördiga kustslätten med franska nybyggare. 

Algeriets befolkning utgjordes av araber och berber som motsatte sig varje försök att kontrollera 

dem, oavsett om det var Algers dey eller franska trupper. Det algeriska motståndet som 

organiserades av Abd al-Quadir blev hårt och envist. Kriget i Algeriet var mycket impopulärt i 

Frankrike något som Abd al-Quadir var väl medveten om. När hans trupper dödade franska 

nybyggare och brände deras hus ställde man fransmännen inför valet att antingen dra sig tillbaka 

eller underkuva hela landet. Man valde det senare och uppdraget gick till marskalk Bugeaud. Detta 

utförde han med en oerhörd brutalitet. Hans trupper dödade män, kvinnor och barn urskiljningslöst. 

Byar brändes och boskapen fördrevs. Detta ledde till att stödet för Abd al-Quadir minskade 

eftersom befolkningen var rädda för att drabbas av fransmännens terror. Utarmningen av 

landsbygden gjorde även att underlaget för den skatt som Abd al-Quadir finansierade kriget med 

minskade. 1843 gick Abd al-Quadir och hans följe över gränsen till Marocko. Sultanen stödde 

inledningsvis Abd al-Quadir, men efter att Frankrike angripit Marocko och vunnit en avgörande 
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seger vid Isly, tvingades han 1844 att sluta ett avtal med Frankrike som gjorde Abd al-Quadir 

laglös i hela Marocko. Trots detta fortsatte kriget ända till 1847 då Abd al-Quadir kapitulerade för 

den franska armén. 

Fransmännen firade segern över Abd al-Quadir men konsekvenserna för befolkningen var 

förödande. Man uppskattar att 100 000-tals människor fick sätta livet till under erövringen av 

Algeriet. Frankrike fortsatte sin expansion söderut och 1847 fanns det 100 000 franska nybyggare i 

Algeriet. 1870 hade det antalet ökat till 250 000. Dessa nybyggare hade 1848 fått rösträtt till det 

franska parlamentet. Algerierna blev undersåtar, inte medborgare, till Frankrike.
42

 

Delacroix reste inte speciellt mycket utanför Frankrike. Men 1832 fick han en chans han inte kunde 

tacka nej till. Frankrikes relationer med Marocko hade av naturliga skäl blivit ganska ansträngda 

efter invasionen av Algeriet 1830. Greve de Mornay fick därför i uppdrag att leda en delegation till 

Marocko. För att observera och studera under resan skulle en konstnär följa med, och när den som 

var tilltänkt tackade nej fick Delacroix erbjudandet. Han tackade ja trots att han fick betala resan 

själv. Fregatten La Perle avseglade från Toulon den 11 januari 1832 och anlöpte Tanger den 25 

januari. Delacroix var överförtjust av vad som mötte honom i Tanger. En myllrande exotisk stad 

som badade i ett mjukt nordafrikanskt ljus.
43

 

Delacroix värd i Tanger var Abraham Bachimol, en 

marockansk jude som var utsedd till delegationens tolk. 

Abraham visade Delacroix runt i Tanger. Delacroix verkar 

ha haft en positiv uppfattning om de marockanska judarna 

och han målade ett flertal judiska modeller. Den mest 

berömda av dessa målningar är nog hans Judiska bröllop, 

där han fångat ljuset och färgerna på ett mästerligt sätt.
44

  

Ett annat motiv som inte var lika fredligt var Aissaoua, en sekt som rusade genom Tangers gator 

under mycket larm. Målningen går under namnet Fanatiker i Tanger och är en av de målningar 
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43 Brahim Alaoui, Delacroix i Marocko, Paris 1994, s.45ff 
44 Alaoui 1994, s.66ff 

Bild 6. Fanatiker i Tanger 
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som tolkats som att den nedvärderar och främmandegör araber och muslimer. Han målade även 

muslimska kvinnor i smyg, på takterrasser och vid floden. Detta var dock inte ofarligt och han fick 

vid något tillfälle fly hals över huvud.
45

 

Målet för delegationen var att träffa sultanen, Moulay Abd al-Rahman, och han var i Meknes. Efter 

en del byråkratiskt krångel kom delegationen iväg och man var framme i Meknes den 15 mars. Den 

22 mars blev delegationen mottagen av sultanen och dennes hedersvakt utanför palatset - 

Mechouar. Delacroix hade inga möjligheter att teckna men han gjorde anteckningar av sina 

observationer som många år senare kom att utmynna i en av hans mest kända målningar: Sultanen 

av Marocko. Efter en tids förhandlande slöts ett avtal och man kunde påbörja hemresan. Man 

avseglade från Tanger och via Oran och Alger återvände man till Toulon i Frankrike. I Alger gjorde 

Delacroix skisser till ännu en av sina mest berömda målningar: Algeriska kvinnor.
46

 

Resan till Marocko var den enskilda händelse som hade störst inverkan på Delacroix konst. Här 

hittade han en palett av färg och ljus som nådde under ytan till betraktaren. I Marocko är antiken 

levande, ”Rom finns inte längre i Rom” utbrast han. Han ställde detta mot vad han uppfattade som 

neoklassicismens konstgjorda antik. Om man tittar på Algeriska kvinnor är det en klassisk målning, 

men med romantikens färgpalett. I Marocko fann Delacroix en syntes mellan klassicism och 

romantiskt-orientaliskt måleri. Han övergav sökandet efter exakthet och fokuserade på det viktiga i 

målningen, den poetiska skönheten, den som talade till betraktaren. En exakthet som han sa vissa 

misstar för sanningen. Samtidigt behöll han ett intresse för objektiva detaljer i till exempel kläder.
47

 

En annan förändring var att landskapet fick en större betydelse i hans konst. Ljuset i Nordafrika 

hade förändrat hans palett och han började använda en kombination av penseldrag som han kallade 

för flochetage. Resultatet blev målningar fyllda av rörelse och sprakande av färger. Fram till sin 

död producerade han 65 målningar med motiv som är knutna till resan till Marocko. Den sista, 

Arabisk skärmytsling i bergen målade han 1863, samma år som han dog.
48
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Orientaliska motiv efter resan till Marocko 
Efter att Karl X avsatts 1832 blev de flesta liberaler konservativa igen. Men revolutionen hade 

mobiliserat massan och det var huvudskälet till att den nya regimen med tiden blev allt mer 

repressiv. Rösträtten var fortfarande baserad på ägande och omfattade bara en liten del av 

befolkningen. Regimen skakades av skandaler och medelklassen började kräva allmän rösträtt. I 

februari 1848 samlades studenter och arbetare på Paris gator. Nervösa soldater öppnade eld mot 

folkmassan vilket gjorde att arbetare och hantverkare återigen reste barrikader på Paris gator. 

Louis-Philippe tvingades abdikera och den 24 februari 1848 utropade en upphetsad folkmassa vid 

Hotel de Ville den andra republiken.
49

 

En liten grupp radikaler hade till sin stora förvåning lyckats utnyttja en instabil situation och gripa 

makten. Att förvalta denna makt skulle dock inte visa vara lika lätt. Man införde allmän manlig 

rösträtt vilket vidgade valmanskåren från 250 000 till 10 miljoner över en natt. I valen 1848 deltog 

84 %. Avsaknaden av politiska partier ledde dock till att de flesta röstade på någon ur den lokala 

politiska eliten. Resultatet blev att majoriteten i det nya parlamentet var konservativa. De radikala 

blev såklart enormt besvikna över utgången och när man beslöt att dra in de nödarbeten som hade 

skapats efter februari utbröt nya oroligheter. Denna gång slogs upproret ner med stor brutalitet. 

Därefter följde ännu mer repression och i den nya konstitutionen som antogs i november 1848 låg 

makten hos en stark president. I de efterföljande valen segrade Napoleons brorson, 

Louis-Napoléon Bonaparte, med stor majoritet. De parlamentsval som följde innebar en framgång 

för vänstern och ytterligare en polarisering av fransk politik med konservativa till höger, liberaler i 

mitten och radikaler till vänster. Vänsterns framgångar i valen skapade panik bland de konservativa 

och repressionen ökade ännu mer. Man begränsade dessutom valmanskåren med en tredjedel - de 

fattigaste. Louis-Napoléon utnyttjade de konservativas rädsla och genomförde en statskupp 1851. I 

en välregisserad folkomröstning året därpå bekräftades utökningen av prins-presidentens makt. 

