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Abstract   

A Beautiful Soul in a Controlled Body: Ideal and Virtue in Portrait of Swedish Royalty in the 

Light of Castiglione’s Il Cortegiano. 

 

In Italy in 1528 the famous author Baldassare Castiglione published the book Il Cortegiano. 

In words Castiglione portraits the ideal courtiers and provides a lot of advice on how to 

achieve the ultimate courtier manner. For example he introduces and explains the words 

sprezzatura and grazia. His advice spread from Italy and influenced the courts around Europe.   

 

My purpose with this study has been two folded. Firstly, I have analysed Castigliones Il 

Cortegiano in order to examine his vision of virtues and ideals. Castiglione’s advice on the 

perfect courtier is several and the book is quite extensive. In order to make his advice clear I 

have arranged these under five headings: noble birth, ideals of a gentleman, beautiful 

character, warlike virtues and book learning. Furthermore, I have analysed four portraits of 

Swedish rulers. The portraits are as follows: Johan Baptista van Uther’s portrait of Johan III 

produced in 1582, Matthaeus Merian’s picture of Gustav II Adolf from 1632, David Beck’s 

portrait of queen Kristina produced in 1650 and finally David Klöcker Ehrenstrahl’s portrait 

of the riding Karl XI from 1682. Finally, I have applied Castiglione’s advice on the portraits 

in order to study how well they conform.   

 

The study has shown that many of the ideal and virtues emphasized by Castiglione are similar 

to many of those highlighted in the portraits. The idea of a beautiful soul in a controlled body 

seems to run like a thread through the selected portraits as well as in Castiglione’s advice on 

how to be an ideal courtier.  

 

In conclusion, many of the ideals stressed by Castiglione in sixteenth century Italy also 

inspired Swedish sovereigns. His advice also seems to have survived in the seventeenth 

century, if nonetheless in other forms.  
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I. INLEDNING 

 

”[---] ty en persons yttre återspeglar ofta hans inre.”
1
 

 

Denna tro och övertygelse som citatet ovan framhåller visade sig i den antika konsten i form 

av en harmonisk och balanserad kropp som en reflektion av en förträfflig själ.
2
 Likt antika 

ideal sågs dygd under renässansen som en åtrådd inre egenskap som det fanns en ständig 

strävan efter att förverkliga. En ansträngning hos renässanshumanisterna låg i att omstrukturer 

universitetsväsendet till att inte enbart förmedla kunskap och färdigheter, på det sätt som 

brukades av skolastikerna vid de medeltida universiteten, utan att istället lägga fokus på att 

utveckla studenternas dygd och introducerade då studia humanitatis. Under antiken hade 

utformandet av ett dygdigt jag varit nära sammanlänkat med de fria konstformerna, artes 

liberales.
3
 Till de viktigaste dygderna hörde de så kallade kardinaldygderna: rättrådighet, 

måttfullhet, vishet och mod, vilka inte sällan inom konsten framställdes, liksom ödet eller 

lyckan, i kvinnlig gestalt. I kristen kontext följs dessa dygder vanligen av de teologiska 

dygderna tro, hopp och kärlek.
4
   

 

Då porträtt var ett kraftfullt visuellt medel som brukades frekvent av kungligheter under 

tidigmodern tid är det intressant att se hur dygder betonats och vilka ideal som framhållits. I 

en diskussion kring dygder och ideal är också renässansförfattaren Baldassare Castiglione och 

dennes berömda verk Il Cortegiano från 1528 ytterst intressant. Då de råd som Castiglione 

sammanställde för den ideala hovmannen kom att i hög grad inspirerar såväl Italien som andra 

delar av Europa ligger det nära till hands att tro att dessa ideal också speglar sig i tidens 

porträttkonst. 

 

Med detta sagt har min avsikt med denna studie varit att undersöka utvalda porträtt av svenska 

kungligheter för att se hur väl dessa överensstämmer i fråga om dygd och ideal med de råd 

som Castiglione betonade för en fulländad människa vid hovet.  

 

                                                 
1
 Castiglione, B. Boken om hovmannen. 2003, s. 161 

2
 Brown, C. Skönhetens mask. Historia om kropp och själ, ideal och verklighet. 2011, s. 48-50  

3
 http://www.idehist.uu.se/distans/ilmh/Ren/HUM.htm (2012-11-11)  

4
 Carr-Gomm, S. The Secret Language of Art. The illustrated decoder of symbols and figures in Western 

painting. 2009, s. 250-251 

 

http://www.idehist.uu.se/distans/ilmh/Ren/HUM.htm
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Syfte och frågeställningar 

Allt sedan porträttkonstens stora genombrott och framväxt under renässansen har porträtt 

använts som representationer eller monument över den avbildade såväl som kraftfulla redskap 

för furstar att legitimera den egna ställningen gentemot andra furstehov runt om i Europa. Till 

en början utvecklades denna konstform för självmedvetna furstar, kondottiärer och köpmän 

liksom humanister och högt uppsatta kyrkomän under renässansen.
5
 I och med att 

nationalstaterna runt om i Europa växte sig starkare blev det viktigt med härskarbilder som 

uttryckte makt och status hos fursten och därmed också nationen. Inte sällan sågs 

maktsymboliken som än viktigare att framhålla än furstens verkliga utseende.
6
 De fyra 

porträtt föreställande svenska regenter som fångat mitt intresse och som legat till grund för 

min studie är: En målning föreställande Johan III (1537-1592) av Johan Baptista van Uther 

från 1582, en av Gustav II Adolf (1594-1632) målat av Matthaeus Merian från 1632, ett 

porträtt av drottning Kristina (1626-1689) av David Beck från 1650 och slutligen ett av Karl 

XI (1655-1697) målat av David Klöcker Ehrenstrahl från 1682. Dessa porträtt har i min studie 

kommit att verka som representanter för skilda historiska tidpunkter. Inte nog med att dessa 

porträtt är vackra att beskåda de är också ytterst intressanta att koppla till Castigliones råd till 

en människa vid hovet. Med detta sagt har min avsikt med studien varit att studera utvalda 

porträtt i relation till Castigliones hovideal.  

 

Min studie har således innehaft något av en dubbel karaktär liksom den är tydligt 

tvärvetenskapligt präglad. Det kan redan nu också understrykas att flera aspekter, från 

idéhistoriska till dräkthistoriska, har varit avgörande för att nå en slutsats. För att nå de 

teoretiska aspekterna av Baldassare Castigliones Il Cortegiano har en form av teoretisk 

modell över verket skapats. Uppsatsens teoretiska del innehåller således ett försök att utreda 

och sammanställa de ideal och dygder som i detta verk förhålls och därmed hur en dygdig 

människa vid hovet enligt Castiglione bör uppträda. När det kommer till Castigliones verk bör 

det ännu en gång understrykas att det är de teoretiska aspekterna av Il Cortegiano som är av 

intresse för min studie.  

 

Mitt andra syfte har därefter varit att grundligt studera ett antal utvalda målningar av svenska 

kungligheter för att slutligen applicera den teoretiska Castiglionemodellen på dessa porträtt. I 

uppsatsens avslutande kapitel diskuteras och lyfts således uppsatsens frågeställningar fram 

                                                 
5
 Hurd, M (m.fl.). Iklädd identitet. Historiska studier av kropp och kläder. 2005, s. 90-91   

6
 Christensson, J (red.). Signums svenska kulturhistoria. Renässansen. 2005, s. 448-449 



7 

 

och min förhoppning är att bedömningen av hur väl Castigliones ideal överensstämmer med 

de ideal och dygder som framkommit i porträttsanalysen skall bli tydlig.  

 

I korthet har således mitt syfte varit att analysera fyra porträtt av svenska furstar och utröna 

hur väl dessa överensstämmer i fråga om dygd och ideal med Castigliones råd för att bli en 

fulländad person vid hovet. Med de utgångspunkter som beskrivits ovan har uppsatsens 

frågeställningar preciserats som följer:  

 

Hur framställs de svenska kungligheterna i de utvalda porträtten; vilka element, egenskaper 

och kvaliteter tycks ha varit viktiga att framhålla? Hur väl överensstämmer porträtten vad 

gäller dygd och ideal med Castigliones råd till det ideala hovfolket?  

 

Avgränsningar 

Med den tidsbegränsning och det omfång som ges inom ramen för en D-uppsats i 

konstvetenskap samt min strävan efter att ge en så genomstuderad bild av portätten liksom 

Castigliones Il Cortegiano som möjligt blev urvalet av porträtt fyra till antalet. Som den 

uppmärksamme läsaren redan noterat har uppsatsens geografiska rymd blivit Italien under 

renässansen då Castigliones verk publicerade, men också Sverige mellan åren 1582-1682, då 

det första och det sista av de utvalda målningarna färdigställdes. Porträtten kan således 

inordnas inom denna tidsrymd och som noterats ovan har avbildningarna fått verka som 

representanter för tidpunkter från sent 1500-tal till och med sent 1600-tal. Valet att inkludera 

just de ovannämnda porträtten i min studie grundar sig i att de är goda representanter för sin 

tid liksom de också är olika utformade vilket har gjort studien mer intressant. Exempelvis har 

jag valt att inkludera ett ryttarporträtt liksom porträtt av kungar men också av en drottning, 

materialet är således av en varierad karaktär. Valet att använda mig av Castigliones Il 

Cortegiano som teoretisk utgångspunkt grundar sig i mångt och mycket i det faktum att hans 

bok sägs ha präglat mycket av det sena 1500-talets liksom 1600-talets porträttkonst.  

 

Disposition  

Jag vill med denna text ge en förklaring till vissa delar i min valda struktur för uppsatsen.  

 

Den del som benämns som ”Material” innehåller mitt huvudsakliga material, det vill säga de 

utvalda porträtten och Castigliones Il Cortegiano. Jag har dock också valt att inkludera en 

mindre underrubrik på slutet med forskning som varit avgörande för min studie. Under 
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rubriken ”Tidigare forskning” återfinns, som titeln antyder, tidigare studier kring mitt valda 

ämne. Det bör dock noteras att mycket av den litteratur som behandlas i detta kapitel också 

har varit väsentlig och således brukats i min studie. Då flera av de verk som använts i min 

undersökning således ansluter sig till tidigare forskning kring ämnet fann jag det naturligt att 

placera dessa under samma avsnitt.   

 

Teorikapitlet inleds med en kort kommentar till väsentlig information om begreppen dygd och 

ideal i relation till den historiska kontexten. Mitt val att inkludera denna del grundar sig i att 

jag tror att läsaren kan tillgodogöra sig min studie på ett bättre sätt genom att förses med 

förklaringar och information om dygd och ideal i allmänhet under 1500- och 1600-talen, 

istället för att direkt kastas in i teorin om Castigliones Il Cortegiano och porträttanalysen av 

de utvalda kungligheterna. Teorikapitlet följs sedan av min tolkning och sammanställning 

med fokus på de teoretiska utgångspunkterna av Castigliones Il Cortegiano. Notera att en 

utförligare diskussion om verket, mottagande och den kontext i vilken den skrevs har 

placerats under kapitelet ”Material”. Teorins första del består av en genomgång av 

hovmannen, indelad i fem underrubriker som kan tänkas passande för de teman eller 

karaktärsdrag Castiglione finner lämpliga för personer vid hovet. Andra delen i teorikapitlet 

behandlar hovdamen och bör betraktas som ett tillägg till delen om hovmannen då flera av de 

egenskaper som tillskrivs den ultimata mannen vid hovet också angår kvinnorna vid hovet. 

När det kommer till teoridelen kommer den uppmärksamme läsaren snart att notera att vissa 

delar eller egenskaper som lyfts fram av Castiglione är vida i sitt omfång. Då jag avser att 

applicera Castiglione ideala egenskaper på utvalda porträtt ter det sig naturligt att de konkreta 

ytliga ideal som förspråkas ges en större rymd. Detta betyder dock inte att de mer abstrakta 

egenskaper som är svåra att utläsa i enbart porträtt helt har utelämnats i teoridelen.   

 

Analyskapitlet innehåller verksanalyser av de utvalda porträtten och behandlar såväl symbolik 

som dräkthistoriska element i relation till den tid i vilken avbildningen skedde. Innan varje 

porträtt analyseras har jag valt att inkludera en kort historisk bakgrund till varje avbildad 

kunglighet där jag försökt inkludera väsentlig information. Detta då jag tror att läsaren kan 

tillgodogöra sig analysen på ett bättre sätt genom att få en inblick i kungligheternas liv och 

person utan att direkt kastas in i porträttanalysen. Däremot har information om de konstnärer 

som utfört målningarna placerats under rubriken ”Material”. Det kan också noteras att min 

studie löpande har relaterats till den historiska kontexten då det är oundvikligt att inte ta denna 

i beaktande. Läsaren kommer således se en ständig återknytning till 1500- och 1600-talets 
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seder och bruk. Vidare framhålls och diskuteras varje porträtt var för sig med såväl en 

genomgång av bildytan eller motivet i målningen som med kopplingar till tidens ideal och 

dygd. Notera att den egentliga tolkningen av målningarna i relation till Castigliones hovideal 

lyfts fram först i kapitlet ”Diskussion och slutsatser” men att den uppmärksamme läsaren 

säkerligen kommer ana kopplingar redan i analysdelen. Diskussions- och slutsatskapitel har 

strukturerats i likhet med teorikapitlet dock med andra underrubriker, detta för att på ett 

tydligt sätt lyfta fram likheter och skillnader i Castigliones råd med det som framkommit av 

porträttanalysen. Det skall dock noteras att då Castigliones ideal, sammanställda i de fem 

underrubrikerna, inte gärna låter sig sönderdelas kommer de stundom att diskuteras parallellt 

liksom upprepas under flera underrubriker. Detta kapitel innehåller således en diskussion 

kring de inledande frågeställningarna och där den teoretiska modellen kopplas till 

porträttanalysen och uppsatsens slutsatser tydliggörs.  

 

Notera också indelningen i bildförteckningen på slutet där de första fyra bilderna utgör mitt 

huvudsakliga material, det vill säga de porträtt jag studerat i förhållande till Castigliones Il 

Cortegiano. Dessa bilder har infogats i textmassan. De övriga målningarna är sådana som jag 

i texten nämner och därmed är att betrakta som jämförande porträtt för att visa på likheter och 

skillnader. Dessa har jag däremot inte applicerat i texten utan finns att beskåda endast i 

bildförteckningen.  

 

Material 

De fyra porträtten  

Vid vetenskapliga studier krävs alltid urval av olika slag. Då produktionen av fursteportätt 

kring sent 1500-tal till sent 1600-tal är ytterst omfångsrik blev också för mig ett urval 

nödvändigt. Jag har dock i största möjliga mån inkluderat olika porträtt som tillsammans skall 

ge en så varierad bild som möjligt av hovidealet i Sverige samtidigt som dessa porträtt också i 

min studie verkar som representanter för den angivna tidsaspekten. De porträtt som valts ut är 

således fyra till antal, alla är relativt olika och därmed ytterst intressanta att studera med fokus 

på ideal och dygd utifrån Castigliones hovmannabok.  

 

Under tiden mellan cirka 1530-1630 kan man i Sverige se en successiv ökning av 

porträttmåleriet. Dessvärre har dock mycket av de konstverk som producerades gått förlorade 

och många av de porträtt som finns kvar idag är kopior. Många svenska renässansporträtt 

följde med ut ur Sverige genom exempelvis giftermål. Flera av de konstnärer som 
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producerade fram vasarenässansens måleri var av annan nationalitet än svensk. För att kunna 

jämföra sig med, men också hävda sig mot furstar runt om i Europa, kallade man in 

hovmålare främst från Nederländerna och Tyskland för att avbilda furstarna i fördelaktiga 

positioner i makt- och statusfyllda porträtt. Bland dessa utländska hovmålare finner vi namn 

så som Jacob Binck, Dominicus ver Wilt och Johan Baptista van Uther.  

 

Bild 1 föreställer Johan III och är målat av just Johan Baptista van Uther från 1582. Denne 

verkade som Erik XIV:s såväl som Johan III:s hovmålare. Han kom till Sverige kring 1562 

och kom att stanna i landet ända fram till sin död 1597. I van Uthers uppdrag som målare 

ingick en rad altartavlor, bland annat målade han till kapellet på Stockholms slott en målning 

återgivande Nattvarden, liksom flera porträtt. Det bör dock nämnas att hans målningar inte är 

signerade, vilket är föga förvånande med tanke på att detta inte blev vanligt i Sverige förrän 

kring 1630.
7
 Porträttet har dock daterats till 1582 och eftersom van Uther var den enda 

konstnär verksam vid det svenska hovet vid denna tid har man fastslagit att han utfört 

porträttet.
8
 I relation till Castigliones hovmannaideal tänker man kanske främst på Johan III:s 

bror Erik XIV och dennes berömda friarporträtt, som verkligen uppvisar flera av Castigliones 

dygder. Det är ju också känt att de svenskar som sägs ha ägt ett exemplar av Il Cortegiano är 

just Erik XIV och Per Brahe d.ä. Johan skall dock ha ärvt boken efter sin bror. I 

sammanhanget bör dock noteras, som Burke beskriver, att det inte finns någon försäkran att 

personen som ägde ett verk faktiskt hade läst det.
9
 Då Eriks friarportätt redan är väl 

uppmärksammat liksom genomforskat föll mitt val på Johan III:s porträtt.  

 

Bild 2 skildrar ”Lejonet från Norden”, Gustav II Adolf i ett porträtt av Matthaeus Merian d.ä. 

från 1632. Också detta porträtt är intressant att studera ur ett dygdeperspektiv, inte minst då 

det uppvisar en bild av en äkta krigarkonung. Målaren Matthaeus Merian d.ä. levde mellan 

1593-1650 och var en tysk kopparstickare och förläggare.
10

  

 

Också bild 3 är ytterst intressant, framför allt då det föreställer en drottning istället för de 

övriga porträtten som föreställer kungar. Det tredje porträttet avbildar drottning Kristina i den 

välkända målningen av David Beck kring 1650. Detta har alltså flera intressanta faktorer att 

lyfta fram, inte minst i relation till Castigliones hovmannaideal. Den nederländske 

                                                 
7
 Alm, G (m.fl.). Signums svenska konsthistoria. Renässansens konst. 1996, s. 248 

8
 Alm, 1996, s. 254-255 

9
 Burke, P. The Fortunes of the Courtier. 1995, s. 6 

10
 www.ne.se, Uppslagsord: Matthäus Merian d.ä. 

http://www.ne.se/
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hovmålaren David Beck levde mellan 1621 – 1656 och verkade främst som porträttör. Han 

var främst verksam i Sverige vid drottning Kristinas hov (1647 – 1651) och i Rom (1653 – 

1656).
11

 Innan han anlände till Sverige 1647 hade han verkat vid flera andra furstehov såväl 

som studerat för van Dyck i London. 1653 nådde han fram till Rom och då Kristina anlände 

kort efter honom kom han återigen att verka i hennes tjänst.
12

  

 

Den fjärde och sista bilden är målad av David Klöcker Ehrenstrahl och föreställer Karl XI till 

häst vid slaget vid Lund från 1682. Också denna bild har flera intressanta element att studera 

utifrån ideal. Inte nog med att det är ett ryttarporträtt, så sakteliga börjar vi nu närma oss slutet 

av 1600-talet och det kan tänkas att Castigliones ideal successivt börjat avta och mynna ut i 

nya ideal. Hovmålaren David Klöcker, sedermera Ehrenstrahl efter att han adlats 1674, levde 

mellan åren 1628 – 1698. I Sverige hördes han först talas om i och med fredskongressen i 

Osnabrück 1646 där han fick i uppgift att verka som skrivare i det svenska kansliet. Efter 

detta utbildade han sig till djurmålare hos Juriaen Jacobsz i Amsterdam. Han tycks dock inte 

ha influerats i någon högre grad av Jacobsz stil utan fortsatte sitt målande i den tysk-

holländska realismens anda, vilken han tagit med sig från sin födelseort Hamburg. Ehrenstrahl 

blev sedan konterfejare åt Carl Gustaf Wrangel, för vilken han under åren 1651-1652 utförde 

ett tiotal porträtt. I Ehrenstrahls tidiga verk kan influenser, inte minst vad gäller teknik, från 

Matthaeus Merian d.y. skönjas. Under hösten 1654 lämnade sedan Ehrenstrahl Sverige för 

Venedig, hans verksamhet som hovmålare i Sverige slutade dock inte där. Bland annat kom 

han att, i stort sätt under hela Karl XI:s levnad, avbilda kungen och dennes familj och inte 

sällan i allegoriska former. Han målade också flera bilder av kungens djur, däribland hästen 

Brilliant samt jakthunden Turck.
13

 Ehrenstrahl var en skicklig brukare av allegoriska inslag i 

måleriet och var förtrogen med de ikonologiska handböcker som givits ut sedan 1500-talet. 

Bland de mest välkända återfinns Cesare Ripas Iconologia och Andrea Alciatis Emblemata.
14

 

 

Baldassare Castiglione och Il Cortegiano 

Baldassare Castiglione föddes 1478 i Casatico i närheten av Mantua i landskapet Lombardiet 

vilket regerades av Gonzagafamiljen. År 1503 gick Castiglione i tjänst hos hertigen 

Guidobaldo da Montefeltro och hans hustru Elisabetta Gonzaga i Urbino. Flera händelser som 

ägde rum under Castigliones levnad kom att påverka honom såväl som hans verk. Bland dessa 

                                                 
11

 www.ne.se, Uppslagsord: David Beck 
12

 Alm, G (m.fl.). Signums svenska konsthistoria. Barockens konst. 1997, s. 372 
13

 Alm, 1997, s. 396-415 
14

 Cavalli-Björkman, G & Karlsson E-L (m.fl.). Ansikte mot ansikte: porträtt från fem sekel. 2001, s. 151  

http://www.ne.se/
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återfinns Ludvig XII och Frankrikes ockupation av Milano 1499, Guidobaldo da Montefeltros 

död 1508 och Il sacco di Roma (plundringen av Rom) 1527 då Karl V av Spaniens trupper 

härjade fritt i Rom under flera dagar.
15

  

 

Castigliones verk publicerades för första gången 1528 och är skriven under en tid präglad av 

politiskt kaos och sociala förändringar. Hans berömda bok om den ideala hovmannen är 

uppdelad i fyra böcker med något skilda teman. Första boken behandlar frågor så som ädel 

börd, krigskonst, språk och de visuella konstformerna. Trots att första boken kan kännas som 

fri och impulsiv är det ändock en klar struktur som följs. Andra boken fortsätter att porträttera 

den ideala hovmannen och stor vikt läggs vid samtalets konst. Den tredje boken behandlar till 

en relativt stor del hovdamen och dennas ideala kvaliteter. Diskussionen övergår dock snart 

till att behandla jämlikhet mellan män och kvinnor. Fjärde boken behandlar relationen mellan 

hovman och furste samtidigt som slutordet lämnas till Pietro Bembo som förser läsaren med 

ett känslosamt tal om andlig kärlek.      

 

Castiglione visar på att han är medveten om svårigheterna med att i ord porträttera den 

fulländade hovmannen. I diskussionen framhåller han också de antika mästare som influerat 

hans eget verk, Platon, Xenofon och Cicero, vilka också beskrivit ideal (den ideala staten, 

kungen och vältalaren).
16

 Verket är skrivet i dialogform och innehåller flera stoiska såväl som 

nyplatonska inslag. Inte nog med att Castiglione skriver verket i dialogform, vilken var den 

form som Platon använde sig av, tankar så som människans möjlighet att höja sig till en högre 

kunskap och förmågan att kunna överträffa sig själv har sina spår i denna tradition.
17

 Hos 

renässanshumanisterna återupplivades det klassiska bildningsidealet, vilket under antiken 

hade varit nära sammanlänkat med de fria konsterna, artes liberales, vilka människan borde 

behärska. Enligt den antika retorikern Cicero borde målsättningen med de fria konsterna vara 

att forma dygdiga människor. Fogelberg Rota uppmärksammar en intressant koppling till 

renässansakademierna vilka uppstod i anslutning till renässanshoven. I akademierna 

återupplivades denna kunskapsmodell där huvuduppgiften låg i att höja medlemmarnas 

sociala status såväl som lärda kompetens.
18

  

 

                                                 
15

 Castiglione, 2003, s. 9- 15 
16

 Castiglione, 2003, s. 44-45 
17

 Fogelberg Rota, S. Poesins drottning. Christina av Sverige och de italienska akademierna. 2008, s. 43-47 
18

 Fogelberg Rota, 2008, s. 45 
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Det faktum att verket är skrivet i dialogform där flera personer samtalar och framför åsikter 

innebär i praktiken att det kan vara svårt att avgöra vilka av dessa ståndpunkter som är 

Castigliones egna. Burke noterar också det faktum att trots att verket skrivits i dialogform har 

det av flera kommit att betraktas mer som en traktat. På grund av de många förändringar och 

kommentarer som gjorts av andra sedan boken först publicerades 1528 har verkets öppna 

form och innebörd i viss mån gått förlorad.
19

 I sammanhanget bör också understrykas den 

publik till vilken Castiglione, liksom flera andra av hans samtida författare, avsåg att skriva 

för, nämligen män.
20

 

 

Efter konciliet i Trent (1545-1563) och det kyligare klimat som kom i och med 

motreformationen, kan det anas att verket anpassades efter detta nya kulturella klimat. Som 

med flera andra av renässansens författare hamnade Castigliones verk på kyrkans Index över 

förbjudna böcker. Trots att Castiglione inte betraktades som en man som med avsikt menade 

att skriva något skandalöst sågs speciellt vissa ordval, så som ödet eller gudomlig, som 

stötande och uppmanades därför att raderas eller ändras.
21

 Något som i praktiken innebär att 

innebörd och öppenhet till viss del går förlorad. 

 

Valet att applicera Castigliones hovmannaideal på utvalda porträtt av kungligheter kan te sig 

vanskligt då det är just hovmannen och hovdamen som porträtteras i ord. Det skall dock 

noteras att detta ideal även kom att sätta sin prägel tidens furstar.
22

 Det har också framhållits 

att Castigliones verk, kanske mer än något annat, kom att möjliggöra spridningen och 

internationaliserandet det hovideal som under tidigt 1500-tal skapades i Italien.
23

 

 

Övriga källor 

Också en vidd av litteratur runt omkring mitt ämne har varit väsentlig för att få en förståelse 

för tidens samhälle, mentaliteter, ideal och dygd såväl som konstformer. Denna lista över verk 

är såväl lång som omfattande. Några verk som varit avgörande för mina slutsatser bör dock 

nämnas, däribland Carolina Browns Skönhetens mask: historia om kropp och själ, ideal och 

verklighet från 2011 vilken behandlar skönhetens historia. Trots att verkets tyngdpunkt ligger 

på 1700-talet förses läsaren med blickar bakåt såväl som framåt i tiden vilket gör den ytterst 

                                                 
19

 Burke, 1995, s. 19-20 
20

 http://www2.idehist.uu.se/distans/ilmh/Ren/ren-gadol.htm (2013-04-03) 
21

 Burke, 1995, s. 101-102 
22

 Fogelberg Rota, 2008, s. 251  
23

 Christensson, 2005, s. 445 
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intressant för min studie om ideal och dygd. Intressant är också att Brown applicerar en rad 

perspektiv så som idéhistoriska liksom konstvetenskaplig vilket ger boken ett särskilt djup. 

Värt att nämna är också Iklädd identitet. Historiska studier av kropp och kläder från 2005 

vilken inkluderar en rad texter rörande bland annat ämnen så som identitet, kläder och 

kroppsspråk från 1500-talet till idag. De ämnen som behandlas liksom det faktum att flera 

texter berör 1500- och 1600-talen gör verket väsentligt också för min porträttanalys. Lika så 

har Lena Rangströms Modelejon. Manligt mode 1500-tal, 1600-tal, 1700-tal från 2002 varit 

av yttersta vikt i min analys av de utvalda kungaporträtten, särskilt då en studie av de 

avbildades klädedräkter har varit avgörande för att nå en slutsats.  

 

Innan varje porträttanalys tar sin början har jag skrivit en kort introduktion eller bakgrund till 

de avbildade kungligheterna. Till dessa texter har jag använt mig av nyare biografier och 

dylikt om de svenska regenterna. För bakgrunden till Johan III har jag använt Lars Ericsons 

Johan III. En biografi från 2004 tillsammans med Lars-Olof Larssons Arvet efter Gustav 

Vasa. En berättelse om fyra kungar och ett rike från 2005. Ericson ger i verket en god bild av 

fursten Johan III såväl som människan Johan. Larssons verk i sin tur är det sista i en trilogi 

som inleds med Kalmarunionens tid från 1997 och sedan Gustav Vasa. Landsfader eller 

tyrann? Från 2002. Verket följer en kronologi samtidigt som händelser i svensk historia 

problematiseras på ett översiktligt sätt. Till texten om Gustav II Adolf har jag främst använt 

Sverker Oredssons Gustav II Adolf från 2007. Oredsson förser läsaren med en bild av en 

krigsbesatt protestantismens försvarare. När det kommer till drottning Kristina har jag använt 

Marie-Louise Rodéns Drottning Christina. En biografi från 2008. Kristina har många gånger 

beskrivits som två olika personer, en under regeringstiden i Sverige och en något mer rastlös 

själ under tiden i Italien. Rodén lyckas på ett bra sätt sammanfoga dessa bilder samtidigt som 

läsaren kronologiskt leds genom Kristinas liv och verkan. Stefano Fogelberg Rotas utförliga 

avhandling Poesins drottning. Christina av Sverige och de italienska akademierna från 2008 

har också använts. I detta verk behandlas allt ifrån Kristinas sätt att legitimera sig som 

drottning även efter tronavsägelsen till skapandet av en Kunglig Akademi och poeters sätt att 

framställa henne som hjältinna. Verket har inte enbart varit av vikt för min uppsatsdel om 

porträttet av Kristina utan också för min teoretiska mall av Castigliones Boken om 

hovmannen. Slutligen har till bakgrundsdelen om Karl XI Göran Rystads Karl XI. En biografi 

från 2001 använts. Häri ger Rystad en god bild av den konung som många gånger kommit i 

skuggan av sin far Karl X Gustav och sonen Karl XII. 
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För alla övriga källor som använts i studien samt för vidare läsning hänvisas läsaren till 

litteraturlistan i slutet av uppsatsen.   

 

Metod 

Studiens premisser 

I ett tidigt stadium, i förarbetet till uppsatsen, stod det klart att Castigliones verk kom att 

påverka och verka som ideal inom hoven runt om i Europa. Vad jag kommer att fokusera på 

är dock hur dessa ideal speglas i den svenska porträttkonsten under sent 1500- och 1600-tal. 

Det ter sig onekligen så att även de konstverk som valts ut för min studie uppvisar vissa 

apsekter eller egenskaper som skulle kunna härledas till Castigliones ideal. Mitt antagande är 

således att de ideal och dygder som tycks ha varit viktiga att framhålla i de utvalda porträtten 

överensstämmer på flera punkter med de som framhålls av Castiglione.   

 

Genomförande och tillförlitlighet  

Min studie innefattar dels en texttolkning av Castigliones Il Cortegiano med ett tyngre fokus 

på ideal och dygd och dels en ikonografisk analys av utvalda porträtt av svenska kungligheter. 

Slutligen sammankopplas sammanställningen av Castigliones verk med porträttanalysen för 

att utreda hur väl dessa överensstämmer vad gäller dygd och ideal. Kanske kan det uttryckas 

som att mitt tillvägagångssätt är av analytisk såväl som komparativ karaktär. Min 

undersökning skulle också kunna placeras under kategorin kvalitativ studie liksom den också 

präglas av ett tvärvetenskapligt förhållningssätt. Dels har konstvetenskapliga perspektiv 

anlagts på porträttanalysen och dels har en litteraturstudie utförts av Castigliones verk där 

också den historiska kontexten framhålls.  

 

I min analys av de utvalda porträtten har jag använt mig av en ikonografisk analys, det vill 

säga en form av bildtolkning. Termen ikonografi härstammar från grekiskans eikon (bild) och 

grafein (skrift) och syftar således till att studera tolkningar av bilder i bildkonst men också i 

arkitektur.
24

 Med ikonografi menas således ”[…] vetenskapen om bilders innehåll och 

bildmotivs uppkomst, innebörd, utveckling och spridning.”
25

 Denna metod avser att analyser 

bilder som om de vore texter i en strävan efter att urskilja olika meningsnivåer. Kända namn 

inom denna forskningsmetod är Aby Warburg, Émile Mâle och inte minst Erwin Panofsky. 