Ännu en folkomröstning hölls samma år och i denna godkändes inrättandet av ett ärftligt imperium. 

Louis-Napoléon utropades till kejsare Napoleon III, det andra Kejsardömet var ett faktum.
50
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Algeriska kvinnor 

Den första stora målningen som Delacroix 

gjorde efter Marocko var Algeriska kvinnor. 

Det som möter oss i halvdunklet är tre sittande 

kvinnor i vackra kläder. De sitter på mattor 

och en svart tjänarinna sveper förbi på väg ut 

ur rummet. Man kan nästan känna vinddraget, 

precis som i en Heliodorus som drivs ut ur 

templet i Saint Sulpice. Ljuset faller in från ett 

fönster uppe till vänster. I bakgrunden en 

spegel och en röd dörr som står på glänt. 

Framför kvinnorna står en vattenpipa. Målningen är fylld med fantastiskt återgivna detaljer. 

Kuddar, mattor, juveler och kläder är återgivna med färger som får dem att nästan gnistra i 

halvdunklet. Stämningen är nästan vemodig, som tiden står still. 

På salongen 1834 fick Delacroix mycket beröm för färgerna, ljuset och vad man ansåg som en 

verklighetstrogen målning. Det var många som ansåg att Delacroix orientaliska målningar var 

exakta avbildningar av verkligheten. Men själv hävdade han att det var en fördel om minnet hann 

blekna och att helheten var mycket viktigare än detaljerna. Om man tittar på skisserna från Alger så 

ser man också att han lagt till och förändrat en del. 

Innan han anlände till Alger den 25 juni 1832 hade det varit omöjligt för Delacroix att besöka ett 

hem med muslimska kvinnor. Men i Alger fick han hjälp av Victor Poirel, en tjänsteman som 

arbetade i hamnen som släppte in honom i sitt harem. Inne i lägenheten gjorde Delacroix ett antal 

akvareller av interiören och av två av kvinnorna: Moûnî Ben-soltane och Zohra. Den svarta 

kvinnan finns inte med i någon av skisserna utan verkar vara Delacroix egen uppfinning. Hemma i 

sin studio i Paris lade han till detaljer i kvinnornas kläder och, som Johnson uttrycker det, gjorde 

dem storslagna. Han förändrade även interiören, bland annat flyttade han ljuskällan från höger till 

vänster. Med detta förvandlade han det dokumentära till en målning i den högsta europeiska 

konsttraditionen. Klassicism enligt hans egen definition, skickligt utförd form i kombination med 

en fläkt av liv. Allt enligt Johnson. 

Bild 7. Algeriska kvinnor 
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Johnson menar vidare att Delacroix målning tillhör en tradition av holländskt genremåleri från 

1600-talet. Men i ännu högre grad var den påverkad av venetianskt måleri som Giorgione och 

Titian. Möjligen är även den svarta kvinnan resultatet av venetianskt inflytande. Man kommer 

osökt att tänka på Venus från Urbino av Titian. 

Målningen prisades av kritikerna för sin färgbehandling. Men Delacroix fick även som vanligt 

kritik för sin teckning. Gustav Planche hävdade i sin recension att målningen var ett led i 

utvecklingen mot rent måleri. Baudelaire menade att tavlan andades tristess. Johnson hävdar att 

Delacroix avsikt med tavlan inte bara var rent måleri. Han hade helt klart dokumentära avsikter, att 

visa upp ett algeriskt hem för den franska publiken.
51

 

I sin analys hävdar Grigsby att ett av målen med Delacroix resa till Marocko var att måla 

muslimska kvinnor. Hemma i sin studio i Paris återskapade han Orienten, precis som han gjort med 

Sardanapals död och Blodbadet på Chios. Skillnaden är att denna scen hade han sett med egna 

ögon. Under sin resa i Marocko hade han porträtterat en rad män i olika liggande poser. Grigsby 

menar att Algeriska kvinnor är en metamorfos av dessa män. I den franska propagandan var syftet 

med invasionen av Algeriet att vrida landet ur händerna på sultanen. Sultanens ägodelar skulle 

hamna i franska händer och det mest åtråvärda av dessa var haremet. Det finns en lång rad av 

rasistiska antikoloniala bilder från den här tiden. Kvinnorna i dessa har ingen likhet med Ingres 

odalisker utan är vidriga rasistiska stereotyper av svarta kvinnor. Budskapet gick ut på att franska 

soldater riskerade sina liv för något som i verkligheten inte var speciellt åtråvärt. Grigsby menar att 

dessa bilder förlöjligade haremet. Delacroix bild av haremet är påfallande återhållsam. För att vara 

en målning av ett harem från 1800-talets första hälft är avsaknaden av naken hud påfallande, 

speciellt om man har Sardanapal i åminnelse. Enligt Grigsby var detta ett svar på dessa rasistiska 

nidbilder, ett försök att återge haremet med värdighet. Något som bidrog till att återupprätta det 

koloniala projektets löften. 

Kritikerna sköt bland annat in sig på att detta inte var en historiemålning, en bild av ingenting och 

frånvaro. Ett fåtal kritiker som Alexandre Decamps och Gustave Planche hyllade däremot tavlan 

för just detta. Att den saknade berättelse, att det var måleri för måleriets egen skull. Många var 
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kritiska till bristen på erotik och åtrå. Som en kritiker uttryckte det: Om detta är muslimska kvinnor 

ska vi passa oss för att bli turkar. Grigsby menar att den koloniala drömmen om haremet inte kunde 

överleva att det blev avbildat. När drömmen materialiserades upphörde den att vara just en dröm. 

Sedan kopplar Grigsby till Said när hon citerar en samtida kritiker som hävdar att det var 

journalisters plikt att framställa det koloniala projektet som en framgång för den franska 

civilisationen. Samma kritiker hävdade att Delacroix målning reducerade det orientaliska haremet 

till en parisisk bordell. Kolonialismen förvandlade de algeriska kvinnorna från en mans egendom 

till en handelsvara tillgänglig för många fransmän. Grigsby menar vidare att Delacroix målning 

vände bort blickarna från de grymheter som begicks av fransmännen i Algeriet. Att den omgav det 

koloniala projektet med ett romantiskt skimmer. Grigsbys slutsats blir att Delacroix förvandlar 

manlig brutalitet och kvinnlig sexualitet till fantastiska målningar om ”ingenting”.
52

 

Efter kritikstormen mot Sardanapals död och resan till Marocko lämnade Delacroix barrikaderna. 

Staten köpte Algeriska kvinnor och de offentliga uppdragen kom tillbaka. Han fortsatte att måla 

orientaliska motiv under hela sin karriär. Porterfield kallar det ett okontroversiell rättfärdigande av 

imperiet. Algeriska kvinnor har sedan sin tillblivelse ansetts vara den första sant orientaliska 

målningen. Målningen har setts som en dokumentation av vad Delacroix observerade under sitt 

besök i Alger. Dåtidens kritiker var alla överens om att den var autentisk, naturtrogen och till och 

med vetenskaplig. Romantikens anhängare hyllade denna verism, medan klassicismens 

tillskyndare kritiserade den för att vara för naturtrogen. Porterfield menar att Delacroix bygger 

vidare på en tradition av orientaliskt måleri, att han hade sin uppfattning klar på förhand om hur en 

orientalisk tavla skulle målas. Hans publik å sin sida visste hur en orientalisk målning skulle tolkas. 

Porterfield påpekar att det var den franska invasionen som möjliggjorde Algeriska kvinnor. 

Mornays resa var ett resultat av kriget och denna sökte en målare som kunde dokumentera 

Orienten. Det var alltså den franska närvaron gjorde det möjligt för Delacroix att dokumentera 

haremet, som enligt Porterfield var själva sinnebilden av det korrupta österlandet. Han menar att en 

av källorna till Algeriska kvinnor var Rossets, Turk med hans fruar från 1720. Haremet visade på 

olikheterna mellan väst och öst och det förras överlägsenhet. Precis som Said hävdar Porterfield att 
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Orienten i målningen var en konstruktion av Delacroix kultur. Han citerar Alexandre Decamps som 

menade att målningen inte alls var något rent måleri. Att det tvärtom hade ett moraliskt ämne som 

klart visade passiviteten och okunnigheten hos invånarna i Levanten. Avslutningsvis hävdar 

Porterfield att även om Delacroix hade för avsikt att måla en sympatisk bild av kvinnorna i Alger 

spelade det ingen roll. Publiken var så inställd på att allt orientaliskt var moraliskt underlägset att 

den ändå tolkade målningen på detta vis.
53

 

I sina analyser utgår Said, Porterfield och Nochlin från att den Nordafrikanska kvinnan är utsatt för 

den västerländske mannens blick, och att detta är ett uttryck för förtryck. En helt annan 

utgångspunkt har algeriskan Assia Djebar. Hon menar att det orientaliska måleriet synliggjorde 

den nordafrikanska kvinnan i en kultur som gjorde sitt bästa för att osynliggöra henne. Hon menar 

till och med att det kvinnliga skrivandet i Algeriet är ett resultat av detta synliggörande.
54

 

Helen Gill citerar Assia Djebar där hon säger att det var första gången i europeiskt måleri som den 

orientaliska kvinnan avbildats utan nakenhet och grymhet i haremet. I sin analys tar sedan Gill upp 

den andra versionen av Algeriska kvinnor som Delacroix målade 1849. I den andra versionen är 

ljuset mer dämpat och kvinnornas kläder mer vardagliga. Atmosfären är mer intim och det exotiska 

lyser enligt Gill med sin frånvaro. Kvinnorna i denna andra version tittar rakt på betraktaren. Den 

är ungefär hälften så stor och ligger närmare de ursprungliga skisserna. Det finns alltid ett inslag av 

voyeurism i figurativ konst, och det avbildade är alltid objekt i någon form menar Gill. Skillnaden 

mellan de två versionerna är enligt henne att i den andra stirrar objektet tillbaka. Hennes slutsats är 

att något måste ha hänt med Delacroix attityd på de 17 år som gått sedan den ursprungliga 

versionen.
55
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Sultanen av Marocko 

Förutom Algeriska kvinnor målade Delacroix egentligen bara en stor historiemålning med 

orientaliskt motiv efter hemkomsten från Nordafrika: Sultanen av Marocko. 

Utanför sitt palats ser vi sultanen av Marocko och hans hedersvakt, beredda att ta emot den franska 

delegationen. Himlen är klarblå och man kan känna hur luften dallrar av hettan. Sultanen som sitter 

på en magnifik apelgrå häst är klädd i enkla vita kläder. En tjänare håller upp ett parasoll och 

bakom sultanen står avsuttna kavallerisoldater uppställda. Det vilar ett lugn och värdighet över 

målningen. 

Även om Delacroix hävdade att målningen var en exakt 

återgivning av händelserna i mars 1832, är det tydligt att 

han tagit sig konstnärliga friheter. I hans anteckningsblock 

är den imponerande porten betydligt mindre. Johnson 

citerar Lambert som hävdar att Delacroix hade tänkt sig en 

stor målning av händelsen till Salongen, men ångrade sig 

när relationerna mellan Frankrike och Marocko 

försämrades och Mornays resa framstod som ett 

misslyckande. När de båda länderna skrev under ett 

fredsavtal 1844 blev frågan åter aktuell och Delacroix 

plockade fram sina gamla anteckningar. Andra detaljer som sultanens armband återgav han exakt. 

Han målade parasollet grönt med röd undersida. Johnson menar att det var för att matcha den gröna 

vegetationen på murarna. När Delacroix anmälde målningen till Salongen angav han måtten till 

3.00 x 6.90 meter. Johnson anser att det inte var ett misstag utan att han planerade en betydligt 

större målning. De inledande skisserna visar dock en tavla i stående format. 

På Salongen fick den en ofördelaktig hängning vilket bidrog till att den fick kritik för att vara för 

mörk. Något som ter sig något märkligt när man ser på målningen idag. Kritikern Eugéne Pelletan 

beskrev målningen var en blandning mellan sanning och poesi. Han betonade inflytandet från 

Rembrandt, Titian och Veronese. Johnson poängterar inflytandet från Veronese när det gäller 

färghantering, och hävdar att målningen tillhör traditionen från Masaccio och Donatello. De som 

Bild 8. Sultanen av Marocko 
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var kritiskt inställda, som Delécluse, menade att det var en sketch mer än en färdig målning. Mer 

förvånande är att han menade att den tillhörde en akademisk tradition från sent 1700-tal.
56

 

Frank Anderson Trapp menar att Delacroix hade för avsikt att göra en så realistisk skildring som 

möjligt. Något som stöds av Delacroix text till katalogen menar han. För Trapp är resultatet själva 

sinnebilden av en hel kulturs fientlighet.
57

 

Nochlin menar att Delacroix noga skiljde mellan det visuella hos Nordafrika, vilket han beundrade, 

och moralen och karaktären hos befolkningen, som han avskydde och föraktade. Våldet som 

människorna i Nordafrika utsattes för av väst syns sällan på orientaliska målningar. Däremot 

skildras våldet mellan orientaler desto oftare. Undantaget är bataljmålningarna, till exempel 

Erövrandet av Abd el-Kaders Smala av Horace Vernet. Efter detta nederlag flydde Abd el-Kader 

till Marocko där han fick beskydd av sultanen Abd-el-Rahman. Samme Sultan som Delacroix 

avbildade och som hängde mittemot Vernets målning. I Delacroix målning syns bara sultanen och 

hans hedersvakt, inga fransmän. Nochlin menar att Delacroix utlämnade den franska delegationen 

för att inte påminna om att den misslyckats i sitt uppdrag. Även om Delacroix återger sultanen med 

en viss värdighet, säger Nochlin, är det en besegrad härskare vi ser, omgiven av förlorare i kriget 

mot överlägsna européer.
58

 

Olmsted å sin sida menar att målningen hade en prominent hängning i Salon Carré där de viktigaste 

verken placerades. Till skillnad från Trapp och Nochlin menar hon att Delacroix målning skänker 

sultanen en hel del auktoritet. Hon refererar till Johnson som menar att den enorma muren och 

porten är Delacroix egen uppfinning, att han överdrivit dimensionerna för att skapa en mer 

grandios omgivning. Sultanen är den enda som sitter till häst. Kavalleriet med sina lansar är alla 

avsuttna. Detta noterade även Delacroix i den text som följde med tavlan till Salongen. Vidare är 

sultanen omgiven av prominenta personer, något som Olmsted menar ytterligare höjer hans status. 

Hon understryker att Delacroix lade ner mycket tid och möda på kompositionen. Delacroix val av 

genre, ryttarporträttet, bidrar också till att höja sultanens status. Olmsted menar även att Delacroix 

knyter an till målningar av den franske kungen Louis-Philippe som ofta avbildades till häst. 
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Olmsted framhäver i sin analys att Delacroix nästan överdrev för att framställa Abd er-Rahman 

som en nordafrikansk ledare. Den klarblå himlen, närvaron av svarta män, kläderna, allt detta 

visade klart för den franska publiken att detta utspelar sig i Nordafrika. Den största skillnaden 

mellan de skisser Delacroix gjorde i Marocko och den färdiga målningen är att han utlämnade den 

franska delegationen. Olmsteds tolkning är att han utlämnade fransmännen för att göra målningen 

distinkt Nordafrikansk, och hon pekar på vilken möda Delacroix lade ner för att göra målningen 

Nordafrikansk i övrigt. Avsaknaden av fransmän har tolkats av bland annat Nochlin som ett försök 

att maskera den brutala verklighet som kolonialkrigen medförde. Olmsted menar dock att detta 

resonemang inte är tillämpligt i detta fall. Marocko skilde sig från Algeriet på flera avgörande 

punkter. Landet var ett självständigt kungadöme. Beskjutningen av Tanger och slaget vis Isly var 

den enda riktiga militära konflikten mellan länderna under 1800-talet. Genom att så klart placera 

händelsen i Meknes distanserade Delacroix den från konflikten i Tanger. 

Avsaknaden av historia har i forskningen om orientaliskt måleri kommit att signalera Nordafrikas 

underlägsenhet. Det orientaliska måleriet har kännetecknats av tidlöshet vilket tolkats som att 

dessa länder var oförmögna till utveckling. Sultanen kom från en ätt som regerat mycket länge och 

som ansågs härstamma från Muhammed. Olmsted argumenterar för att tidlösheten i Delacroix 

målning betyder att sultanen var en aristokrat med gudomlig rätt att härska över sina undersåtar. 