Dessa betraktas som viktiga förgrundsgestalter till metoden, vilken skapades som reaktion 

                                                 
24

 www.ne.se, Uppslagsord: ikonografi. 
25

 Cornell, P (red.). Bildanalys. Uppslagsbok. Teorier, metoder, begrepp. 1988, s. 173.  
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mot ett alltför formalistiskt förhållningssätt gentemot konsthistorien.
26

 Främst finner jag 

Panofskys ikonografisk-ikonologiska metod värdefull, vilken presenteras i form av tre olika 

nivåer för analys i verket Meaning in the Visual Arts från 1955. För att i korthet redogöra för 

dessa behandlar den första nivån, den pre-ikonografiska nivån (Pre-iconographical 

description), det faktiska eller konkreta som avbildats i målningen, en beskrivning av 

bildytan. Andra nivån, den ikonografiska nivån (Iconographical analysis), kopplar motivet, i 

en önskan att identifiera och tolka det avbildade, till litterära källor. Här handlar det i stora 

drag om att tolka och bestämma vad och eventuellt också vem som avbildats i målningen. 

Tredje och sista nivån, den ikonologiska nivån (Iconological interpretation), sammanlänkar 

motivet med de betydelser vilka samtiden lade i verket. I tredje nivån tolkas således 

målningens dolda betydelser och innehåll. Bilden ses på denna nivå som ikonografisk i en 

djupare mening och som en del i en större helhet.
27

 Mitt val att framhålla Panofsky grundar 

sig i att hans metod, främst hans första och till viss del också tredje nivå, har varit användbar i 

min studie av de kungliga porträtten. Detta då jag velat undersöka dels den konkreta bildytan, 

vad som avbildats, men också dess dolda betydelser. Notera dock att Panofsky mer har verkat 

som inspiration i min bildanalys än som en metod jag följt och brukat helt osjälvständigt.  

 

Det skall också noteras att även en vida dräkthistorisk analys har varit avgörande i min 

strävan efter att utröna likheter och skillnader mellan de utvalda porträtten och de dygder och 

ideal som förspråkades av Castiglione. I min studie av porträtten, föreställande tre män och en 

kvinna, är det också oundvikligt att inte också vidröra vissa genusaspekter.   

 

Som nämnts ovan har också en texttolkning av Castigliones Il Cortegiano utförts. Den 

teoretiska delen om verket är just teoretisk, där en modell för Castigliones råd till det ideala 

hovfolket presenteras. Denna studie omfattar hela verket gällande dygd och ideal med fokus 

just på de teoretiska aspekterna av verket. Av naturliga skäl har jag haft porträttanslysen i 

åtanke vid skapandet av den teoretiska modellen vilket resulterar i att vissa delar är mer 

omfattande än andra. Med detta sagt har dock inga väsentliga element avgörande för 

sammanställningen och uppsatsens slutsatser utelämnats. Värt att notera i sammanhanget är 

också den källkritiska aspekten. Som vid alla texttolkningar liksom undersökningar i 

allmänhet är det av största vikt att bruka ett källkritiskt förhållningssätt, något som jag varit 

                                                 
26

 Burke, P. The Italian Renaissance. Culture and Society in Italy. 1999, s. 165 
27

 Panofsky E, Meaning in the Visual Arts, 1993, s. 66; Panofsky E, Studies in Iconology. Humanistic Themes in 

the Art if the Renaissance, 1972, s. 11-17. 
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noga med att beakta i min litteraturstudie av Castigliones verk liksom tidigare forskning av 

detta. Liksom i porträttanalysen har det varit oundvikligt att i studien av Castigliones verk i 

relation till den historiska kontexten inte komma in på ämnet genus. 

 

Tidigare forskning 

Forskningen kring Castigliones Il Cortegiano är god. Verket har studerats genom flera skilda 

perspektiv och med olika fokus. I modern tid ses verket som en viktig källa till en förfluten 

tid. Under renässansen sågs det dock istället som en viktig handbok i uppträdande. Fogelberg 

Rota benämner verket som 1500- och 1600-talets mest inflytelserika om livet vid hovet. De 

samtal som äger rum i Il Cortegiano påminner om de som äger rum vid akademier. Verket 

kom således att bli viktig i utvecklingen av tidens akademier, dels för dess sätt att beskriva 

samtalsformen vid akademier och dels för dess porträtterande i ord av den ideala 

hovmannen.
28

 I The Fortunes of the Courtier (1996) framhåller och diskuterar 

kulturhistorikern Peter Burk flera teman ur Castigliones verk samt skilda sätt att läsa verket 

ur. Flera forskare har valt att fokusera på själva texten och kommentera dess innehåll. Burke i 

sin tur väljer dock att fokusera i högre grad på textens läsare. Geografiskt rör han sig främst 

inom Europas gränser för att utreda tre huvudämnen: bokens historia, historiska värdesystem 

och renässansens mottagande utanför Italien. Burke framhåller flera faktorer som gör 

Castigliones verk intressant. En av dessa kan således ses i den dialogform som boken är 

strukturerad efter. Trots att denna form också använts under medeltiden är det 

återuppvaknandet av den klassiska formen av genren som gör denna renässanstext, liksom 

flera andra under samma tid, banbrytande.
29

 En annan författare som forskat kring 

Castigliones verk med fokus på bokens dialogform är Virgina Cox som 2008 utkom med en 

nyutgåva av verket The Renaissance Dialouge. Literary Dialouge in its Social and Political 

Contexts, Castiglione to Galileo. Verket är en intressant källa till idéer såväl som praktiskt 

utövande av kommunikation under tidigmodern tid. Christine Raffini utkom 1998 med verket 

Marsilio Ficino, Pietro Bembo, Baldassare Castiglione. Philosophical, Aesthetic, and 

Political Approaches in Renaissance Platonism. Hennes studie visar i stora drag på hur 

Ficinos idéer om ämnen så som platonsk och kristen kärlek har påverkat Bembo och 

Castiglione.  
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Några äldre studier av Castigliones verk bör också nämnas i sammanhanget. 1978 

publicerades Wayne A. Rebhorn Courtly Performances: Masking and Festivity in 

Castiglione´s ”Book of the Courtier” vilken behandlar ämnen så som hovet i Urbino liksom 

mer specifika element i Castigliones verk. Robert W. Hanning och David Rosand gav 

tillsammans 1983 ut verket Castiglione. The Ideal and the Real in Renaissance Culture vilken 

också tar upp en rad teman ut Castigliones verk, däribland frågan om Castiglione själv var att 

betrakta som hjälten, den ultimata hovman, som verket beskriver. Flera mindre artiklar om 

verket har också publicerats, däribland Eduardo Saccones publikation ”The Portraite of the 

Courtier in Castiglione” från 1987. Saccone menar att den tidigare forskningen har förbisett 

vissa väsentliga apsekter av verket och utför därför en ingående granskning av det som 

uttrycks i Castigliones verk. Exempelvis framhåller han att den lek som sällskapet i boken 

enas om, att i ord porträttera den ideala hovmannen, inte är rakt igenom oskyldig utan farlig 

och rent av omstörtande. Något av en slutsats Saccone gör är att verket bör ses som ”A 

treatise in the form of a reported dialogue […].”
30

 Också han i likhet med Hanning och 

Rosand berör frågan om utifall att Castigliones ultimata hovman är att betrakta som en form 

av självporträtt.  

 

Det kan också tilläggas att flera studier av översättningarna av verket har gjorts. Däribland av 

Mary Partridge som 2007 utförde en analys av Thomas Hobys engelska version av verket i 

artikeln ”Thomas Hoby´s English Translation of Castiglione´s ”Book of the Courtier”. I 

sammanhanget bör också nämnas att det återkommande begreppet Sprezzatura också är vida 

omdiskuterat och forskat kring. Åsikterna om vad detta begrepp egentligen innebär är något 

delade och Burke menar att flera av dessa äldre ord många gånger är svåra om ens möjliga att 

översätta. För att spåra tankar om det ideala livet i det historiska Europa krävs dock att man 

fokuserar på väsentliga nyckelord. Helt enkelt söker upp de oöversättbara orden i en strävan 

efter att låsa upp ett förflutet samhälles mentaliteter.
31

  

 

Listan över forskningen om Castigliones berömda verk är lång och det kan konstateras att 

verket har och intresserar än idag forskare runt om i Europa. 

 

När det kommer till forskningen kring de för studien utvalda porträtten bör flera namn 

nämnas. Bland de forskare som har undersökt konsten kring Vasahovet återfinns Karl Erik 

                                                 
30

 Saccone, Eduardo. ”The Portraite of the Courtier in Castiglione”. Italica. Vol. 64, 1987, s. 4 
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Steneberg med Vasarenässansens porträttkonst (1935) vilken har tilldelats ett särskilt värde. I 

detta verk förses läsaren med en god översikt av porträttmålare såväl som porträttyper under 

vasarenässansen. Peter Gillgrens verk Vasarenässansen. Konst och identitet i 1500-talets 

Sverige från 2009 är också intressant i sammanhanget. Gillgren visar i verket på hur stil och 

politik samt konst och identitet bör betraktas som nära sammanlänkade till varandra under 

1500-talet. 

 

Forskningen kring Kristina är synnerligen omfattande. Hon har fascinerat historiker med 

diverse inriktningar runt om i Europa och bland de större namn som studerat porträtt under 

hennes tid återfinns främst konsthistorikern Karl Erik Steneberg med avhandlingen 

Kristinatidens måleri (1955) som för övrigt har blivit ett standardverk. I Kristinatidens måleri 

analyser Steneberg utvalda målningar ur ett kontextuellt perspektiv med hjälp av exempelvis 

idéhistoriska, filosofiska och litterära aspekter. Det kan också tilläggas att Steneberg i detta 

verk ger en intressant tolkning av Becks avbildning av Kristna som varit ytterst väsentlig 

också för min analys av samma porträtt.  

 

I sammanhanget kan också nämnas det Kristinaprojekt med start 19 april och slut 5 januari 

2014 i Stockholm och innehåller en utställning på Livrustkammaren kallad ”Bilden av 

Kristina” samt en mindre utställning i Storkyrkan.
32

  

 

En annan man som bedrivit forskning kring barockens konst är konstvetaren Allan Ellenius 

som i verket Karolinska bildidéer från 1966 bland andra intresserar sig för David Klöcker 

Ehrenstrahls måleri. När det kommer till Ehrenstrahls måleri återfinns även flera som har 

visat intresse för hans konstnärskap, däribland konsthistorikern August Hahr som 1905 

publicerade Dav. Klöcker Ehrenstrahl: en konsthistorisk studie samt konsthistorikern Ragnar 

Josephsons Ehrenstrahls målarlära från 1959. Axel Sjöblom är också ett känt namn inom 

Ehrenstrahlforskningen, 1947 publicerades hans verk David Klöcker Ehrenstrahl. Ett annat 

verk som i sammanhanget bör nämnas är Martin Olins Det karolinska porträttet. Ideologi, 

ikonografi, identitet som gavs ut 2000. 
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II. TEORI  

I denna uppsats har jag gjort ett blygsamt försök i att utforma en slags teoretisk modell över 

Castigliones Il Cortegiano vad gäller dygd och ideal. Min önskan har varit att på ett tydligt 

och överskådligt sätt producera en sammanställning av Castigliones verk, som är användbart 

att bruka inom porträttkonsten. Den modell som jag nedan presenterar är således endast en av 

många tolkningar av Castigliones berömda verk. I skapandet av denna teoretiska modell har 

jag använt mig av den senaste utkomna svenska översättningen med titeln Boken om 

hovmannen av Paul Enoksson från 2003. 

 

Historisk kontext 

Först och främst bör det understyrkas att ideal och dygd under tidigmodern tid är att betrakta 

som i hög grad nära sammanlänkade. Dygd innehade en viktig roll under tidigmodern tid och 

begreppet förser oss idag med en nyckel in i det förflutnas mentalitet då en strävan om att leva 

ett dygdigt liv fanns hos de flesta. I begreppet återfinns dock flera dimensioner.  

 

Det kan också vara på sin plats att kommentera det västerländska skönhetidealet. Kring 400-

talet f.Kr. uppstod i den klassiska grekiska konsten bilden av den perfekta kroppsliga såväl 

som andliga formen. När det kommer till själen, menar Brown, att det är dess förmenta 

odödlighet som givit den en slags gudomlig status. Detta innebär också att kroppen inte sällan 

setts som ett själens fängelse. En stark och stabil kontroll över kroppen var det som gällde, 

intellektet härskade över kroppen. De människor som uppvisade själens kontroll över kroppen 

troddes inte enbart besitta goda egenskaper och dygder, de visade också prov på ett vackert 

yttre. Exempelvis, för att få fram mått för den ideala människokroppen mättes kroppsdelar.
33

 

Sedan tidigkisten tid söktes också själen i anletsdragen.
34

 Under renässansen återupptogs de 

antika klassiska studierna och bland andra Vitruvius verk Om arkitektur blev en sann 

inspirationskälla.
35

  

 

Stadin visar på sexualitetens starka koppling till dygd och menar att begreppet gav mening åt 

det kvinnliga respektive manliga under tidigmodern tid.  Hon menar också att man i begreppet 

kan se stoiska inslag i förmågan att behärska sina begär. Främst handlade detta om kvinnor, 

det var deras lustar som behövde tyglas. Dygdebegreppet kan också kopplas till den 
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aristoteliska läran där dygd ansågs grundat i förnuftet, det dygdiga lynnet uttrycktes i dygdiga 

handlingar. Aristoteles menade dock att ingen människa föds som dygdig utan snarare blir det 

genom god fostran och övning.
36

 I 1600-talets Sverige förspråkades en sträng ordning som 

den självklara grunden för såväl statens makt som för medborgarnas lycka. För att skapa lycka 

inom det egna riket fanns religionen till hjälp, genom denna återfanns också grunden för 

enighet och dygd. Ordning var således av stor vikt och det enda som kunde främja denna och 

motverka kaos var just dygd, den inre kraften hos människan.
37

 Eller som det uttrycks av Kurt 

Johannesson: ”För ordning föds ur dygden och skapar själv dygd i världen – detta var 

barockens tro och övertygelse.”
38

   

 

Under 1100-talet kom uppträdandet vid hovet att spela en större roll för folk utanför 

hovkretsen. Det som utspelade sig i hovmiljöerna kom att verka som en slags modell i 

uppförande. Denna form av värdesystem som förknippades med hovet inkluderade både män 

och kvinnor.
39

  

 

Castigliones hovideal 

Castigliones syn på den ideala människan vid hovet är mångbottnad. Han beskriver den 

ultimata hovmannen och hovdamen med en rad ideala egenskaper samtidigt som han också 

ger exempel på personer med fulländade karaktärsdrag.  

 

Flera gånger framhålls hertig Federico da Montefeltro som fulländad. Castiglione beskriver 

att han innehade: ”[---] klokhet, humanitet, rättvisa, frikostighet, okuvlighet [---]”.
40

 Dessa 

egenskaper tillsammans med hans militära förmåga, vilken inkluderar handlingskraft och 

snabbhet, gör att hans person kan jämställas med flera av antikens välkända män. Federicos 

dygder och karaktär fördes, enligt Castiglione, vidare till sonen och efterträdaren 

Guidobaldo.
41

 

 

När det kommer till den ideala hovdamen tycks Elisabetta Gonzaga, i verket går hon under 

benämningen ”Hertiginnan”, mer än en gång få verka som exempel. Exempelvis uttrycker 

Castiglione att alla hennes handlingar kännetecknades av en anspråkslöshet och grandezza, 
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hon betraktas således som ”[---] en dam ut i fingerspetsarna.”
42

 Inte nog med detta, Elisabetta 

beskrivs också besitta gudomlig dygd.
43

 

 

Hovmannen 

Genom Castigliones beskrivning av den fulländade hovmannen framkommer flera exempel på 

ideala egenskaper. Dessa har jag valt att sammanfatta under fem rubriker: ädel börd, krigisk 

dygd, gentlemannaideal, vacker gestalt och boklig bildning.  

 

Ädel börd 

Enligt Castiglione bör en hovman vara av ädel börd och således komma från en god familj. 