Hon refererar även till Delacroix egna teorier om konst som betonar generalitet på bekostnad av 

detaljer. Hennes slutsats blir att eftersom målningen betonar sultanens auktoritet och autonomi kan 

den knappast vara en hyllning till det franska kolonialväldets seger över en efterbliven 

Nordafrikansk stat. 

Även om Delacroix målning kan sägas vara tidlös finns det ett element som påminde åskådaren om 

historiska händelser - parasollet! Detta har en prominent plats i målningen och ansågs vara en 

kunglig symbol i Marocko. Vid slaget vid Isly hade fransmännen erövrat den marockanske 

härförarens parasoll. Denne var ingen mindre än sultanens son och händelsen hade fått stor 

publicitet i fransk press. Slaget vid Isly ägde rum i augusti 1844 och marockanska flaggor och till 

och med den marockanske härförarens tält hade visats upp i Paris. Relationerna mellan Frankrike 

och Marocko var alltså högaktuella vid tiden för Salongen 1845. Det var utan tvekan Isly som 

gjorde att Delacroix bestämde sig för att måla tavlan. Detta skulle kunna vara en referens till 
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Marockos nederlag eller bara en detalj som Delacroix målat dit. Olmsted menar att Marocko 1845 

var en allierad som Frankrike ansträngde sig för att ha goda relationer med. 

När det gäller Delacroix egen inställning citerar Olmsted samma text som Porterfield. I ett förslag 

till offentlig utsmyckning från mitten av 1830-talet uttrycker Delacroix tydligt sin sympati för den 

franska koloniseringen av Nordafrika. I ett utkast till memoarer från resan till Nordafrika intar 

Delacroix en helt annan position och riktar skarp kritik mot den franska politiken visavi Algeriet. 

Hon citerar även två kritiker, Charles Blanc och Arséne Houssaye, som båda var kritiska mot den 

franska attacken mot Marocko. Av allt detta drar Olmsted slutsatsen att Delacroix avsikt med 

målningen inte var att porträttera en besegrad fiende. Hon menar också att det pekar på att 

opinionen i Frankrike var delad i frågan om koloniseringen av Nordafrika, eller i alla fall att det 

fanns avvikande meningar. 

Mot Sultanen av Marocko ställer Olmsted Algeriska kvinnor. En målning hon menar är ett uttryck 

för fantasier om dominans och ligger nära de värderingar som låg till grund för den franska 

koloniseringen av Algeriet. Slutsatsen blir enligt Olmsted att Delacroix hade helt andra värderingar 

när det gällde Marocko än när det gällde Algeriet.
59

 

Delacroix målade denna tavla just när den franska armen hade besegrat marockanerna vid Isly. 

Man visar upp härförarens tält och flaggor i Paris. Härföraren som var sultanens bror. Att då hävda 

att Delacroix ville framhäva sultanens värdighet verkar onekligen lite långsökt. 

Övriga orientaliska verk 

Som framgår av tabell 1 i appendix A så målade Delacroix 81 tavlor med orientaliska motiv efter 

hemkomsten från Nordafrika. Som också framgår är formatet på dessa genomgående ganska 

modesta. Även om Delacroix hade som ambition att förnya historiemåleriet genom att måla 

arabiska män så gjorde han det inte. I dessa målningar har han släppt det litterära och fokuserar helt 

på sina skissböcker. Motiven är snarlika och återkommer ofta. De vanligaste är araber som slåss 

och araber som vilar sig i skuggan. Han gjorde även ett otal teckningar med samma typ av motiv.
60
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Monumentalmåleri 

Efter resan till Marocko kom Delacroix liv att i allt mindre grad kretsa kring Salongen. Det var 

istället de offentliga uppdragen som kom att dominera. Delacroix fick uppdraget att dekorera Salon 

du Roi i Palais-Bourbon, säte för den franska nationalförsamlingen, av Adolphe Thiers som även 

tidigare hade stöttat honom. Arbetet, som pågick mellan 1833 till 1837, har ett klassicistiskt 

formspråk som anknyter till äldre tiders monumentalmåleri. De fyra väggarna har var sitt tema: 

rättvisa, jordbruk, industri och krig. Färgerna och utformningen av figurerna skapar en harmoni i 

rummet och reaktionerna från samtiden var mycket positiva. Kritiker som Théophile Gautier och 

Gustave Planche hyllade verket som gjorde det bästa av svåra arkitektoniska förutsättningar.
61

 

Färgen hade knappt hunnit torka i Salon du 

Roi förrän Delacroix försökte få nya 

uppdrag. Vad han strävade efter var att få 

dekorera flertalet av de nya rummen i 

Palais Bourbon men i slutändan fick han 

”bara” dekorera biblioteket. Av de förslag 

som Delacroix skickade in är entréhallen av 

särskilt intresse. Temat för denna skulle 

vara Frankrikes makt och här ville 

Delacroix fylla taket med segern över 

morerna vid Poiters. Väggarna skulle föreställa: Karl den stores imperium, Karl VIIIs erövring av 

Italien, Clovis vid Tolbiacum, Ludvig den XVI mottar trohetsed av Genuas Doge, Egyptens 

underkastelse och erövringen av Algeriet. Men nu fick han nöja sig med biblioteket och det arbetet 

pågick under åren 1838 till 1847.
62

 

I sina dekorationer i taket till biblioteket i Palais Bourbon ställer Delacroix civilisation mot barbari. 

I ena änden Orfeus som skänker civilisationen till grekerna, i den andra Attila som invaderar Rom. 

Däremellan 20 episoder i den antika civilisationens historia. Dessa var inte narrativa och inte 

kronologiska vilket föranledde en del kommentarer från samtida kritiker. De var inte heller 

                                                             
61 Jobert 1998, s.178ff 
62 Jobert 1998, s.190ff 

Bild 9. Attila invaderar Italien och konsterna 
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okritiska hyllningar, de avbildade också sådant tyranni, girighet och erövringar. De utforskade 

alltså även civilisationens sårbarhet och svaghet. Hannoosh menar att vad Delacroix vill få fram är 

att barbariet ständigt hotar inom civilisationen och att utvecklingen inte är linjär. Det är en ganska 

pessimistisk syn som stämmer väl överens med Delacroix skepsis mot framstegsideologin. 

Kampen mellan civilisation i samtiden är också ett återkommande tema i hans dagbok. Men det är 

inte bara grymhet som är barbari enligt Delacroix. Materialismen och kommersialismen i hans 

samtid såg han som ett minst lika stort hot. Det samma gällde den tekniska utvecklingen. 

Samlandet av kunskap, i sig en förutsättning för civilisationen, kunde alltså utgöra ett hot mot den 

samma. Även konsten hade samma inneboende konflikt menade Delacroix. Civilisationen är med 

andra ord under ständig belägring av två krafter: okunnighet och för mycket kunskap.
63

 

Under åren 1841 och 1846, alltså medan han höll på med Palais-Bourbon, målade Delacroix också 

kupolen med dess pendentiv i biblioteket i - säte för den franska senaten. Scenen är hämtad ur 

Dantes Divina Comedia, ett verk Delacroix kände väl till och beundrade. Den beskriver den del av 

inferno som var avdelad till de goda människor som levde före Kristus. Formspråket är återigen 

klassicistiskt och visar hur väl förankrad hans konst var i det antika arvet. Likväl behöll han sin 

originalitet som kolorist. Det han skapade var en perfekt harmoni mellan motiv och uttryck. Han 

hade återigen visat att han var en av Frankrikes främsta monumentalmålare och mottagandet av 

kritikerna var återigen mycket positivt. Under denna period målade han även Kristi begråtande i 

Saint-Denis-du-Saint-Sacrament (1843-44).
64

 

Dekorationerna i taket till Palais du Luxembourg har en mjukare framtoning och handlar snarare 

om civilisationens återuppvaknande efter perioder av barbari. Motiven som är hämtade från den 

romerska och grekiska historien visar på bredden hos dessa kulturer. Delacroix menade att det var 

just denna bredd som gjorde dessa kulturer framgångsrika, att man förenade konst, poesi, 

krigskonst och samhällsbyggande. I den mån någon renässans är möjlig är den avhängig av enstaka 

geniala individer. Här skymtar vi, tycker jag, Delacroix syn på sig själv och sin samtid.
65

 