Genom att man är av ädel börd är man enligt Castiglione mindre benägen att befläcka 

familjens namn och har därmed lättare att följa dygdens väg. I addition till detta krävs dock 

också att hovmannen förses med en god uppfostran.
44

 Detta underlättas dock om man född in 

i en ädel familj med resurser, eller som Castiglione uttrycker det: 

 

Ädel börd är nästan som en klart lysande lampa som visar och uppenbarar både goda och onda 

gärningar och inspirerar och sporrar till ädel vandel både genom rädslan för vanära och genom 

hoppet om berömmelse.
45

  

 

Vidare konstateras att de människor som […] erhåller en god uppfostran nästan alltid liknar 

dem de härstammar från och ofta överträffar dem.”
46

 

 

Med dessa ord står det klart att den familj man föds in i, det vill säga ens börd, är näst intill 

avgörande för att anses vara en ultimat hovman. Det skall dock noteras att Castiglione, trots 

detta, är optimistisk till förändring. Få människor är födda fulländade, de flesta visar 

medfödda brister som genom ansträngning är möjliga att korrigera eller i alla fall mildra.
47

 

Här skulle man kunna utröna en koppling till renässanshumanisternas tro på människans 

möjlighet till att överträffa sig själv och därigenom också nyplatonska impulser.  
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Gentlemannaideal 

Det räckte dock inte att enbart vara av ädel börd. En hovman ska också kunna föra sig på ett 

sätt som anstår en ädling. I sammanhanget är främst två begrepp av yttersta vikt: grazia och 

sprezzatura, vilka jag valt att placera under denna rubrik eftersom de har med uppträdande 

och hur man för sig att göra.  

 

Grazia, grace eller behag är ett uppträdande lika viktigt för män som för kvinnor. Med detta 

begrepp tvingas Castiglione att behandla såväl estetik som etik när det kommer till beteende.
48

 

En hovman skall enligt Castiglione visa ”[---] grace i allt vad han säger och gör.”
49

 Trots att 

grace i det närmsta betraktas som en gåva av naturen kan den, då den inte är helt fulländad, 

utvecklas och förbättras med hjälp av studier och ansträngning. Det är dock av vikt att påbörja 

sin träning tidigt och med en god läromästare till hands, samtidigt som det också kan vara 

lämpligt att iaktta och lära av andra hovmän.
50

 Eriksson menar att grazia innefattar charm 

liksom älskvärdhet och hövlighet.
51

 Termen beskrivs av Fogelberg Rota som den viktigaste 

egenskapen vid hovet och menar att det är detsamma som en […] slags oansträngd lätthet 

[…].
52

 Detta kan tydliggöras ytterligare genom citatet: 

 

Det är sant att några, antingen genom stjärnornas eller naturens bevågenhet, är utrustade med 

sådan grace när de kommer till världen att de tycks som om de inte vore födda utan som om någon 

gud hade format dem med egna händer och försett dem med alla kroppens och själens goda 

egenskaper.
53

 

 

Kanske är dock ett av de mest välkända begrepp i Castigliones dialog sprezzatura vilket i 

mångt och mycket handlar om att undvika förkonstling. Castiglione beskriver begreppet med 

orden: ”[---] ett obesvärat uppträdande, som döljer artisteriet och visar att det man säger och 

gör sker utan ansträngning och nästan utan att man tänker på det.”
54

 Flera forskare ger goda, 

om ändock något varierande, förklaringar på det komplexa begreppet sprezzatura. 

Exempelvis beskriver Fogelberg Rota begreppet med orden:  

 

                                                 
48

 Burke, 1995, s. 31 
49

 Castiglione, 2003, s. 77 
50

 Castiglione, 2003, s. 78-80 
51

 Eriksson, J. Kondottiärfurstarnas visuella retorik: Leonello d'Este, Sigismondo Malatesta, Alessandra Sforza, 

Federico da Montefeltro. 2002, s. 251 
52

 Fogelberg Rota, 2008, s. 46 
53

 Castiglione, 2003,  s. 66 
54

 Castiglione, 2003, s. 81 



24 

 

Sprezzatura avser en attityd av överlägsenhet och beräknad nonchalans, som skall vägleda hovmannen i 

hans åtaganden. Konceptet är nära förknippat med renässansens nystoiska och nyplatonska tankegångar 

men överensstämmer också med det nya kulturella klimatet.
55

   

 

En annan närliggande förklaring av begreppet förs av Vincent som menar att sprezzatura är 

en slags ”[…] nonchalant and effortless grace […].
56

 Denna komplexa term beskrivs av 

Brown med orden ”Termen ”sprezzatura” sammanfattade hur högreståndsrollen skulle levas – 

med fullständig kontroll och självbehärskning, men till synes helt utan ansträngning.”
57

 Också 

Eriksson förklarar sprezzatura på ett bra sätt då han menar att begreppet idag har fått 

betydelsen överlägsenhet men att det i hos Castiglione handlade ”[…] om att kunna föreställa 

sig och spela en roll – fare bella figura!”.
58

 

 

Hursomhelst enas sällskapet i verket om att sprezzatura är motsatsen till tillgjordhet.
59

 Detta 

eleganta sätt att föra sig på, som för övrigt är nära sammanlänkat med grace, kan ses i 

aktiviteter så som dans, sång eller målarkonst.
60

 Sprezzatura handlar således om att uttrycka 

sig i ord och handling på ett sätt som verkar okonstlat och som sker nästan helt utan tanke.  

 

Vad gäller musikinstrument räcker det om hovmannen har kännedom om dessa. Det är dock 

av yttersta vikt att det utförs på rätt sätt, minsta lilla handling eller steg är avgörande. Allt 

skall utföras med säkerhet snarare än tillgjordhet. Just det faktum att uppenbar tillgjordhet bör 

undvikas i största möjlig mån är ett tema som ständigt framhålls som viktigt i Castigliones 

verk.
61

  

 

När det kommer till mötet mellan människor är det viktigt för hovmannen att ta en rad 

faktorer i beaktande:  

 

Vidare anser jag det betydelsefullt vad han säger och gör och var detta sker, i närvaro av vem, vid 

vilken tidpunkt, varför han gör det, hur gammal han är, hans profession, det mål han syftar till och 
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de medel han vill begagna. Med hänsyn till detta bör han diskret förbereda sig på allt vad han vill 

göra och säga.
62

 

 

Det skulle kunna uttryckas som att hovmannen bör ta allt detta i beaktande för att kunna 

uppträda med största möjliga grazia och sprezzatura.  

 

Castiglione behandlar också människors sätt att skratta på och menar att det som framkallar 

skratt nästan alltid är sådant som ter sig opassande. För en hovman är det av vikt att beakta 

tillfällen då det är lämpligt att framkalla skratt och inte skratta i olämpliga sammanhang likt 

exempelvis hovnarrar eller odågor.
63

 

 

Vikten av vänner bör också betonas. En hovman bör enligt Castiglione omge sig av goda 

vänner det vill säga sådana som är kända som nobla och uppskattade. Samtidigt skall han 

också, om möjligt, finna en intim och särskild vän. Vidare, för att i sin tur bli uppskattade och 

ärad av sina vänner bör han visa sig som ”[…] hövlig, mänsklig, liberal, tillmötesgående och 

mild i sällskap, ansvarsfull och omtänksam […].”
64

 Det bör också tilläggas att en hovman bör 

värna om ett gott rykte. Genom ett gott rykte skapas en, som Castiglione uttrycker det, ”[…] 

orubblig tro på en mans värde […].
65

 

 

Vacker gestalt  

Inte nog med att den ultimata hovmannen skall vara av ädel börd och veta hur man för sig, 

han bör också vara rustad med ett skönt yttre. Detta innebär inte enbart en vacker figur och en 

behagfull gestalt utan också en skön utstrålning.
66

 En hovman bör inte heller anstränga sig för 

att skapa kvinnliga drag, så som mjukhet i ansiktet, utan behålla det manliga och behagfulla 

utseendet vilket går att finna i flera olika ansiktsformer.
67

  

 

När det kommer till kroppens längd tycks det ultimata vara att varken vara för kort eller för 

lång. Om en hovman olyckligtvis inte försetts med den ideala längden är det dock bättre att 

vara något kortare än längre. Detta då storvuxna människor, enligt Castiglione, inte endast är 
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något trögtänkta utan också oförmögna att deltaga i flera aktiviteter som kräver smidighet. 

Det ultimata är således en välbyggd kropp med harmoniska lemmar.
68

    

 

Vad gäller klädedräkt är det tillåtet för en hovman att klä sig efter egen smak eftersom modet 

växlar. Vissa föredrar en fransk eller spansk dräkt medan andra finner tycke i det tyska modet. 

Castiglione konstaterar att det också finns de som föredrar ett turkiskt mode.
69

 Det skall dock 

noteras att klädsel vid de renässansiska hoven egentligen inte handlade om individuellt val 

utan mer om visuella koder där vikten låg i att visa på erkännande och förståelse.
70

 Utan att gå 

till ytterlighet kan en hovman klä sig efter tycke så länge dräkten ”[---] inte avviker från det 

vanliga och inte är störande i hans verksamhet duger allt annat, under förutsättning att dräkten 

tilltalar den som bär den.”
71

 Som riktlinje bör dock dräkten uppvisa mer allvarsamhet och 

måttfullhet än snobbighet. Den vardagliga klädedräktens färg bör vara svart eller i en mörkare 

nyans, gärna överensstämmande med den spanska dräktens måttfullhet. Rustningar och 

festkläder däremot får gärna vara storslagna och i glada och klara färger.
72

 Vardagsdräkten 

skall alltså vara proper utan överdrifter. I mångt och mycket handlar det också om att klä sig 

så som man vill framstå. Trots att klädedräkten är viktig för hur man betraktas är det dock 

minst lika viktigt hur man uppträder.
73

 Under skiftet från medeltid till renässans kan man se 

hur kroppen blir en slags bärare av status vid hovet. Kläder blev ett slags verktyg för att 

klassificera och särskilja människor.
74

 

 

Viktiga att notera i diskussionen om ett skönt yttre är Castigliones uttalande ”[---] ty en 

persons yttre återspeglar ofta hans inre.”
75

 Under historisk tid sågs många gånger människans 

yttre som en reflektion av dennes inre själsliga egenskaper. Brown framhåller att detta också 

hade en nära koppling till de olika dygder som förknippades med de olika samhällsklasserna, 

där fromhet var en dygd som delades av alla stånden i samhället. Dygder som klokhet och 

mod var egenskaper lämpliga för de högre klasserna medan dygder så som exempelvis lydnad 

sågs som goda för de lägre stånden.
76
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Krigiska dygder 

Också det som förknippas med en soldat är något som Castiglione anser lämpar sig för en 

hovman. Detta yrke är egentligen det som han anser vara den sanna professionen och 

huvudsakliga uppgift som en hovman bör ägna sig åt. Det som kännetecknar en soldat är 

egenskaper så som pålitlig, djärv och oförvägen men samtidigt skall han också visa sig 

anspråkslös, taktfull och mänsklig. Rykte om sig skapar hovmannen genom att vid flera 

platser och tillfällen visa prov på dessa. Det är dock viktigt att han inte visar sig skrytsam och 

ger sig själv en massa oblygt beröm då detta kan väcka hatfulla känslor hos andra. Castiglione 

konstaterar dock att man, i likhet med antikens män, kan prisa sig själv om det kommer 

naturligt och inte tycks vara med avsikt.
77

 Det hela kan sammanfattas med orden: ”Han får 

inte vara tarvlig och feg till karaktären och bör yttra sig så anspråkslöst att han framträder 

mindre i ord än i handling och bör inte heller låta sin självtillit övergå i våghalsighet.”
78

 I 

diskussionen om modiga män framhålls att liknande egenskaper också kan ses hos mer 

förnäma och starka djur så som örnen eller lejonet.
79

 

 

Som nämnts ovan bör en hovman besitta en välbyggd kropp uppbyggd av harmoniska 

lemmar, vilket visar på en stark och smidig person som utan problem kan utföra de fysiska 

aktiviteter som anstår en krigare. Det främsta av dessa är att vara förmögen att hantera vapen. 

Inte nog med att han skall kunna hantera dessa såväl till fots som till häst, han skall också ha 

goda kunskaper om vilka vapen som lämpar sig för olika aktiviteter.
80

  Det är också viktigt att 

en hovman kan brottas då detta visar prov på hans skicklighet i strid till fots. Samtidigt skall 

han också ha god kännedom om hästar och ridning.
81

 En konst som tycks beundransvärd att 

behärska är voltigeritt då den visar på smidighet och således grace också till häst.
82

 Vid 

aktiviteter till häst bör också hästen liksom ryttaren själv bära en vacker beklädnad, fyndiga 

emblem och passande valspråk för att dra till sig åskådarnas blickar.
83

 En annan aktivitet som 

en framstående hovman bör ha kännedom om är jakt och således besitta egenskaper kopplade 

till detta så som springa eller slunga sten då dessa har viss likhet med krig.
84

 Det kan noteras 

att även in på 1600-talet såg man jakt som en övning inför krigstjänst då detta erbjöd 
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skicklighet med vapen och uthållighet liksom mod och styrka.
85

  Det är också bra om en 

hovman är förtrogen med bollspel eftersom detta är ett ypperligt tillfälle att visa upp sin 

harmoniska, snabba och smidiga kroppsbyggnad.
86

 Ledord kan därmed ses i termer så som 

mod, klokhet och snabbhet.
87

 

 

Boklig bildning 

För att en hovman skall lära sig att tala såväl som skriva väl krävs vida kunskaper. En 

hovmans röst bör varken vara för ljus och mjuk men inte heller för hård och otrevlig. Det är 

också viktigt att en hovman använder sig av hela kroppen, väl avvägda rörelser och behagfulla 

ansiktsuttryck, för att ge uttryck åt känslor och avsikter då han talar.
88

 Språket skall helt enkelt 

vara ”[---] som en utsökt trädgård med olika blommor och frukter”.
89

 Det vill säga 

omväxlande, rikt men också allmänt. Genom lärdom och erfarenhet förvärvas ett gott 

omdöme vilket i sin tur leder till ett gott språkbruk.
90

 Om hovmannen lyckas undvika 

tillgjordhet, speciellt i tal, kommer han med säkerhet att framstå som behagfull.
91

 Det är 

således av vikt att väga in en rad faktorer så som kroppsspråk, ge uttryck för känslor samtidigt 

som man inte skall ha en för hård röst men inte heller en för mjuk.
92

 I mångt och mycket 

handlar det om att vara en god retoriker. Vidare, vikten av att kunna skriva på ett klokt sätt 

visar sig bland annat i detta textstycke: ”Skriften är nämligen enligt min uppfattning endast ett 

slags tal som står kvar efter det att en person har yttrat sig, nästan som en bild av orden eller 

snarare ordens liv.”
93

 Sammanfattningsvis skall ett gott språkbruk präglas av kvaliteter så som 

”[…] ledigheten, det idiomatiska, ordrikedomen, de vackra fraserna och de rytmiska 

satssluten […].”
94

  

 

Hovmannen bör också ha goda kunskaper inom humaniora och vara kunnig i latin såväl som 

grekiska. Han skall också ha kunskap om skalder, vältalare och historiker.
95

 Det som slutligen 
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avslöjar om man verkligen har kunskap om ett område är dock förmågan att kunna lära ut 

detta till andra.
96

 

 

Tillsammans med de ovannämnda egenskaperna skall också den ideala hovmannen, såväl som 

hovdamen, tjäna sina herrar på ett föredömligt sätt. Det vill säga exempelvis förse sin furste 

med goda råd och dygder. En god hovman skall hos sin furste ”[…] avlägsna varje ont uppsåt 

hos honom och leda honom in på dygdens väg.”
97

 Hovmannens uppgift blir därmed att vara 

en god rådgivare och leda sin furste på rätt väg. Han blir således en slags läromästare i dygd 

och att följa dygdens väg blir således av yttersta vikt. Dygd och last definieras av Castiglione 

med orden: ”Dygden kan därför nästan sägas vara en klokhet och kunskap om hur man väljer 

det goda, och lasten en brist på klokhet och okunnighet som leder till falska beslut.”
98

  

 

Hovdamen  

Den ultimata hovdamen skall följa flera av de regler som passar för en hovman, dock betonas 

att specifika kvaliteter passar bättre för män än för kvinnor och vice versa.  

 

Enligt Castiglione har kvinnor en önskan att vara vackra och utsätter sig således för flera 

plågor för att uppnå detta, så som exempelvis att bära smink eller att plocka ögonbrynen.
99

 

Trots detta menar han att de kvinnor som ses som mest vackra är de som uppvisar en 

okonstlad renhet.
100

 Det blir tydligt att en kvinnas yttre skönhet är av stor vikt, inte minst 

genom citatet: ”[…] mycket saknas verkligen hos den kvinna som saknar skönhet.”
101

 

Kvinnans utseende såväl som uppträdande bör präglas av delikat ömhet, mjukhet och mildhet 

medan mannen bör visa på en robust manlighet.
102

  

 

Hovdamens klädedräkt bör visa på en blygsamhet och inte lättsinnlighet. Hon skall vara 

kapabel att välja kläder som ökar hennes grace. Det handlar om att lyfta fram de karaktärsdrag 

som naturen skänkt henne i gåva.
103

 Som Kelly-Gadol noterar är hovmannens huvudsakliga 

uppgift det som förknippas med krig. När det kommer till hovdamen kan hennes primära syfte 

ses i att behaga. Trots att flera av deras uppträdande överensstämmer på flera punkter vad 
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gäller exempelvis intellektuella dygder och utbildning återfinns således ändock skillnader.
104

 

Castiglione skriver att en hovdam inte skall visa sig överlägsen utan besitta naturlig grace, 

samtidigt som hon också skall uppvisa ett lugnt och blygsamt uppträdande.
105

 För 

Castigliones hovdam blir således grazia av största vikt.  

 

När det kommer till själens alla dygder är de som är önskvärda hos hovdamen i stort sätt 

desamma som återfinns hos hovmannen:  

[…] att vara av ädel börd, undvika det konstlade, visa naturlig grace i allt vad hon företar sig, vara 

belevad, begåvad och klok, varken överlägsen, avundsjuk eller skvalleraktig, inte heller fåfäng, 

grälsjuk eller omdömeslös, veta med sig hur man vinner och bevarar gunst, både hos sin 

härskarinna och hos alla andra och väl och graciöst utföra de kroppsövningar som passar för 

kvinnor.
106

 

 

Till de kroppsövningar som anstår en hovdam räknas inte, till skillnad från hovmannen, 

vapenbruk, ridning, bollspel och brottning. Hon skall istället ägna sig åt exempelvis dans eller 

sång och då utöva detta med en raffinerad mjukhet.
107

  

 

När det kommer till diskussionen mellan kvinnor och mäns skilda eller lika värde framhålls 

flera delade ståndpunkter. Det intressanta häri är att visa forskare menar att man kan se en 

form av modern feminism i verket.
108

 Detta kan dock ifrågasättas. Visst är det så att flera 

argument som framförs av sällskapet i boket kan te sig moderna, men trots detta är det ändock 

enbart männen i boken som får i uppgift att avhandla ett ämne eller tema. Trots att flera 

kvinnor är närvarande i diskussionen intar de främst något av en passiv roll. Castiglione 

skriver dock: ”Det är förvisso sant att naturen alltid avser att framställa de mest fulländade 

ting och det gäller när den avser att framställa arten människa men inte mannen mer än 

kvinnan.”
109

 Vidare framhålls dock åsikten att medan mannen kan liknas vid formen kan 

kvinnan ses som materien, där formen är mer fulländad än materien.
110

 Ett sådant uttalande är 

inte svårt att koppla till bland andra Aristoteles lära. Aristoteles förklarade olikheterna mellan 

könen med ståndpunkter så som att formen sågs som maskulint medan materien var 
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feminint.
111

 Trots detta framhålls dock också argument som att varken mannen eller kvinnan 

är mer fulländad än den andra. Detta då naturen endast avser att frambringa fulländade ting 

vilket avser arten människa.
112

 Både män och kvinnor är således fulländade varelser. Vidare 

framhålls dock att kvinnan bör ses som en produkt av slumpen, en defekt vållad av naturen.
113

 

I diskussionen kring män och kvinnor framhålls också argument om kvinnan som kylig och 

mannen som het. Med detta menas att mannen således bör betraktas som mer fulländad. Å 

andra sidan framhålls också ståndpunkten att hetta förvisso är mer perfekt än kyla men att 

detta inne är relevant då det kommer till kroppar.
114

 I denna diskussion går att utläsa argument 

kopplade till Galenos lära vilken fortfarande under renässansen dominerade. Läran har 

egentligen sitt ursprung i 400-talet f.Kr då den användes av Hippokrates för att förklara hur 

kroppen styrs av olika vätskor. De fyra kroppsvätskorna: blod, gul galla, svart galla och slem 

kopplade Galenos till de fyra elementen: luft, eld, jord och vatten och dess skilda egenskaper 

(kall, varm, torr och fuktig).
115

  

 

Argumenten kring män och kvinnors värde går således ständigt isär. Det är dock ett medvetet 

val hos författaren att medla mellan olika åsikter. I verkets dialoger återkommer ständiga 

dilemman kring begrepp som hövlighet, belevenhet och ridderlighet. Det skall tilläggas att 

flera av de socio-kulturella frågor som återkommer i verket också var högst aktuella 

diskussionsämnen runt om i Italien vid denna tid.
116

  

 

Vidare, när det kommer till intellektet menar Castiglione att […] allt som män kan fatta, kan 

fattas även av kvinnor. Vad den enes intellekt kan tränga in i kan även den andras.”
117

 

 

För att sammanfatta den fulländade hovdamen så skall hon vara bekant med olika konstformer 

så som målarkonst, litteratur och musik samtidigt som hon skall kunna dansa och agera på ett 

korrekt sätt vid festligheter. Hon skall kunna anpassa konversationer efter de personer hon 

samtalar med samtidigt som hon skall vara underhållande och således högt uppskattade av 
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andra. Bland de många egenskaper som hon skall besitta återfinns bland annat: storsinthet, 

måttlighet, återhållsamhet, själsstyrka men också klokhet.
118

 

 

Sammanfattande kommentarer 

Castiglione nämner att den ideala hovmannen bör besitta ”[…] klokhet, godhet, styrka och 

måttlighet […].”
119

 För en furste är måttfullhet den främsta av dygderna då den är att betrakta 

som mest fullkomlig.
120

 Dessa fyra dygder påminner onekligen om de så kallade 

kardinaldygderna: rättrådighet, mod, vishet och måttfullhet vilka i kristen tradition 

kompletteras med tro, hopp och kärlek.  

 

Även om en person vi hovet skall vara av ädel börd är detta ändock inte tillräckligt, man 

måste också kunna föra sig på ett sätt som är värdigt en ädling. Det är av vikt att röra sig med 

en slags okonstlad elegans och aktiviteter så som dans och sång kan utgöra goda tillfällen att 

visa upp finess. En hovman skall uppvisa sprezzatura vilket har en slags överlägsenhet över 

sig. En hovdam däremot bör inte framstå som överlägsen, däremot bör hon, liksom 

hovmannen, undvika det konstlade. Häri kan således en skillnad mellan hovmannen och 

hovdamen ses. Att inneha grazia är dock minst lika viktigt för hovmannen som för hovdamen. 

 

Också utseendet är viktigt. För en hovman handlar det om att betraktas som manlig medan 

hovdamens utseende bör vara mjukt och visa på en slags okonstlad renhet. Skönhet är viktigt 

för hovdamen, dock får hon inte vara fåfäng. Vad gäller klädedräkten är en dräkt präglad av 

värdighet och allvar att föredra, gärna i en mörk ton. För hovdamen handlar det också om att 

välja kläder som ökar hennes grace. Kanske kan detta tolkas som ett visuellt uttryck för den 

eftersträvansvärda dygden måttfullhet.  

 

Också krigets konst liksom aktiviteter förknippade med detta område bör en hovman vara 

förtrogen med. I detta inkluderas aktiviter så som ridning och tornering såväl som fäktning 

och jakt. För en hovdam är istället aktiviteter så som sång och dans präglad av en förädlad 

mjukhet att föredra.  
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En hovman skall också besitta boklig bildning och således kunna läsa och skriva såväl som 

tala väl. Liksom hovmannen skall också hovdamen vara bra på att konversera, en god 

samtalspartner helt enkelt. Vad gäller intellektet konstateras att hovdamen kan begripa lika 

mycket som hovmannen.  

 

Slutligen skall självfallet också en hovman respektive en hovdam på bästa sätt tjäna sin furste. 

Främst krävs att de skapar en god relation och ett förtroende till sin furste. Detta för att sedan 

kunna påverka denne med goda råd och dygder, således leda sin furste på dygdens väg som 

dygdens läromästare.  

 

Sammanfattningsvis bör, som konstaterats ovan, den ideala hovmannen respektive hovdamen 

besitta en rad skilda egenskaper och färdigheter. Fogelberg Rota noterar att Castigliones 

hovman inte endast bör vara begåvad i vapenkonst utan också inom olika konstarter. Inom 

tidens akademier utvecklades en specifik universell kunskapsmodell vilken den ideala 

hovmannen, att döma av hans alla förträffliga begåvningar, blir ett gott exempel på. Dessa 

ideal går också att återfinna i Leonardo da Vincis uomo universale
121

 med sina omfattande 

kunskaper.
122

 Burke sammanfattar i sin tur den ideala hovmannens färdigheter med att han 

bör ”[…] be able to fight and dance, paint and sing, write poems and advise his prince.”
123
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III. ANALYS 

Porträttens många gånger överdådighet kan ses som en symbol för samhällsordningen och 

dess högre syfte, således en slags dygdemönster värda att följa.
124

 Konst liksom diktning 

skulle uttrycka admiratio, det vill säga beundran eller förundran. Detta skulle också 

uppmuntra människorna att söka efter den inre filosofiska sanningen.
125

 Vidare spelar studiet 

av klädedräkt ofta en avgörande roll i porträttanalyser för att nå kunskap om en förfluten tids 

mentaliteter. I klädseln kan utläsas synnerligen viktiga inslag i tidens ideal och 

känsloströmningar.
126

 Detta kapitel följer en struktur där först en kort genomgång av 

respektive monarks liv ges, varefter dess utvalda porträtt beskrivs och analyseras.  

 

Johan III 

Johan III levde mellan 1537 – 1592 och verkade som kung mellan åren 1568 – 1592. Han var 

son till Gustav Eriksson Vasa och Margareta Leijonhufvud. Hans uppfostran präglades av 

renässansens och humanismens ideal, allt i enlighet med tidens anda.
127

 För att kunna förse 

sina söner med en gedigen utbildning hade fadern Gustav anställt lärda män från bland annat 

Tyskland. Huvudlärare blev Georg Norman och den övriga omsorgen över de unga prinsarna 

tilldelades Gillis von Taubenheim. Vasasönernas utbildning bestod i huvudsak av studier av 

såväl katekesen som Donaten. Samtidigt fick de läsa skrifter av klassiska romerska författare, 

som exempel på moraliska föredömen, liksom Melanchtons läroböcker i retorik, logik såväl 

som grammatik. Istället för att läsa översättningar fick de läsa texter direkt på latin. Ett 

särskilt viktigt inslag i undervisningen var retoriken där de fick lära sig att utveckla konsten 

att tala genom att läsa exempelvis skrifter av Quintilianus och Cicero. Dagarna ägnades i stort 

tillsammans med lärare och tjänare och allt umgänge med föräldrarna skulle ske under 

ceremoniella former. Under sin ungdom visade Johan många gånger mer intresse för bokliga 

studier än mer våldsamma aktiviteter. Vid tjugoårsålder prisades Johans för sin förmåga att ha 

tillägnat sig en ideal bildning värdig en renässansfurste. Detta innebar att han uppvisade en 

världsvanhet, vältalighet men också goda färdigheter i aktiviteter så som ridning och dans.
128

 

Det kan också tilläggas att Johan såg något av en förebild i 1100-tals konungen Erik den 
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helige. Framför allt betonades kungens fromhet och dygder, där frikostighet och rättrådighet 

framhölls och prisades högt.
129

 

 

På ålderns höst hade Gustav Vasa oroat sig för det rike han byggt upp. Kring 1560 hade 

därför ett testamente skrivits över inrikespolitiken för de närmaste 40 åren. Då Sverige blivit 

ett arvkungarike vid Västerås riksdag 1544 skulle den svenska kronan vid kungens död 

tillfalla sonen Erik, de övriga sönerna skulle få hertigdömen att styra över. Gustavs önskan 

hade varit att sönerna tillsammans skulle fortsätta verka för ett stabilt Sverige.
130

 1556 

grundades hertigdömet Finland och Johan tilldelades rollen som hertig och ståthållare över 

detta. När sedan brodern Erik XIV kröntes till kung 1560 ville han inte längre ha Johan på 

denna position då han drev en alltför självständig utrikespolitik i Estland och Livland. Johan 

sökte sig därmed mer söderut mot Polen.
131

 År 1562 gifte sig Johan med den polska 

prinsessan Katarina Jagellonica. Hon härstammade på moderns sida från ätten Sforza i 

Milano, vilket i praktiken innebar att hon förde med sig den italienska liksom den polska 

kulturen till Sverige. Tillsammans fick de sonen Sigismund som under perioden 1592-1599 

regerade över både Polen och Sverige.
132

 

 

Under stora delar av Erik XIV:s regeringstid förekom konflikter mellan honom och de båda 

bröderna Johan och Karl. Tillslut störtades dock Erik av Johan vilken med stöd av adeln och 

de övriga ständerna utropade sig till kung. Redan samma dag som Erik störtats kallade sig 

Johan för kung, trots att han inte fick upphöjelse till konung förrän på nyåret 1569 vid 

riksmötet i Stockholm.
133

 Då Johan blev kung på den svenska tronen fortsatte han en enväldig 

inrikespolitik i stil med den som förts av hans far och bror. I likhet med flera andra av tidens 

furstar önskade han dock återförena de protestantiska och de katolska kyrkorna.
134

 Det kan 

också tilläggas att under Johans regeringstid utvecklades ambitionerna om en svensk stormakt 

och således en svensk maktutvidgning. Senare delen av 1500-talet präglas också av en tid av 

militära förändringar i form av nya vapenssystem, taktiker och organisationsformer, något 

som låg till grund för de kommande militära framgångarna för de svenska vapnen under 

1600-talet.
135
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Under hösten 1592 kom sedan Johans hälsa gradvis att försämras och den 17 november, 

femtiofem år gammal, avled han på Stockholms slott.
136

  

 

En förfinad furste 

Majestätiskt träder kungen fram ur den mörka 

bakgrunden (Bild 1). Liksom på en scen har de ljust 

blå draperierna i bakgrunden öppnats upp som för 

att avslöja den viktiga person som där bakom dolt 

sig. Den rakryggade person som träder fram i 

porträttet är ingen mindre än Sveriges kung Johan 

III iklädd en svart dräkt prydd av vackra 

gulddekorationer. Dessa broderier liknar de 

orientalinspirerade dräktbroderier, så kallade 

moreskmönster, inte ovanliga vid denna tid.
137

 Han 

bär också en hög hatt med en ljus fjäder som 

dekoration. Dessutom bär han en stram och hög 

stärkkrage, allt i enlighet med tiden mode. Dessa 

kragar användes inte sällan för att förstärka intrycket 

av överlägsenhet då de hjälpte till att hålla huvudet 

högt. Dessa kan ses som ett exempel på de 

hierarkiska elementen i tidens klädedräkt.
138

 Då 

stärkkragarna var mödosamma att tillverka var det endast de förmögna som hade råd att 

inskaffa dessa, något som innebar att det blev en priviligierad form av klädnad.
139

 Notera 

också Johans exklusiva strumpor och nätta skor. Inte sällan var dessa vid denna tid tillverkade 

av silke och därmed ytterst dyrbara.
140

  

 

Under 1500-talet framträder två huvudlinjer i klädedräkt såväl som skönhetsideal. Ett 

inspirerat av Tyskland och Nederländerna, där bredd och fyllighet präglar modet. Det andra 

idealet präglades av det mer slanka och strama spanska och italienska idealet.
141

 Samtidigt 
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som Vasarenässansen i Sverige ägde rum spreds därmed ett nytt modeideal över Europa. Till 

en början influerades Europas nationer av varandra, men vid 1500-talets mitt kan man dock se 

hur Spanien kommit att dominera hovmodet över Europa.
142

 Den mörka strama spanska 

dräkten hade börjat göra sig gällande. Inte sällan bar männen midjekorta jackor och korta 

stoppade byxor, så kallade pluderhosor. Modet speglade den stolta och stela etiketten vid det 

spanska hovet. Det var inte sällan som hovporträtten i Europa visade på en attityd av stolthet, 

hierarki och stramhet. Detta kunde uttryckas genom att den avbildade porträtterades med ena 

foten något framskjuten eller med strama stärkkragar som gav en stolt hållning. Det kan också 

tilläggas att mantlarna vid denna tid hade blivit kortare och en nödvändighet för varje 

modemedveten man.
143

 Den spanska dräkten bars med glädje av vasasönerna och då gärna i 

svart sammet med guddekorationer.
144

 Vasarna skall ha vart måna om att klä sig endast efter 

senaste modet, något som den välfyllda kungliga garderoben låter oss ana.
145

 Den spanska 

strama klädedräkten stämmer väl överens med den dräkt som bärs i porträttet av Johan III.  