Nästa stora projekt var att måla taket i Louvrens Galerie d’Apollon, vilket han gjorde mellan 1850 
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och 1851. Louvren var i stort behov av renovering och mycket av den ursprungliga dekorationen 

hade gått förlorad. Planen var att restaurera galleriet i enlighet med Le Bruns ursprungliga plan, 

men för just detta galleri fanns inga ritningar kvar. Delacroix hade alltså relativt stor frihet att 

utforma taket som han ville. Det han målade är Apollon som besegrar Python. Men det är ingen 

triumf vi ser. Istället är det stridens absolut sista avgörande innan Apollon avfyrar sin sista pil mot 

det blödande monstret. Formspråket är återigen klassicistiskt men koloristen i Delacroix förnekar 

sig inte heller i denna målning. Man kan tydligt se inflytandet från Rubens som var en av hans stora 

förebilder.
66

 

Apollongalleriet var en ännu större kritikerframgång vilket förvånade Delacroix som inte var van 

vid sådana lovord. Icke desto mindre tog han till vara på möjligheten och ansökte om nästa stora 

uppdrag: Salon de la Paix i Hôtel de Ville de Paris. Detta blev hans sista stora offentliga uppdrag 

utfört mellan åren 1852 till 1854. Dessvärre förstördes det fullständigt vid en brand under 

Pariskommunen 1871.
67

 

Delacroix sista offentliga uppdrag kapellet i Saint Sulpice sammanfattar på sätt och vis hans syn på 

konst. Hannoosh argumenterar för att projektet som löpte över 12 år utvecklades till något 

personligt. Målningarna av Jakob som brottas med ängeln, av Heliodorus som slängs ut från 

templet och av Mikael som besegrar Satan, korresponderar med varandra och uttrycker samma 

ambivalens mellan det gudomliga och det demoniska - Lucifer var ju en ängel han också. Konstens 

uppgift är att vara en fest för ögat, ett citat som finns med i de flesta böcker om Delacroix. När man 

står i kapellet och ser de glödande färgerna och nästan känner vinddraget från rörelsen i 

målningarna är det precis vad i alla fall jag känner. Paletten som han använde i Saint Sulpice 

innehåller 27 rena färger och 23 blandade. All denna färgrikedom skapar en sensuell upplevelse 

som bland andra Baudelaire uppfattade och uppskattade. Delacroix hade inte mycket till övers för 

de som såg färg som något lågt och jordnära. För honom var det sensuella nödvändigt för den 
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spirituella upplevelsen. Delacroix skrev ett brev till Baudelaire och tackade honom för den positiva 

recensionen av målningarna i Saint Sulpice:
68

 

Jag tackar dig uppriktigt, både för dina hyllningar och för de reflektioner som medföljer och 

bekräftar de mystiska effekter av linje och färg vilka, tyvärr, har så få trogna följare. Den 

mystiska, sällsamma biten är inget för de människor som tittar på en tavla som 

engelsmännen tittar på landskapet när de reser: det vill säga att de har näsan i Resenärens 

handbok för att lära sig vad området ger för avkastning i vete och andra produkter, etc. På 

samma sätt vill väluppfostrade kritiker förstå för att kunna visa någonting…. Dom känner sig 

lurade inför en målning som inte visar något och som bara ger njutning.
69

 

Sent erkännande 

Även om Delacroix koncentrerade sig på de offentliga uppdragen efter Marocko var det genom 

Salongen som han behöll kontakten med den breda publiken. En hel del av hans offentliga verk var 

helt enkelt inte tillgängliga för gemene man. Med undantag för ett fåtal år var han representerad på 

Salongen fram till 1859.
70

 

Mot slutet av hans liv fick Delacroix det erkännande han längtat så länge efter. Detta är kopplat till 

Napoléon IIIs maktambitioner. Som ett sätt att legitimera sina maktanspråk försökte han värva 

personer som förknippades med hans motståndare. En bland dessa var Delacroix som nu togs till 

nåder igen. Under världsutställningen 1855 fick Delacroix en egen retrospektiv utställning. 1857 

blev han sedan äntligen invald i Académie des Beaux-Arts på åttonde försöket.
71

 

Även om han målade några nya motiv, är de sista åren av Delacroix produktion karaktäriserad av 

repetition där han återvände till samma motiv och kompositioner. Även om hans hälsa blev allt 

sämre under de sista åren fortsatte han att måla och teckna in i det sista. Hans hushållerska 

Jeanne-Marie Le Guillou såg till att han fick vara i fred. Han avled den 13 augusti 1863.
72

 

                                                             
68 Hannoosh 1995, s.181ff 
69 Hannoosh 1995, s.190 (min översättning från engelska) 
70 Jobert 1998, s.236 
71 Spitzer 2001, s.15ff 
72 Jobert 1998, s.295ff 



Högskolan på Gotland 

Magisterprogram i Konstvetenskap 

Tomas Havner 

______________________________________________________________________________________________ 

 

 

47 

Eftermäle 

Delacroix började omvärderas redan året efter sin död. 1864 hölls en berömd auktion där hans 

kvarvarande målningar, teckningar, akvareller och skisser såldes för höga belopp. Det var framför 

allt hans teckningar som gjorde att man fick upp ögonen för bredden i hans konstnärskap. 

Omvärderingen förstärktes ytterligare med den stora retrospektiva utställning som hölls på 

boulevard des Italiens samma år. Katalogen som omfattade 315 verk visade ännu en gång på 

mångfalden och kvaliteten i Delacroix oeuvre. Delacroix brev gavs ut 1878 och hans dagbok 1893, 

vilket gav fördjupad insyn i hans konstnärskap. En ännu större retrospektiv gavs 1885 och Robaut 

och Chesneau gav ut en heltäckande katalog över Delacroix verk.
73

 

Under sin levnad fick Delacroix mycket kritik för vad man uppfattade som hans oförmåga att 

teckna. Den allmänna uppfattningen var att teckna innebar att avbilda objektet så naturtroget som 

möjligt och att linjen var det viktiga. Delacroix bröt med denna neoklassiska uppfattning och 

använde i hög utsträckning färg och skugga för att teckna konturerna av sina motiv. Hans 

uppfattning om kreativt skapande var att det handlade om att skapa bildmässiga metaforer, inte 

naturtrogna avbildningar av objekten. Detta var ett synsätt som kom att delas av många av de 

kommande generationerna av poeter och konstnärer.
74

 

De första som klart såg dessa samband var kritiker som Théophile Gautier och Charles Baudelaire, 

som även hade en djup konstnärlig förståelse. Det neoklassiska synsättet betonade skillnaderna 

mellan konstformerna till den grad att man nästan kan tala om vattentäta skott mellan till exempel 

måleri och poesi. De romantiska konstnärerna lät sig istället inspireras av andra konstformer, något 

som Gautier betonade. Detta gällde i allra högsta grad Delacroix som under hela sin karriär lät sig 

inspireras av litterära verk. För Gautier var kärnan i Delacroix konst att förmedla känslan av det 

avbildade, inte skapa en fotografisk kopia. Det nya i Delacroix konst handlade enligt Gautier om att 

skapa en rik visuell värld som kommunicerade med betraktaren, snarare än att återuppliva klassiska 

ideal.
75
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För Baudelaire var Delacroix målningar suggestiva och fångade objektet samtidigt som det 

öppnade upp för betraktarens tolkningar. Att detta emellanåt skedde till priset av en sämre utförd 

teckning var enligt båda kritikerna något man kunde överse med. För både Gautier och Baudelaire 

var kritik ett poetiskt uttryck. Det sammanförde konst och poesi på ett nytt sätt, och Delacroix 

konst var utgångspunkten för detta.
76

 

Sammanfattande diskussion 

Som ett resultat av Frankrikes kolonisering av Algeriet fick Delacroix 1832 chansen att själv se 

Orienten. Han följde med Greve Mornay på en diplomatisk resa till Marocko vars syfte var att sluta 

ett avtal med Frankrike, men han fick betala resan själv. Här hittade han en palett av färg och ljus 

som nådde under ytan till betraktaren. I Marocko är antiken levande, ”Rom finns inte längre i 

Rom” utbrast han. I Marocko fann Delacroix en syntes mellan klassicism och 

romantiskt-orientaliskt måleri. Han övergav sitt sökande efter exakthet och fokuserade på det 

viktiga i målningen, den poetiska skönheten, den som talade till betraktaren. En annan förändring 

var att landskapet fick en större betydelse i hans konst. 