 

Inte nog med att dräktens prakt låter oss ana att det är en kunglighet som avbildats, den 

självsäkra hållningen och blicken riktad mot betraktaren förstärker intrycket av en stabil och 

mäktig furste. I statsporträtt handlade det för fursten om att ha en allvarlig blick och om posen 

var i rörelse skulle det ske mycket långsamt.
146

 En viktig notering i sammanhanget är också 

Johans ljusa, upplysta ansikte. Detta kan vara ett tecken på kunskap, intellektet ansågs 

nämligen inte sällan speglas i ansiktet. I porträtt kunde därför ljuset fokuseras till just ansiktet 

som ett tecken på makt.
147

 Tillsammans med hatten låter oss också svärdsfästet och 

ordenstecknet ana en särskild elegans.
148

 Trots att inte någon blygdkapsel är särskilt 

framträdande i porträttet av Johan är dessa ändock värda en notering då de särskilt betonade 

det manliga i tidens mode och således var tydliga virilitetssymboler.
149

 Också Johans långa 

smala ungdomliga ben visar på en slags aristokratisk elegans väl lämpade för önskvärda 

aktiviteter så som dans eller ritt.
150

 Under renässansen kan man se hur människokroppen 
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idealiseras och vikten av ett skönt yttre är stark. Detta återspeglas inte minst i klädedräkten 

där en strävan efter harmoni i allt ifrån linjer och material till färg blir tydlig.
151

  

 

Johans säkra kroppshållning med båda händerna i sidorna liksom blicken riktad direkt på 

betraktaren visar på att det är en viktig person vi beskådar. I ena handen bär han ett par 

handskar vilka är ett tydligt tecken, liksom attribut så som hundar och böcker, på status.
152

 

Det kan i sammanhanget tilläggas att ett uttryck för manlighet och pondus kan ses i posen 

akimbo, där handen hålls på midjan eller höften medan armbågen skjuts fram något.
153

 

Akimbon, också kallad renässansarmbågen, reflekterade också manlig bestämdhet.
154

 Trots att 

Johan är avbildad med båda armarna i sidorna kan det knappast gå miste om hans bestämdhet. 

Notera också värjan som kungen bär, kanske främst associerad med krig och stridigheter. 

Brukligt med tidens ideal var att männen avbildades med en dolk och värja i 

midjegehänget.
155

 Flera egenskaper och attribut som visar på auktoritet och kungens 

fördelaktiga ställning tycks ha varit av vikt att framhålla. Golvet som är målat i ett lätt lutande 

perspektiv hör till tidens stil och förstärker intrycket av att det är en mäktig person vi 

beskådar. Också det faktum att Johan avbildats i helkroppsformat, ett format som till en 

början förbehölls furstar, inger en känsla av makt.
156

 Intressant är också det ljust blå draperiet 

i bakgrunden. Textilier har genom historien betraktats som dyrbara statusmarkörer. Notera 

också bokstäverna och kungakronan på väggen i bakgrunden, genom dessa blir det tydligt att 

det är Sveriges konung som betraktas.   

 

Gustav II Adolf 

Gustav II Adolf levde mellan 1594 – 1632 och verkade som svensk kung mellan åren 1611 – 

1632.
157

 Han var son till Karl IX och Kristina Holstein-Gottorp och därmed egentligen ingen 

självklar tronarvingen utan en hertigson.
158

 Under sin skoltid studerade han flera språk men de 

ämnen som främst fångade hans intresse var krigskonst och retorik. Det var under Gustav 

Adolfs ledning och strikta offensiva utrikespolitik som Sverige sedan kom att betraktas som 

en stormakt.
159

 Ett särkskilt ansvar för Gustav Adolfs utbildning fick hovmästaren Bernt 
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Didrik Mörner och tonvikten lades på ridderliga övningar. Vad gäller religionsundervisningen 

fick Gustav Adolf tidigt lära sig att makten var gudagiven samt att gudsfruktan underlättade i 

inflytande över undersåtarna. Till de bokliga ämnena hörde bland annat retorik, politik och 

juridik men också ämnen som musik, geometri och astronomi. När det kom till förebilder som 

lyckats förena boklig bildning med ridderliga aktiviteter framhölls män så som Julius Caesar 

och Alexander den store. Som sjuttonåring tillträdde Gustav Adolf den svenska tronen.
160

 Han 

kom att föra ett relativt personligt styre där bland annat hans inflytande som fältherre bidrog 

till hans auktoritet.
161

 Flera krig fördes under Gustav Adolfs regering och den tid som kan 

betraktas som den fredligaste är förmodligen tiden mellan 1622-1625 då det rådde stillestånd i 

kriget mot Polen.
162

  

 

År 1620 gifte han sig med Maria Eleonora av Brandenburg med vilken han fick dottern 

Kristina som sedan skulle komma att ta över den svenska tronen efter fadern.
163

 Under 

kungens tid byggdes också det välkända regalskeppet Vasa vilket kom att tydligt visa prov 

kungens och därmed också Sveriges storhet genom skulpturala utsmyckningar, sin enorma 

längd och höjd liksom eldkraft, allt detta dock på bekostnad av sjösäkerheten.
164

 

 

Under Gustav Adolfs regeringstid inträffade det så kallade trettioåriga kriget, en i mångt och 

mycket reaktion på religiösa och politiska omvälvningar runt om i Europa. I och med att 

Gustav Adolf landsteg i Pommern 1630 trädde Sverige på allvar in i det trettioåriga kriget.
165

 

Benämningen ”Lejonet från Norden” myntades i och med en berömd symbolkedja i vilken 

man kan se hur läkaren och filosofen Paracelsus skall ha berättat om hur ett gult lejon från 

Norden skulle komma och besegra örnen. Denna örn påstods vara kejsaren över det tyska 

riket. Det kan också noteras att en lejonsymbolik återfanns även innan Sveriges inträde i 

kriget, exempelvis återfinns det på skeppet Vasa där lejonet kombineras med bilden av en 

kristen krigare. Bilden av protestanternas gudssände krigare användes frekvent i svensk 

propaganda under trettioåriga kriget.
166

 Kriget kom slutligen att avslutas i och med den 

Westfaliska freden 1648.  Gustav Adolf skulle dock inte få möjligheten att deltaga vid krigets 

slutskeden då han kom att stupa i det berömda slaget vid Lützen 1632. Efter stridigheterna 
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återfanns Gustav Adolfs kropp plundrad. Kroppen fördes därefter till Meuchen där den 

tvättades och lades i en enkel kista för att sedan föras vidare till Weissenfels där den kom att 

balsameras.
167

  

 

Lejonet från Norden 

Scenen är majestätisk, i polsk dräkt uppenbarar sig 

Sveriges kung Gustav II Adolf (Bild 2). Målningen 

är målad samma år som slaget vid Lützen, vilket 

skulle innebära slutet för den svenske konungen. Det 

är inte endast kungen själv som inger en känsla av 

auktoritet och storslagenhet i dräkt såväl som 

kroppshållning, också bakgrunden med den antika 

kolonen och det purpurfärgade draperiet påminner 

oss om att det inte är vem som helst som avbildats.  

Porträttet av Sveriges krigarkonung är tämligen 

färggrant. Hans gulaktiga kyller låter oss ana hans 

religiösa tillhörighet och hans kamp som 

protestantismens försvarare. Under 1500- och 1600-

talet sågs gult som lutheranernas symboliska färg. 

Kungens röda rock visar istället på hans maktfyllda position, krigarställning och manlighet. 

Under renässansen såväl som under 1600-talet var röd en färg omtyckt av furstar och andra 

inflytelserika män.
168

 Det gula älghudskyllret kan såldes tänkas symbolisera Gustav Adolfs 

anknytning till lutherdomen och den röda rocken visar på hans kungliga status liksom 

manlighet och rollen som krigare. Vidare är rocken prydd med en spetskrage och andra nätta 

dekorationer.  

 

Det spanska inflytande som hade präglat Sverige under 1500-talet, och som till viss del dröjde 

sig kvar till 1640-talet, skulle nu komma att ersättas av inspiration från Frankrike med dess 

prakt och lyx och Holland präglad av måttfullhet och borgerlighet.
169

 I det tidiga 1600-talets 

mode har stelheten försvunnit något och linjerna har mjukats upp, dock består en viss 

stramhet. I modet utvecklas en slags måttfullhet och ledig elegans. Det nya modet svarar väl 

upp mot honnête homme, som lanserades kring 1630 i Paris salonger, vilket än idag lever 
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vidare i den engelska termen gentleman. Det skall dock också understrykas att 1600-talets 

tumult med ständigt pågående krig präglade modet med militära inslag.
170

 Vid en närmare 

blick på kungens klädedräkt ser man att han bär en så kallad polsk dräkt vilken skiljer sig från 

de vanliga modedräkterna i såväl mönster och färgrika silketyger som kontrasterande textilier 

och annorlunda ärmar. Under 1600-talet var den polska mansdräkten således i hög grad 

avvikande från det annars rådande modet i såväl Nordeuropa som Västeuropa. Vid 

avbildningar bar inte sällan Gustav Adolf harnesk och kyller som ett tecken på en 

krigarkonung. På sina mer privata porträtt använde han dock gärna den polska dräkten, vilket 

tyder på att denna dräkt användes i informella sammanhang.
171

 Gustav Adolf kom att klä sig i 

flera stilar, såväl i holländskt-tyskt manér och i fransk stil.
172

 Trots att Gustav Adolf i Merians 

porträtt bär en färgstark klädsel av det polska modet återfinns också porträtt där kungen bär en 

något mer måttfull dräkt, i alla fall vad gäller färgval. Ett exempelvis återfinns i porträttet av 

Jakob Elbfas från 1620-talets slut.
173

 Kungen är i porträttet klädd i det franska sprundmodet 

med färgerna svart, vitt och guld.
174

  

 

Stadin framhåller kungens fysiska styrka vilken hon menar visar sig genom sättet att avbilda 

honom med en stark kropp, exempelvis en bred bringa.
175

 Gustav Adolf håller ena handen i 

sidan (akimbo) som ett tecken på en stark liksom självsäker kung.
176

 Stadin visar på hur 

begreppen manlighet, mode och makt var nära sammanlänkande under 1600-talet. Hon 

noterar att kläderna användes som en form av redskap i att manifestera makt och status såväl 

som manlighet och bör därmed också ses som en viktig markör för den samhällsklass man 

tillhörde.
177

 Klädedräkten blev en viktig statusmarkör, inte minst för den nyblivna stormakten 

Sverige för att hävda sin ställning gentemot andra stater i Europa.
178

 Eftersom den sociala 

hierarkin sågs som bestämd av Gud var det därmed en självklarhet att klä sig efter sin status 

och rang.
179

 Detta stämmer väl in på det som Englund, trots att han främst diskuterar adeln, 

kallar för den synliggjorda maktens princip. Denna handlar om att makt måste göras synlig 

och för att makt skall kunna räknas till makt är det viktigt att den synliggörs med 
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storslagenhet.
180

 Genom detta blir det således extra viktigt för furstar och andra män på 

maktpositioner att ge makten ett ansikte.
181

 

 

Kungens milda blick, riktad mot betraktaren, har tolkats symbolisera Gustav Adolf som en 

dygdig man som stred i Guds tjänst.
182

 Intressant i sammanhanget är Liliequists definition av 

dygd som en abstrakt högre princip, exempelvis Guds bud eller förnuftet. Dygden blir en 

slags plikt mot Gud.
183

 I 1600- och 1700-talets Sverige kan man tillsammans med manlighet 

utläsa minst två andra symboliska element som tycks ha varit av stor vikt för en mans sociala 

rykte, ära/heder och dygd.
184

 De gamla götiska kämparna framställdes och anpassades för att 

passa som manligt dygdeideal i fäderneslandets tjänst samtidigt som krigets bragder sågs som 

nära sammanlänkat med ära och manlighet.
185

 Med detta i åtanke är det föga förvånande att 

Gustav Adolf avbildats med krigiska attribut. Ständigt återkommer inslagen och symboliken 

av en manlig och mäktig krigarkonung. Vidare visare inte enbart värjan i bältet och käppen i 

handen på Gustav Adolf som en krigarkonung, dessa attribut har genom tiden också stått som 

symbol för gentlemannaidealet. Spaterserkäppen brukades som ett viktigt attribut hos den 

modemedvetne adelsmannen. Trots att dessa promenadkäppar också användes under det förra 

århundradet blev de under 1600-talets mitt ett dräkttillbehör som bars tillsammans med den 

obligatoriska värjan.
186

 Till den modemedvetne herremannens attribut räknas också det 

viktiga gehänget.
187

 Med hjälp av kungens vapen uttrycks också hans manliga styrka. Värjan 

som kungen bär i ett fäste i sidan blir således en otvetydig maktsymbol då den representerar 

kungamakten liksom krigsmakten. Kommandostaven i handen menar Stadin är ett tecken på 

Gustav Adolf som ledare och således den som styr.
188

  

 

Notera det lilla fönstret i bakgrunden av porträttet i vilket man ser ett grönt landskap och en 

bro över vatten. Då målningen är utförd två veckor innan kungens död pågår fortfarande 
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kriget i Tyskland och det har tolkats som att bron är kopplad till Heidelberg samt Frankfurt 

am Main.
189

 

 

Slutligen kan också nämnas den protestantiska krigspropaganda som fördes under trettioåriga 

kriget i form av allegoriska produktioner och den tidigmoderna panegyrik som fördes av 

kungligheter, inte minst Gustav Adolf, där det var av stor vikt att framställas som 

framgångsrik såväl som dygderik. Även drottning Kristina kom att använda sig av detta och 

framställdes stundom som gudinnan Fortuna.
190

   

 

Kristina 

Kristina föddes 1626 på Stockholms slott som enda barnet till Gustav II Adolf och Maria 

Eleonora av Brandenburg. Kristina kom dock redan 1632, endast sex år gammal, att bli 

faderslös då hennes far stupade i slaget vid Lützen. Eftersom Kristina ännu var vid unga år 

kom Sverige att, under ledning av Axel Oxenstierna, styras av en förmyndarregering. Innan 

sin bortgång hade Gustav Adolf lämnat tydliga instruktioner om dotterns uppfostran och 

utbildning.
191

 Hennes utbildning skulle vara i klass med övriga furstars runt om i Europa. Den 

skulle präglas av Guds ord och kristna dygder.
192

 Som ett resultat av bland annat en manligt 

färgad uppforstran, omgivningens förväntningar och Kristinas egna höga krav på sig själv har 

det framhållits att hon, för att hantera situationen, utförde ”[…] ett slags mentalt könsbyte på 

sig själv.”
193

 Genom livet var Kristina mån om att understryka sina manliga drag i skrifter och 

liknande.
194

 Myndig blev hon inte förrän 1644 vid vilken tid hon också övertog styret över 

Sverige.
195

 Så tidigt som år 1649 började dock Kristina planera för sin succession och 

introducerade planerna på kusinen Karl Gustav till efterträdare, en önskan som till en början 

inte tilltalade rådsaristokration men som drottningen ändock tillslut lyckades genomdriva.
196

 

Verkställandet av abdikationen trädde slutligen i kraft 1654 efter omfattande förberedelser. 

Den 6 juni i Uppsala avklädde drottningen sig offentligt de kungliga regalierna. Viktigt att 

notera i detta sammanhang är att Kristina avsade sig den svenska kronan men aldrig sin 
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kungavärdighet. Hon kom att behålla sina rättigheter som monark att inom den egna hovstaten 

skipa rättvisa.
197

  

 

I november 1655 kom Kristina att konvertera till katolicismen i slottskapellet i Innsbruck, det 

offentliga intåget i Rom och konfirmationen, utförd av dåvarande påven Alexander VII, kom 

dock inte att inträffa förrän i december.
198

 Vid konfirmeringen antog hon mellannamnet 

Alexandra, den kvinnliga motsvarigheten till Alexander.
199

 I sammanhanget är det intressant 

att notera att Kristina genom livet såg en stark inspirationskälla och förebild i Alexander den 

store. På sin trettonårsdag hade hon klätt ut sig till sin stora förebild och citerat ett utav hans 

tal. Vid flera tillfällen valde hon också att avbildas som eller i likhet med Alexander.
200

  

 

Kristina kom att bosätta sig i Rom, med vissa undantag från kortare besök ibland annat 

Frankrike och Sverige. Att drottningen kom att sakna politiken visar sig bland annat i 

händelser som Neapelkomplotten, som planerades tillsammans med Frankrikes kardinal 

Mazarin, vilken mynnade ut i avrättningen på Kristinas överhovstallmästare Monaldesco 

1657.
201

 För att hävda sin kungliga status upprättade hon också bland annat Accademia Reale 

eller den Kungliga Akademin 1674, men redan under sin regeringstid hade hon skapat en 

akademi i Stockholm med hjälp av filosofen Rene Descartes.
202

 I Italien kom hon att i hög 

grad hyllas för sina heroiska handlingar i och med abdikationen från den svenska tronen och 

konverteringen till den sanna katolska läran.
203

 

 

I februari 1689 försämrades sedan Kristinas hälsa gradvis, med undantag från ett 

tillfrisknande i mars, vilket slutligen resulterade i hennes bortgång den 19 april. Hon 

begravdes kort därefter i Peterskyrkan i Rom.
204
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Drottning över de fyra elementen 

Elegant och kontrollerat uppenbarar sig 

Sveriges drottning (Bild 3). Då porträttet är 

målat kring 1650 och Kristina inte 

abdikerade från den svenska tronen förrän 

1654 är hon vid tiden fortfarande verksam 

som Sveriges drottning. Rakryggad står hon 

med blicken säkert riktad mot betraktaren. 