Man kan notera att han nästan helt slutade att måla nakna kvinnor efter Marocko. Istället föreställer 

hans orientaliska målningar nästan uteslutande (påklädda) arabiska män. Orsaken till detta är inte 

riktigt klarlagd. Jag tror att det var en kombination av flera olika saker. Han mognade som 

människa och växte från sin pubertala inställning till kvinnor. Fiaskot med Sardanapals död gjorde 

att han ville distansera sig så mycket som möjligt från denna. Olmsted driver tesen att Delacroix 

sökte ett sätt att förnya historiemåleriet genom att måla manliga araber. Men även om han nu hade 

sådana ambitioner så gjorde han det inte. De enda stora målningarna med orientaliskt tema han 

målade efter hemkomsten är Kvinnor i Alger och Sultanen av Marocko. 

Kvinnor i Alger som han målade till salongen 1834 brukar anses som den första riktigt orientaliska 

målningen. Det lyckades Delacroix att få tillgång till ett harem under ett kort besök i Alger. Där 

gjorde han ett antal skisser som han sedan realiserade i sin studio i Paris. Jämfört med skisserna är 

den färdiga målningen fylld av orientaliska detaljer och kvinnorna är klädda i underbart vackra 

kläder. En svart slavinna har han också lagt till i efterhand. Jämfört med Sardanapals död är 
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kvinnorna mycket påklädda. Sensualismen ligger istället i färgerna och det sätt på hur kläderna är 

draperade kring kvinnorna. Detaljerna tog hans samtid som bevis på målningen var en exakt 

återgivning av verkligheten. Själv så hävdade Delacroix att hans målningar blev bättre ju längre 

tiden gick och minnet blev oprecist. Han betonade också hela tiden att helheten var viktigare än 

detaljerna. 

Även om det är ett harem han målat, den ultimata symbolen för orientalisk degenerering och 

despoti, så avbildas kvinnorna med ett ovanligt mått av värdighet. Enligt vissa forskare som 

Grigsby så var avsikten att vända blickarna från fransmännens framfart i Algeriet. Andra som 

Assia Djebar menar att Delacroix synliggjorde de algeriska kvinnorna som annars levde dolda för 

omvärldens blickar. 

Efter hemkomsten till Marocko släppte Delacroix de litterära och historiska källorna till sina 

orientaliska motiv och fokuserade på sina skissböcker från resan. Detta att han fokuserade på 

samtida motiv skiljer honom från många av sina samtida. I många fall upprepar han samma motiv 

ett flertal gånger. Några politiska kopplingar finns inte med undantag för Sultanen av Marocko. 

Denna aktualiserades av den franska segern vid Isly som fick stor uppmärksamhet och firades i 

Paris. Olmsted försöker få det till ett porträtt av en respekterad statsman och inte en besegrad 

fiende. Men jag tycker att omständigheterna med firandet av segern i Paris talar starkt mot denna 

tolkning. 

Förutom de ovan nämnda, målade han ett stort antal tavlor med motiv från Marocko. Det är två 

motiv som dominerar: marockaner som slåss, och som vilar sig i skuggan. Denna dubbla bild av 

den andre som både våldsam, obehärskad, och lat, stämmer väl överens med de rasistiska 

stereotyper som odlades i Europa. Denna ambivalens är något som Homi K. Bhabha menar 

utmärker kolonialismen. Han kritiserar Said som han menar har en alldeles för polariserade 

världsbild. Bhabha menar att diskursen utmärks av vad han kallar ”fasthet” som innebär både 

ordning och oordning. Dess huvudsakliga strategi, rasistiska stereotyper, som är välkända och 

oföränderliga samtidigt som de ständigt behöver upprepas eftersom de inte kan bevisas. Samtidigt 
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som man konstruerar en bild av den andre skapar man en bild av sig själv.
77

 De franska männen 

ville gärna se sig själva som behärskade och arbetsamma. Något man alltså åstadkom genom att 

konstruera en motpol - den andre. Att det hela kännetecknades av en rejäl dos dubbelmoral behöver 

knappast nämnas. Samtidigt som man förfasade sig över haremen blomstrade prostitutionen i Paris. 

Man fördömde arabernas brutalitet samtidigt som den franska armen mördade, plundrade och 

våldtog i Algeriet. 

Denna bild är dock inte entydig. Målningarna av våldsamma araber föreställer traditionella 

uppvisningar med män som anfaller till häst och avfyrar sina vapen. Att kunna hantera en häst och 

slåss från hästryggen är kraftfulla manliga symboler med djupa rötter i den europeiska kulturen. Vi 

vet också att Delacroix älskade hästar även om han enligt egen utsago var en usel ryttare. Men även 

om Delacroix skulle ha sett detta som i alla fall delvis ett uttryck för manlighet, är frågan hur det 

uppfattades av publiken. Det är svårt att säga säkert. Vad jag har kunnat läsa mig till kommenterade 

kritikerna målningens teckning, färg, vitalitet etc. Man jag har inte kunnat hitta några kommentarer 

om våldsamma eller lata araber. I ett Frankrike i färd med att kolonisera Nordafrika var kanske 

detta underförstått.  

Ett annat tema i diskursen är tidlösheten och oförmågan till utveckling. För Delacroix personligen 

är det inte säkert att han uppfattade detta som något negativt. Han var starkt kritisk mot synen på 

historien som en linjär utveckling och såg med skepsis på 1800-talets landvinningar. Många 

konstnärer valde orientaliska motiv som var litterära eller låg långt tillbaka i historien. Delacroix 

motiv efter Marocko var uteslutande samtida. 

Monumentalmåleriet blev Delacroix huvudsakliga fokus efter hemkomsten från Marocko. Hans 

förslag till utsmyckning av entréhallen till Palais Bourbon var en hyllning till Frankrikes koloniala 

mission. Han fick nöja sig med biblioteket och där målade han Attila som invaderar Italien. 

Hannoosh försöker få det till att barbariet hotar inom civilisationen. Själv tror jag att det 

uppfattades som att barbariska horder från östern hotar den europeiska civilisationen. Något som 

stämmer ganska väl överens med hans förslag till utsmyckning av entréhallen. I övrigt hittar man 

                                                             
77 Homi K. Bhabha, “The other question: the stereotype and colonial discourse” / Visual culture a reader, Jessica 
Evans och Stuart Hall ed., London 1999, s.370ff 
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inte mycket av referenser till Orienten inom hans monumentalmålningar. Det är mycket klassiska, 

traditionella teman från antiken och litteraturen. 

I ett utkast till sina memoarer från resan till Nordafrika kritiserade han den franska armens framfart 

i Algeriet: 

Löpgraven och minan, dessa verktyg för framsteg, har gjort slut på moskéerna som inte 

gjorde någon skada mer än att blockera vägen, och, med samma förevändning, har vi haft 

det barbariska modet att rasera de moriska kyrkogårdarna i utkanterna av städerna, där jag 

såg nya gravar utrivna och fyllda med grus, till den stora och rättmätiga vreden hos söner, 

fäder och äkta män, som tvingades se föremålen för deras ömhet störda och utsatta för ljus.
78

 

Det uttalande står onekligen i kontrast mot hans planer för utsmyckningen av entréhallen till Palais 

Bourbon. Man skulle kunna tolka det som Delacroix var för koloniseringen av Nordafrika men 

ryggade inför dess konsekvenser. Att han likt många andra fransmän ville njuta frukterna av 

koloniseringen men helst slippa se det mänskliga lidande som den medförde. 

  

                                                             
78 Olmsted 2009, s. 83ff (min översättning från engelska) 
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Sammanfattning 
Mitt syfte med denna undersökning har varit att studera Delacroix förhållande till Orienten utifrån 

ett antal centrala frågeställningar:  

 Vad var speciellt för Delacroix orientalism?  

 Hur förändrades och mognade detta måleri över tiden? 

 Hur förhöll sig Delacroix till den orientalistiska diskursen? 

Utgångspunkten för studien är en mycket omfattande sökning efter litteratur och artiklar om ämnet. 

Uppsatsen är uppdelad i tre delar: tiden före resan till Marocko 1832, resan till Marocko och tiden 

efter Marocko. 

Även om många har velat se Delacroix som en revolutionär verkade han hela tiden inom, och i 

dialog med, den klassicistiska traditionen. Han försökte förändra och förnya det akademiska 

måleriet på en rad områden. I Delacroix strävan efter förnyelse av historiemåleriet spelade de 

orientaliska verken en viktig roll. Under perioden före resan till Marocko av hans liv så dominerade 

de litterära källorna. Han konstruerade sin egen Orient i sin studio. I samma studio i Paris målade 

och utnyttjade han sina kvinnliga modeller mot betalning. Den neoklassicistiska skolan under 

ledning av David odlade en kultur som har beskrivits som homoerotisk. Delacroix definierade 

istället måleriet i (hetero)sexuella termer något som kommer till klart uttryck i hans orientaliska 

verk. 

Delacroix intresserade sig tidigt för orientaliska motiv. Han gjorde en rad studier av både föremål 

och modeller i orientaliska kostymer han lånat. Hans genombrott på salongen 1822 kan inte sägas 

ha något med orientalism att göra. Men den målning han följde upp med 1824, Blodbadet på Chios, 

var en scen från grekiska frihetskriget. Här är det tydligt hur han försöker gå ifrån det linjära 

berättandet. I denna hans första orientaliska historiemålning blandar han dagsaktuella händelser, 

strömningar i det franska samhället, och sin egen estetik. Det är tydligt hur den unge Delacroix är 

osäker och prövar olika vägar. Vid nästa salong så växlar han spår igen. Med Sardanapals död från 

1827 återgår han till litteraturen igen. Här blir temat med grymma orientaler och nakna kvinnor 

som utsätts för våld blir ännu mer accentuerat. Orientaliska despoter var även det en del av 

diskursen. Målningen flödar av orientaliska detaljer och nakna vackra kvinnor som slaktas av 
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grymma orientaler. Mitt i det hela vilar Sardanapal lugnt i en pose som påminner om en klassisk 

dödsbäddsscen. Men även om Delacroix valde en allt annan än politiskt tema skulle hans målning 

få politiska konsekvenser som han nog inte kunde anat. En hatad despot som går sin död till mötes 

för att undvika upprorsmakare var ett mycket känsligt ämne efter revolutionen. Den strategi som 

till en början var framgångsrik utmynnade i hans karriärs största fiasko. 

Det är klart att Delacroix inte på något sätt stod utanför den orientalistiska diskursen. Vi ser samma 

konstruktion av Orienten, samma rasistiska stereotyper och samma strävan efter historisk 

autenticitet, som i annat orientalistiskt måleri från den här tiden. Men han blandar det med en, 

kanske motvillig, beundran för ”de andra”. 

Som ett resultat av Frankrikes kolonisering av Algeriet fick Delacroix 1832 chansen att själv se 

Orienten. Han följde med Greve Mornay på en diplomatisk resa till Marocko. Här hittade han en 

palett av färg och ljus som nådde under ytan till betraktaren. I Marocko är antiken levande, ”Rom 

finns inte längre i Rom” utbrast han. I Marocko fann Delacroix en syntes mellan klassicism och 

romantiskt-orientaliskt måleri. Han övergav sitt sökande efter exakthet och fokuserade på det 

viktiga i målningen, den poetiska skönheten, den som talade till betraktaren. En annan förändring 

var att landskapet fick en större betydelse i hans konst. En del hävdar att det enda han beundrade i 

Nordafrika var ljuset och landskapet, medan han föraktade invånarna. Andra som Olmsted menar 

att Delacroix hyste en genuin beundran för invånarna i Marocko. 

Man kan notera att han nästan helt slutade att måla nakna kvinnor efter Marocko. Istället föreställer 

hans orientaliska målningar nästan uteslutande (påklädda) arabiska män. Orsaken till detta är inte 

riktigt klarlagd. Olmsted driver tesen att Delacroix sökte ett sätt att förnya historiemåleriet genom 

att måla manliga araber. Men även om han nu hade sådana ambitioner så gjorde han det inte. De 

enda stora målningarna med orientaliskt tema han målade efter hemkomsten är Kvinnor i Alger och 

Sultanen av Marocko. 

Kvinnor i Alger som han målade till salongen 1834 brukar anses som den första riktigt orientaliska 

målningen. Det lyckades Delacroix att få tillgång till ett harem under ett kort besök i Alger. Där 

gjorde han ett antal skisser som han sedan realiserade i sin studio i Paris. Jämfört med skisserna är 

den färdiga målningen fylld av orientaliska detaljer och kvinnorna är klädda i underbart vackra 
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kläder. Detaljerna tog hans samtid som bevis på målningen var en exakt återgivning av 

verkligheten. Själv så hävdade Delacroix att hans målningar blev bättre ju längre tiden gick och 

minnet blev oprecist. Han betonade också hela tiden att helheten var viktigare än detaljerna. 

Efter hemkomsten till Marocko släppte han de litterära och historiska källorna till sina orientaliska 

motiv och fokuserade på sina skissböcker från resan. Detta att han fokuserade på samtida motiv 

skiljer honom från många av sina samtida. I många fall upprepar han samma motiv ett flertal 

gånger. Några politiska kopplingar finns inte med undantag för Sultanen av Marocko. 

Förutom de ovan nämnda, målade han ett stort antal tavlor med motiv från Marocko. Det är två 

motiv som dominerar: marockaner som slåss, och som vilar sig i skuggan. Denna dubbla bild av 

den andre som både våldsam, obehärskad, och lat, stämmer väl överens med de rasistiska 

stereotyper som odlades i Europa.. 

Denna bild är dock inte entydig. Målningarna av våldsamma araber föreställer traditionella 

uppvisningar med män som anfaller till häst och avfyrar sina vapen. Att kunna hantera en häst och 

slåss från hästryggen är kraftfulla manliga symboler med djupa rötter i den europeiska kulturen. 

Men även om Delacroix skulle ha sett detta som i alla fall delvis ett uttryck för manlighet, är frågan 

hur det uppfattades av publiken. 

Ett annat tema i diskursen är tidlösheten och oförmågan till utveckling. För Delacroix personligen 

är det inte säkert att han uppfattade detta som något negativt. Han var starkt kritisk mot synen på 

historien som en linjär utveckling och såg med skepsis på 1800-talets landvinningar. Många 

konstnärer valde orientaliska motiv som var litterära eller låg långt tillbaka i historien. Delacroix 

motiv efter Marocko var uteslutande nutida. 

Monumentalmåleriet blev Delacroix huvudsakliga fokus efter hemkomsten från Marocko. Hans 

förslag till utsmyckning av entréhallen till Palais Bourbon var en hyllning till Frankrikes koloniala 

mission. Han fick nöja sig med biblioteket och där målade han Attila som invaderar Italien. 

Hannoosh försöker få det till att barbariet hotar inom civilisationen. Själv tror jag att det 

uppfattades som att barbariska horder från östern hotar den europeiska civilisationen. Något som 

stämmer ganska väl överens med hans förslag till utsmyckning av entréhallen. I övrigt hittar man 
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inte mycket av referenser till Orienten inom hans monumentalmålningar. Det är mycket klassiska, 

traditionella teman från antiken och litteraturen. 

I ett utkast till sina memoarer från resan till Nordafrika kritiserade han den franska armens framfart 

i Algeriet. Man skulle kunna tolka det som Delacroix var för koloniseringen av Nordafrika men 

ryggade inför dess konsekvenser. Att han likt många andra fransmän ville njuta frukterna av 

koloniseringen men helst slippa se det mänskliga lidande som den medförde. 
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Appendix: Delacroix oeuvre och inslaget av orientaliska motiv 
I sin katalog över Delacroix verk delar Lee Johnson upp målningarna i 10 kategorier:  

Typ 1816-1831 1832-1863 Summa % 

Akademiska figurer, nakenstudier, badare 

och nymfer 
10 3 13 3 % 

Kopior efter mästarna 12 4 16 3 % 

Kostymer, accessoarer, vapen och rustningar 10 0 10 2 % 

Nordafrikanska, österländska och olika 

orientaliska motiv 
8 72 80 16 % 

Hästar, andra djur och jakt 19 41 60 12 % 

Porträtt och studier av huvuden 34 29 63 13 % 

Allegori och dekorationer 5 14 19 4 % 

Historiska och litterära ämnen 51 94 145 29 % 

Religiösa målningar 8 55 63 13 % 

Landskap, stilleben, genre, blommor och 

marina motiv 
5 30 35 7 % 

 162 342 504 100 % 

Tabell 1. Målningar 

Totalt omfattar förteckningen 504 målningar. Som framgår av tabellen ovan är 80 (16 %) av dessa 

vad Johnson kallar orientaliska.
79

 Johnson kategoriserar inte Blodbadet på Chios och Sardanapals 

död som orientaliska, vilket jag anser att man måste göra. Men detta påverkar inte statistiken 

nämnvärt. 