Hennes hy är något blek, ett intryck som de 

röda läpparna förstärker. Trots Kristinas 

något bleka hy känns hennes mänsklighet 

påfallande, inte minst genom den bara 

underarmen och de långa eleganta fingrarna. 

Avsmalnade och långa fingrar symboliserade 

under 1600-talet såväl god härkomst som 

elegans.
205

 Steneberg framhåller att Becks 

porträtt av Kristina visar på en verklighetsprägel genom exempelvis den kraftiga näsan och de 

tunga anletsdragen. Ansiktet är avbildat utan förskönande drag.
206

 Det återfinns dock också 

porträtt av Kristina med en mer övermänsklig prägel, kanske kan man tänka sig att Abraham 

Wuchters porträtt från 1661
207

 är ett exempel på detta. Genom den vita bleka hyn och de röda 

läpparna tillsammans med den strama kroppshållningen och kommandostaven får Kristina i 

Wuchters porträtt något gudomligt över sig. Intressant i sammanhanget är hur Brown visar på 

att ansiktsminket genom historien varit vitt. Den vita färgen symboliserade renhet och dygd 

såväl som sanning eller det himmelska och övervärldsliga.
208

 Det kan också tilläggas att 

skönhet och önskvärdhet sågs i ett blekt utseende.
209

 Intressant är också att både Wuchters och 

Becks porträtt har tolkats med en liknande symbolik kring de fyra elementen.
210

  

 

Samtidigt som porträttet är uppstyrt vilar ändock en stillhet över drottningen. Hon är klädd i 

en vacker klänning i flödande tyger. Klänningen är vit med ett blått foder, hon bär också en 
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blå slöja över axeln.
211

 Trots att klänningens framsida inte är synlig kan noteras att kvinnornas 

kläder under 1600-talet vanligtvis bestod av ett stramt klänningsliv, stundom överdådiga och 

med ett dekolletage snörat med silkesband framtill.
212

 Steneberg fastslår, genom klänningens 

material, att Kristina bär är en så kallad atlasklänning.
213

 Genom den vita flödande dräkten har 

det tolkats som att Kristina är avbildad som är Sapientia Divina, den gudomliga visheten och 

den vita färgen står då för sanning.
214

 Det bör dock tilläggas att den vita klädseln också kan 

symbolisera oskuld och kyskhet såväl som logik och sanning. Tillsammans inräknas dessa i 

det överordnade begreppet vishet och det gudomliga ljuset.
215

 I målningar av Englands 

drottning Elisabet I användes också stundom vita klänningar för att symbolisera dygder så 

kyskhet och jungfrulighet. Kanske kan Marcus Gheeraerts porträtt från ca 1592 vara ett 

exempel på detta.
216

 I och med att Elisabet blev äldre blev vikten av att framställas som en 

icke åldrande jungfrudrottning än mer viktigt.
217

 Valet av färg såväl som dekorationer i 

klädedräkten var ytterst väsentlig som ett tecken på förståelse för tidens visuella koder.
218

  

 

Kristinas lockar hänger prydligt ner mot axlarna, i likhet med tidens mode, samtidigt som hon 

har ett vackert blomsterarrangemang fixerat på huvudet. Under den första delen av 1600-talet 

var det inte alls ovanligt att kvinnor bar håret relativt platt uppe på hjässan och i tjocka lockar 

på sidorna.
219

 De blommor drottningen har i håret är intressant. Blommor kan ses som en 

symbol för ungdom, jungfrulighet liksom skönhet.
220

 De är den klassiska gudinnan Floras 

attribut och innefattas av flera symboliska inslag beroende på vilken färg och vilken sorts 

blommor som avbildats. I kristen konst symboliserar inte sällan röda blommor Kristus blod 

medan vita är en symbol för jungfru Marias renhet.
221

 Steneberg tolkar den vita lilla blomman 

som en apelsinblomma och de röda som rosenlager. Apelsinblomman är en symbol för kysk 

och ren dygd liksom vishet. Likaså tolkas också de röda blommorna (rosenlager) som en 

vishetssymbol.
222
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I den hand med vilken Kristina inte håller den blå slöjan, håller hon lätt i ett papper med text 

samtidigt som handen lutas mot ett stenklot. I målningen kan en underliggande symbolik anas, 

den anspelar på de fyra elementen.
223

 Denna tolkning av porträttets symboler som 

sammanlänkade med elementen har först utförts av Steneberg.
224

 Han menar att vattenstrålen 

från fontänen till vänster, något dold i bakgrunden, symboliserar Vatten. Den tunna slöjan 

som drottningen håller i handen och som lätt lyfter i vinden betecknar Luft. Stenklotet som 

Kristina lätt vilar handen mot symboliserar Jord. Det fjärde och sista elementet, Eld, tolkar 

Steneberg komma till uttryck genom Kristina själv.
225

 Klotet eller globen är dock också ett 

utav gudinna Fortunas attribut.
226

 Vidare menar Steneberg att kompositionen, genom att 

Kristina bland annat vidrör två av elementen, understryker hennes maktställning.
227

 Intressant 

är också det brevstora papper som drottningen håller i handen vilket har tolkats som en 

symbol för Logos. Det vill säga en utav stoicismens tankar om läran om världsanden, 

Logos.
228

 Den ljus- och vishetssymbolik som porträttet av Kristina anspelar på kopplas av 

Steneberg till livets principer liksom intelligens.
229

  

 

I sammanhaget är det också värt att nämna det faktum att Kristina inte sällan avbildades i 

form av mytologiska gudinnor så som Diana, jaktens och kyskhetens gudinna, eller Pallas 

Athena (Minerva i romersk mytologi)
230

, vishetens och kunskapens gudinna.
231

 Fogelberg 

Rota noterar Kristinas val att avbildas som gudinna Diana kan ses i dels hennes 

äktenskapsvägran och dels i uppfattningen om henne som manlig. För att mildra 

spekulationerna om hennes levnadssätt liksom samtidens sätt att se henne som maskulin till 

såväl det yttre som det inre användes bilden av den kyska Diana. Detta skulle varit en slags 

propaganda för att rättfärdiga hennes position som drottning, såväl före tronavsägelsen som 

efter då hon snarare kan ses som en drottning utan land.
232

 Att Kristina stundom avbildades 

som Pallas Athena eller Minerva berodde på hennes ryktbarhet och intresse för konst- och 

litteratur.
233

 Liksom sin fadern Gustav II Adolf fick smeknamnet ”Lejonet från Norden” 
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kallades Kristina ”Nordens Pallas” eller ”Nordens Minerva”. I sammanhanget är Tegenborg 

Falkdalens förklaring av kvinnliga regenters komplexa situation genom begreppet 

”drottningens två kroppar” intressant. Hon använder begreppet för att förklara skillnaden 

mellan en drottnings roll inom den politiska kontexten kontra rollen inom äktenskapet. Inom 

den förstnämnda rollen definieras kvinnliga regenter inte sällan med manliga egenskaper 

medan rollen som hustru sammanlänkas med hennes kvinnliga karaktärsdrag.
234

  

 

Kring pelaren bakom Kristina i Becks porträtt slingar sig en växt vilken Steneberg fastställer 

till en murgröna. I mytologin stöter man inte sällan på murgrönan tillsammans med 

naturguden Pan som en symbol för vegetativ alstringskraft.
235

 Vidare är himmelen som 

skymtas genom det lilla fönstret mörk.  

 

Trots att porträttet är producerat under barocken återfinns få inslag av stiltypisk karaktär och 

Steneberg menar att man istället kan se inspiration från romerskt 1500-tal.
236

 Flera symboliska 

inslag kan utläsas i målningen. Man kan som nämnts ovan utläsa en ljus- såväl som 

vishetssymbolik i porträttet, vilken kan tänkas hänvisa till livets principer och intelligens. 

Målningen har också tolkats som motsättningen mellan andlig kontra materiell makt genom 

drottningens ljusa gestalt i kontrast till den mörka bakgrunden.
237

 Kristina använde sig också 

ofta av solen som symboliskt attribut i exempelvis medaljer och porträtt.
238

 Samtidigt är sol- 

och ljusmetaforik också förknippat med den nyplatonska filosofin.
239

   

 

Karl XI 

Karl föddes 1655 och dog 1697, som kung regerade han mellan åren 1660 – 1697. Sverige 

styrdes dock under förmyndarregering fram till hans myndighetsdag 1672. Han var son till 

Karl X Gustav och Hedvig Eleonora av Holstein-Gottorp.
240

 Vid faderns död var den unge 

Karl endast fem år gammal. I Karl Gustavs testamente hade nedtecknats anvisningar om 

sonens uppfostran. Som lärare till sonen önskades Uppsalaprofessorn Edmund Figrelius, 

sedermera Gripenhielm. Undervisningen skulle innehålla förmågan att på latin liksom franska 

tala, läsa och skriva. Tyska ansågs som en självklarhet att behärska. Därutöver borde kungen 
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bemästra finska då det talades inom riket men även språk som engelska, spanska och 

italienska betonades, även om dessa inte sågs som nödvändiga. Tillsammans med dessa breda 

språkkunskaper undervisades kungen också i ämnen så som historia, statsrätt och självklart 

krigskonst. Flera inspektioner utfördes för att se på kungens framsteg vilka dock visade sig 

vara små, något som resulterade i kritik mot den undervisning Karl fick. Änkedrottningen 

motsatte sig dock hårdare undervisningsformer då hon menade att sonen var fysiskt klen. I 

sammanhanget kan också tilläggas att Karl sägs ha haft läs- och skrivsvårigheter (dyslexi) 

liksom uppvisade blyghet. Däremot var han duktig på att lära sig att återge predikningar, 

lektioner och föredrag. Notera att Karl i högre grad intresserade sig för aktiviteter förknippade 

med krig så som jakt, manövrer och ritt.
241

 

 

Karls maktövertagande efter att han myndighetsförklarades 1672 firades med pompa och ståt. 

Ett av de mest praktfulla inslagen i firandet kan ses i den så kallade karusellen, Certamen 

equestre. Förebilden för karusellen var en liknande som uppförts av Ludvig XIV tio år 

tidigare i Paris. Ludvig uppenbarade sig då ridande utklädd till romersk kejsare. Lika så var 

Karl vid firandet av sitt trontillträde utklädd till romersk fältherre.
242

 Den unge kungen påstås 

många gånger ha gjort ett svagt intryck trots att han framställts inom bildkonsten som en 

briljant härskare. Med hjälp av allegoriska framställningar skildrades en ädel karaktär, ren 

moral och stor tapperhet.
243

 Till utseendet sägs Karl ha varit under medellängd och slank 

liksom utrustad med välsvarvade ben och små fötter, det vill säga sin fars raka motsats. Hans 

välformade kropp gjorde hon lämpad för idrottsgrenar förknippade med gentil-homme.
244

  

 

Karls regeringstid präglas till stor del av krig. År 1676 inträffade en dansk invasion av Skåne 

vilken sannolikt blivit mest känd i och med slaget vid Lund där kungen i egen fysisk person 

ledde styrkorna. Trots att segern vid Lund var ytterst väsentlig återstod ytterligare flera år av 

stridigheter. Successivt arbetade Karl, under hela sin regeringstid, sig fram till en enväldig 

position som konung av Guds nåde.
245

 År 1680 gifte sig kungen med den danska prinsessan 

Ulrika Eleonora med vilken han fick sju barn.
246
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Karls sista tid vid livet blev dock hård. Redan under slutet av 1680-talet hade kungen börjat 

må dåligt, bland annat kräktes han blod och drabbades fler gånger av feber. Trots smärta 

ändrade dock aldrig Karl sin livföring utan fortsatte som vanlig med bland annat jakt och 

resor. Denna livsstil fortsatte fram till 1697 då han blev allvarligt sjuk och det konstaterades 

att inget kunde göras. Plågorna gjorde honom sängliggande och slutligen på kvällen 5 april 

dog Karl fyrtioett år gammal. Enligt hans önskan blev kistan av en enkel karaktär. 

Begravningen kom till stilen att präglas italiensk barock och kistan placerades på en sockel 

omgiven av sörjande kvinnogestalter som symbol för riket liksom för dygderna.
247

 

 

En enkel men mäktig krigarkonung 

Det mest kända av ryttarporträtten av 

Karl XI är förmodligen det som 

skildrar slaget vid Lund (Bild 4). 

Ståtligt uppflugen på härstryggen 

sitter Sveriges konung rak i ryggen 

med svärdet i högsta hugg. Hästen är 

Karls älskade Brilliant, sannolikt en 

utav de hästar han skänkts i gåva av 

Ludvig XIV. Genom att bära kungen 

genom slaget fick hästen ryktbarhet, 

vilket krigssymbolerna i bakgrunden 

antyder.
248

 Att kungen har full 

kontroll över hästen är det ingen 

tvekan om. Bakgrundscenen är dock 

dyster. Runt omkring ligger tappra 

soldater och hästar samtidigt som en armé marscherar mot sitt öde. Den ljust röda himlen är 

täckt av mörka moln som så sakteliga ser ut att spricka upp. Svensén beskriver Karl och 

hästen som centralgestalter i målningen medan de övriga inslagen relateras till dessa. Under 

1600-talets senare hälft kan man se hur kungarna antar en näst intill obegränsad makt genom 

att tillskriva sig själva som kung av Guds nåde. Karls kontrollerade men lugna blick och 
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ansiktdrag visar att hans position som kung har tilldelats honom av Gud och att han därmed 

stod på de rättrådigas sida.
249

  

 

Den dräkt kungen bär är en blå livrock, som dock vid denna tid inte officiellt introducerats 

ännu, fodrad med loskinn.
250

 Det var dock under Karls tid som den berömda justaucorpsen 

blev på modet. Modellen dök först upp i de franska militära uniformerna. Det var dock 

Ludvig XIV som 1664 först introducerat den vid sitt hov, då som en dräkt avsedd för utvalda 

personer. Till modet hörde också spatserkäppen som nu börjat bäras vid sidan av värjan. 