När det gäller pasteller är det delvis en annan bild som framträder. De nordafrikanska motiven har 

en större andel, liksom landskap och blommor.
80

  

  

                                                             
79 Johnson, 1981, s.1ff 
Johnson 1886, s.1ff 
80 Lee Johnson, Delacroix Pastels, London 1995, s.1ff 
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Typ Antal % 

Studier för målningar 11 22 % 

Porträtt 5 10 % 

Litteratur och mytologi 3 6 % 

Nordafrika 11 22 % 

Vilda djur 2 4 % 

Religion 6 12 % 

Landskap, himmel och blommor 13 25 % 

 51 100 % 

Tabell 2. Pasteller 

Utöver målningar och pasteller producerade Delacroix ett mycket stort antal teckningar. Jag har 

inte kunnat hitta några uppgifter om hur stor andel av dessa som hade orientaliska motiv, men den 

är förmodligen ganska betydande. Tittar man närmare på de verk som Johnsen karaktäriserar som 

orientaliska framträder vissa mönster. Målningarna är genomgående ganska modesta till formatet. 

Titel Målad Mått i cm Salong 

Seated figure in Turkish costume 1824/25 32x24.2  

Turk seated by a saddle 1824/25 41x32.8  

Turk seated on a sofa smoking 1825 24.7x30.1  

Turk in a red cape 1825 35.5x25.5  

Indian warrior with tethered horse 1825 37x47  

Young turk stroking his horse 1826 32.7x40.7 1827-28 

Indian armed with a kukri 1830 40.7x32 1831 

Turkish horseman galloping 1831/32 14x33  

Syrian arab with his horse 1829 31.5x40  

Arab horseman practicing a charge 1832 14x21  

Arab resting and his horse 1832 18.5x22.5  

Arab cavalry practicing a charge 1832 60x73.2  

A street in Meknes 1832 46.3x64.5 1834 
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Arab cavalry practicing a charge 1833 60.5x74.5  

A courtyard in Morocco 1833 58x73.5 1838 

Collision of arab horsemen 1833/4 80.5x100.5  

Women of Algiers in their apartment 1834 180x229 1834 

Arabs of Oran 1834 32.5x41 1835 

Three natives seated by a doorway 1834 43x31.5  

Moroccan chieftain receiving tribute 1837 98x126 1838 

The fanatics of tanger 1838 98x131 1838 

Arab standing at the sea 1838 31.5x23.5  

Arab soldier by a grave 1838 47.3x56.2  

Moroccan chieftain 1838 26x17  

Encampment of arab mule-drivers 1839 38.1x46.3  

Jewish merchant in algers 1838 37.5x45  

Jewish wedding in Morocco 1837 1005x1405 1841 

Collision of arab horsemen 1843 81.3x99.1  

Two Moroccans seated in the countryside 1844 23.5x31  

The sultan of Morocco receives count de mornay 1832 31x40  

The sultan of Morocco and his entourage 1845 384x343 1845 

Arab soldier seated and his horse 1845 32x41  

An odalisque 1845 32.5x40.2 1847 

Jewish musicians from Mogador 1843 46x55 1847 

Guard-room at Meknes 1846 65.3x54.2 1847 

Guard-room at Meknes 1846 65.3x54.2  

Arab cavalry practicing a charge 1847 66x82 1847 

A standing and a seated Moroccan 1847 36x28  

Women of Algiers in an interior 1847 27.5x22  

Arabs playing chess (in Jerusalem) 1847-8 46x55.5  

Arab players 1848 96x130 1848 

An odalisque 1848 24x32.5  
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Women of Algiers in their apartment 1847-9 84x111 1849 

Women in oriental costume reclining on a sofa 1849 33x24.5  

Arab horseman at the gallop 1849 56x46  

Seated arab 1840-t 43.5x44  

Arab chieftain signaling to his companions 1851 55.9x46  

Arab horseman crossing a river 1852 45x37  

Jewess of Algiers 1852 47.3x40  

Jewess of Algiers 1852 49x38  

View of Tangier with two seated arabs 1852-3 47.2x56.4  

The Moroccan blacksmith 1852-3 48.3x59  

An orange-seller 1852/3 27.5x35.5  

Horses coming out of the water 1853 46x56  

Women at a fountain 1854 55.3x65  

The riding lesson 1854 64x81  

The Moroccan mounting his horse 1854 56x46  

Arab seated by a fire and his horse 1854 35.2x26.4  

Arab saddling his horse 1855 56x47  

Arabs travelling 1855 54x65  

The Moroccan blacksmith 1853/5 50.5x61  

The sultan of Morocco and his entourage 1856 65x55  

An odalisque 1857 35.5x30.5  

The fanatics of Tanger 1857 46.7x56.4  

Arab about to saddle his horse 1857 50x61.5  

Greeks resting in a forest 1858 49.5x61  

Moroccan troops fording a river 1858 60x73  

The banks of the river sebou 1858 48.9x59.7  

View of Tangier from the seashore 1858 81.1x99.8  

Combat of arabs 1856/8 26x35  

‘Circassian’ holding a horse by its bridle 1858 32.4x41  
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Wounded arab and his horse 1859 45x54.6  

Moroccan landscape 1850-t 32.8x41  

Arab horses fighting in a stable 1860 64.6x81  

Horses coming out of the sea 1860 50x61  

Horses at a through in Morocco 1862 76x91  

Moroccan chieftain receiving tribute 1862 73x91  

The sultan of Morocco and his entourage 1862 69.5x65.5  

An arab camp at night 1863 54.6x65.1  

Arab skirmishing in the mountains 1863 92.4x74.6  

Tabell 3. Delacroix målningar med orientaliska motiv 
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Bildförteckning 
Bild 1. Dante och Vergilius i underjorden (Dante et Virgile): Olja på duk; 1.89x2.46m; målad 

1822; Louvren; Köpt av den franska staten för 2000 fr. och överförd till Louvren. 

Bild 2. Strid mellan Giaour och Hassan (Combat du Giaour et Hassan): Olja på duk; 59.6x73.4cm; 

målad 1826; The Art Institute of Chicago; Alexandre Dumas pére, Charles Mahler, Mr. Potter 

Palmer, Mrs. Berthe Honoré Palmer, Mr. Potter Palmer Jr., Mrs. Pauline Kohlsaat Potter Palmer. 

Bild 3. Blodbadet på Chios (Scène des massacres de Scio): Olja på duk; 4.17 x 3.54 m; målad 1824; 

Musée de Louvre; Köpt av den franska staten för 6000 fr. och överförd till Louvren. 

Bild 4. Porträtt av Aspasie (Portrait d'Aspasie): Olja på duk, 81x65cm; målad 1824; Musée Fabre, 

Montpellier; Såld till Andrieu för 550 fr., Alfred Buyas som gav tavlan till staden Montpellier. 

Bild 5. Sardanapals död (La Mort de Sardanapale): Olja på duk; 3.95 x 4.95 m; målad 1827-28; 

Musée de Louvre; Såld av konstnären till John Wilson 1846 för 6000 fr. Såld till Durand-Ruel 1873 

för 96 000 fr. Såld till James Duncan 1889 för ca 46 000 fr. Haro köpte den 1892 för 34 000 fr. 

Baron Vitta köpte den 1893 för 80 000 fr. Louvren köpte till slut tavlan 1921 för 700 000 fr. 

Bild 6. Fanatiker i Tanger (Les Convulsionnaires de Tanger): Olja på duk; 97.8x131.3cm; målad 

1838; Minneapolis Institute of Art; Van Isaker, Jourdan, Marquis du Lau, P. Burty, Edwards, 

Foeder, Faure, George I. Seney, James J. Hill, Louis W. Hill. 

Bild 7. Algeriska kvinnor (Femmes d’Alger dans leur appartement): Olja på duk; 1.80 x 2.29 m; 

målad 1834; Musée de Louvre; Inköpt av Louis-Philippe för 2400 fr. och placerad i Louvren. 

Bild 8. Sultanen av Marocko (Le Sultan du Maroc entouré de sa garde): Olja på duk; 3.84 x 3.43 ; 

målad 1845; Musée des Augustins, Toulouse; Inköpt av franska staten för 4000 fr. och placerad i 

museet i Toulouse 

Bild 9. Attila invaderar Italien och konsterna (Attila suivi de ses hordes barbares foule aux pieds 

l’Italie et les Arts) 