Kring 1680-talet började värjan fästas i ett midjegehäng under rocken.
251

 Karl följde, om än 

något motvilligt, det franska modet samtidigt som han också brukade ett mer nedtonat och 

enkelt mode.
252

 Vidare bär han i porträttet gula handskar av älghud. Sädeskärven nedstucken i 

kungens hatt var den svenska arméns fälttecken i slaget vid Lund. Det faktum att kungen 

själv, i likhet med sina soldater, antog detta fälttecken visar på att han själv fysiskt deltog vi 

slaget.
253

 Kungen bär också svarta kragstövlar med sporrar. Under trettioåriga kriget hade 

kragstövlar också brukats i salonger och balsalar, men vid mitten av 1600-talet hade dessa 

dock kommit att enbart brukas vid ridning.
254

 Porträttet av Karl i slaget vid Lund var tänkt att 

gestalta en heroisk konung, hjältemodig, okuvlig och djärv.
255

 I sammanhanget kan också 

tilläggas att de främsta dygderna för 1600-talets gentleman var ärlighet, måttfullhet och 

moderation.
256

 Notera också att 1600- och 1700-talet präglades till stor del av den franska 

kulturen, en ståndsmedveten man eller kvinna presenterade sig gärna i porträttkonsten som en 

honnête homme eller dame de qualité.
257

  

 

Under 1600-talet sågs en krigsman besitta främst önskvärda dygder eller egenskaper så som 

klokhet (prudentia), tapperhet (fortitudo) och fromhet (pietas). Detta kunde stundom 

uttryckas med hjälp av ett slags rollspel i porträtten.
258

 Det var inte alls ovanligt att personer 

avbildades efter personer i den antika mytologin, historien eller Bibeln. Bland kungligheterna 

och aristokratin kan man se hur jaktens och kyskhetens gudinna Diana, krigsguden Mars och 
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Apollon solguden var populära.
259

 Också avhållsamhet och enkelhet sågs som viktiga dygder, 

vilka Karl liksom senare också hans son Karl XII använde sig av för att framstå som flärdlösa 

soldatkonungar. Från 1680-talet sågs Karl ofta porträtterad i militär klädedräkt med det 

knälånga gula kyllret och sedan också den blå livrocken.
260

 Innan detta dominerades dock 

hans framställningar av romerska kostymeringar.
261

 Redan som sexåring avbildades Karl som 

romersk kejsare av Ehrenstrahl.
262

 Den lille kungen är iklädd allt som anstår en romersk 

härskare, däribland en lagerkrans och ett antikiserande harnesk. I porträttets bakgrund skymtar 

också en romersk fältherre som en symbol för de föredömliga dygder som antikens hjältar 

stod för.
263

 Av de mytologiska avbildningarna återfinns ytterligare ett porträtt av Ehrenstrahl 

där Karl avbildads som solguden Apollon eller Phoebus också i detta iklädd en romersk 

dräkt.
264

 Vidare, i porträttet av den ridande Karl syns ett lockigt hårsvall som tycks vara 

uppbundet baktill. Trots att perukmodet sedan en tid tillbaka så sakteliga hade börjat bli på 

modet hade Karl ett eget vackert hår och väntade därför till relativt sent med att bruka peruk. 

Till en början, innan perukerna blev såväl högre som längre, var det lockigt och 

verklighetstroget som gällde.
265

 

 

Ryttarporträtt, och inte minst de karolinska ryttarporträtten, är intressanta på många sätt. Dels 

var denna genre förbehållen furstar och dels är den ikonografi som kan utläsas i dessa tecken 

på ett maktspråk och en politik på hög nivå. Dessa ryttarporträtt visar många gånger på 

furstens skicklighet till häst och motivet kan förstås på två sätt. Symboliskt står hästen inte 

sällan för folket som fursten med fast hand och skicklighet styr över. Mer bokstavligt visar 

motivet på fysisk uthållighet och skicklighet i att rida, två viktiga förutsättningar för militärt 

befäl. Under 1600-talets senare hälft blev det också vanligt att avbilda häst och ryttare i en 

pose som liknar en stegring. Hästen stegrar sig dock inte utan rörelsen är mycket kontrollerad 

och styrd av ryttaren, tillsammans utför de en så kallad levad eller pésade.
266
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IV. DISKUSSION OCH SLUTSATSER 

Då har det återigen blivit dags att minnas uppsatsens frågeställningar. De formulerades som 

bekant: Hur framställs de svenska kungligheterna i de utvalda porträtten; vilka element, 

egenskaper och kvaliteter tycks ha varit viktiga att framhålla? Hur väl överensstämmer 

porträtten vad gäller dygd och ideal med Castigliones råd till det ideala hovfolket?  

 

Född till ädling bunden vid dygd 

Castiglione diskuterar i sina råd till hovfolket att en människa som föds in i en ädel familj 

också har lättare att följa dygdens väg. Alla de utvalda kungligheterna var ju som bekant 

födda i ädla familjer, därmed är ju en viktig del av Castigliones bördsideal uppfyllt. Varje 

enskilt porträtt betonar att det är kungligheter som avbildats samtidigt som de dock 

understryker olika specifika förträffliga egenskaper och dygder.  

 

Eftersom alla kungligheterna kan anses vara av ädel börd har de således enligt Castiglione, 

liksom med tidens övertygelse, lättare att följa dygdens väg. I mina utvalda porträtt står det 

klart att det inte är några vanliga människor som avbildats utan personer placerade på maktens 

position. Däribland kan detta anas i deras poser, symbolik och klädedräkt. I de porträtt där 

kungligheterna är avbildade i helkroppsfigur eller ridande, porträttformat som till en början 

var begränsade till den härskande klassen, visas de avbildades maktpositioner tydligt.  

 

När det kommer till Johan III:s porträtt kan man genom det dyrbara draperiet i bakgrunden 

tillsammans med det faktum att han avbildats i helkroppsformat ana att det är någon av rang 

som avbildats. Dyrbara textilier har ju genom historien tillskrivits ett särskilt värde liksom 

helfigursformatet under stor del av 1500-talet var förbehållet kungligheter. Också bokstäverna 

och kungakronan i guld på väggen bakom Johan visar på att det är en kung av Sverige som 

avbildats.  

 

Intressant att framhålla i sammanhanget är det faktum att Johan såg 1100-tals kungen Erik 

den heliges egenskaper som eftersträvansvärda. I böcker om Erik betonades hans dygder och 

fromhet liksom egenskaper så som frikostighet och rättvisa. Dessa ideal ligger inte långt ifrån 

de som Castiglione förespråkade. Vidare sägs Johans bror Erik XIV ha förvärvat ett exemplar 

av Castigliones bok 1561 och Ericson menar att detta således bör ha kommit i Johans ägo 

senast 1568. Ett fursteideal mer präglat av fromhet än krigiskhet tycks ha varit det som 
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tilltalade Johan.
267

 Främst tycks Johan inte ha haft för avsikt att i porträttet framställas som en 

mäktig krigarkonung, möjligtvis kan man därför tänka sig att han istället varit mer mån om att 

avbildas som en förfinad och rättrådig renässansfurste. Dessa egenskaper är också något som 

kan ses i Castigliones råd till den ideala hovmannen, men minns dock också att han framhåller 

kriget som hovmannens främsta uppgift.  

 

Också i porträttet av Gustav II Adolf anar man en man av ädel börd. Kanske främst genom 

den kungliga färgen på rocken men också genom det dyrbara purpurfärgade draperiet i 

bakgrunden. Inte nog med detta, också den antikinspirerade kolonnen i bakgrunden uttrycker 

status och monumentalitet.  

 

Vad gäller porträttet av Kristina kan man också här ana att det är någon av rang som 

avbildats, kanske främst genom den monumentala arkitekturen i bakgrunden. Också 

drottningens långa avsmalnade fingrar kan tänkas antyda god härkomst liksom elegans.  

 

Hos Karl XI anar man den kungliga statusen genom hans val att porträtteras uppflugen på 

hästryggen, där häst och ryttare tillsammans utför en avancerad levad eller pésade. Denna 

genre var som bekant förbehållen furstar och innehåller ett intressant maktspråk.  

 

Vidare betonar Castiglione vikten av en god uppfostran. Trots att de utvalda porträtten inte 

understryker eller egentligen ens låter oss ana något om kungligheternas uppfostran, vet vi 

genom källorna att de alla fick en gedigen uppfostran i likhet med tidens furstar. Kanske låter 

oss ändock element som en rak kroppshållning oss ana att de fått någon slags skolning i hur 

man uppför sig.  

 

Konsten att föra sig  

Minns att för 1600-talets gentleman var måttfullhet ett starkt ledord, en dygd som också 

frekvent förspråkades av Castiglione. Samtidigt som måttfullhet sågs som en dygd bör man 

dock inte glömma vikten av att synliggöra makten. Porträtt kan ses som ett redskap i furstars 

sätt att visa sin maktposition och hävda sig gentemot andra furstar. Detta är något som 

samtliga av porträtten visar prov på. I sammanhanget är Castigliones betonande om vikten av 

ett gott rykte ytterst intressant. Önskan att skapa en god bild av sig själv kan man se i alla de 

fyra porträtten.  

                                                 
267

 Ericson, 2004, s. 145 



55 

 

 

När det kommer till att kunna uppträda på ett korrekt sätt präglas som tidigare nämnts 

Castigliones råd av två utmärkande begrepp: grazia och sprezzatura. Det förstnämnda är lika 

viktigt för män som för kvinnor medan det andra är mer begränsat till män. Minns dock att 

Castigliones sprezzatura handlar om total kontroll men utan att det för den skull ser ansträngt 

ut. I detta sammanhang bli de avbildades poser ytterst intressant. Inte nog med att en 

kontrollerad kropp utstrålade makt och pondus, porträtt var också en reflektion av förträffliga 

inre egenskaper. Med detta i åtanke ter allt ifrån kroppshållning till symbolik i porträttet av 

Johan naturligt och i samklang med tidens ideal, det vill säga de som förespråkades av 

Castiglione. Kanske kan det uttryckas som att porträttet av Johan är ett praktexemplar av 

Castigliones hovmannaideal när det kommer till sprezzatura och grazia. Möjligen kan man 

uttrycka det som att Johan i porträttet med en kontrollerad kroppshållning intar rollen som 

furste, han gör dock detta med vad som tycks vara en oansträngd lätthet. Porträttet förmedlar 

sannerligen bilden av en stabil härskare som vet hur man för sig. Han står bredbent med 

händerna i sidorna, han tycks kontrollerad och med självbehärskning men utan att för den 

skull uppträda konstlat. Kanske kan man uttrycka det som att alla de avbildade visar på en 

viss kontroll trots att det hos vissa ser mer ledigt ut än hos andra. Inte minst förstärks uttrycket 

av full kontroll i Johans porträtt med hjälp av den strama stärkkragen.  

 

Också porträttet av Gustav Adolf uppvisar en kontrollerad och stabil furste. Om man skall 

inkludera en nonchalans i begreppet sprezzatura tycks detta stämma väl överrens med Gustav 

Adolfs porträtt, se bara på blicken och kroppshållningen. Hans pose känns inte lika ansträngd 

som exempelvis Karls, men kanske beror det på de kläder han bär vilka inte är särledes 

åtsittande. Spatserkäppen, gentlemannens obligatoriska dräkttillbehör, visar på att Gustav 

Adolf sannerligen är en man som vet hur man för sig. Det porträtt, utav de fyra, som 

förmedlar mest förkonstling skulle jag vilja påstå är Karl ryttarporträtt. Trots att han 

kontrollerat och stabilt sitter upp till häst känns hans pose något ansträngd. Hos Kristina, 

vilken som kvinna enligt Castiglione ständigt bör uppvisa grazia, är kroppshållningen också 

uppstyrd även om hon tycks vara mer fångad i ett ögonblick än Johan och Gustav Adolf.  

 

Med grazia menas behag, att utföra uppgifter med en oansträngd lätthet. Som nämnts blir 

detta kanske tydligast i Kristinas porträtt. Vid en första anblick på Becks porträtt, utan att 

fundera kring symboliken, stämmer Kristina väl in på Castigliones begrepp grazia. Med en 

behagfull lätthet står hon där med blicken vänd mot betraktaren och med vinden lätt svepande 
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över den tunna slöjan. Hos de övriga kungligheterna kan det däremot tänkas att det är mer 

sprezzatura som förmedlas, trots detta bör man komma ihåg att de båda begreppen är att 

betrakta som nära sammanlänkade.   

 

Återigen är det värt att notera hur monarken i porträttkonsten ofta avbildades stående i 

helkroppsfigur, ridande eller med blicken direkt riktad mot betraktaren som ett uttryck för 

makt och status. Intressant är att alla de utvalda porträtten ansluter sig till denna kategori, det 

blir tydligt att regenternas maktposition har varit av yttersta vikt att betona.  

 

Ett skönt yttre 

När det kommer till Castigliones ideal är ständigt relationen mellan kropp och själ 

närvarande. Minns exempelvis Castigliones påpekande om hur en människans inre 

egenskaper speglas i dennes yttre. Han noterar också att den ultimata hovmänniskan skall 

besitta en vacker figur liksom en behaglig utstrålning. Kroppsligt är det ideala en välbyggd 

kropp med välbalanserade lemmar. Hos hovdamen handlar det mycket om att uppvisa en 

slags okonstlad renhet. Kvinnans utseende skall präglas av en delikat mjukhet medan mannen 

skall uppvisa en robust manlighet. Porträtten är i sammanhanget att betrakta som en spegling 

av förträffliga egenskaper, vilket inte minst visar sig i alla de avbildades kontrollerade 

kroppshållning.  

 

En utav de mest intressanta teman som beskrivs i Il Cortegiano i relation till de kungliga 

porträtten är förmodligen det om klädedräkten. Det är intressant att se hur Castiglione till en 

början framhåller att det är tillåtet att klä sig efter behag så länge det inte avviker från det 

normala eller kan anses störa arbetet, för att senare betona vikten av måttfullhet i klädedräkten 

liksom en svart eller mörk nyans. Castigliones slutsats blir i mångt och mycket att det spanska 

hovmodet är att föredra. Vad gäller kvinnors dräkt skall denna vara anspråkslös och förstärka 

hennes behag. 

 

Bland det första som slår en vid en anblick på porträttet av Johan III är kanske hans 

modemedvetenhet. Till Castigliones bild av den ultimata klädedräkten ansluter sig Johans 

dräktval väl, det spanska hovmodet är framträdande. När det kommer till en välbyggd kropp 

med tillhörande harmoniska lemmar tycks Johan förhålla sig väl till tidens ideal, exempelvis 

med slanka ben som ett tecken på manlighet. Det är också omöjligt att inte notera kopplingen 

mellan det spanska hovmodet och Johans dragning åt katolicismen.   
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Med tidens ideal överensstämmer Gustav Adolfs kroppsbyggnad på så sätt att han utstrålar en 

särskilt pondus och auktoritet i sin behagfulla rondör. Däremot stämmer det inte fysiskt helt 

överens med det kroppsliga ideal som förespråkas av Castiglione. När det kommer till Gustav 

Adolf som symbolisk gestalt finns det inslag av krigiska dygder såväl som han utstrålar en 

mäktig och stadig furste och därmed också en stabil nation. Man bör således inte glömma att 

härskarporträtt vid denna tid inte enbart avbildade en person utan också verkade som 

representanter för en hel nation, i detta fall Sverige. Däremot kanske inte kungens 

kroppsbyggnad lämpar sig för de aktiviteter som Castiglione menar att en hovman bör ägna 

sig åt.  

 

Att man vill mäta sig med och hävda sig mot andra hov runt om i Europa blir också tydligt i 

porträtten. Kanske anas denna kraftmätning redan i den formalitet och stelhet som präglar 

Johans porträtt. När det dock kommer till 1600-talet och Gustavs Adolfs regering handlar det i 

mångt och mycket om att förmedla bilden av en stark och stabil krigsmakt. Helt enkelt, ge 

makten ett ansikte. I porträttet av Gustav Adolf förmedlas inte enbart bilden av en kung. Han 

är också krigare såväl som gentleman något som inte minst värjan liksom spatserkäppen, 

vilken han med arrogans vilar handen mot, låter oss ana. Hursomhelst blir det tydligt att 

Gustav Adolfs och Johans porträtt båda spelar på maktspråk i form av en rakryggad och 

samlad pose med blicken riktad mot betraktaren. Flera av Castigliones ridderliga ideal tycks 

leva vidare in på 1600-talet. Trots detta så vittnar Gustav Adolfs porträtt om en ny tid.  

 

Det är inte helt osannolikt att bilden av Kristina kan tänkas understryka dygder så som 

kyskhet eller jungfrulighet. Detta kan exempelvis ses i färgen på klänningen eller det faktum 

att blommor i allmänhet och apelsinblommor i synnerhet anspelar på jungfrulighet. Kanske 

kan man också tänka sig att Kristina i porträttet visar på en naturlig skönhet då hon är 

avbildad relativt okonstlat. Detta är särskilt intressant i relation till Castigliones råd åt 

hovdamen som bör uppvisa en okonstlad renhet och bruka kläder som förstärker grazia.   

 

Som också bilden av Karl till viss del låter oss ana, skall han ha varit under medellängd, haft 

perfekta ben och små fötter, således väl lämpad för tidens idrottsliga färdigheter. Kanske är 

Karl och Johan de som bäst svarar upp mot Castigliones manliga ideal om en proportionerlig 

kropp med harmoniska lemmar som således lämpar sig för de aktiviter som Castiglione menar 

att en hovman bör behärska så som jakt, brottning eller ritt. När det kommer till Karls 
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klädedräkt visar den prov på ett något enklare militärt mode. Genom att den är mörkblå till 

färgen och relativt propert utformad kan man tänkas sig att den hade accepterat av Castiglione 

som menar att den spanska dräkten är att föredra på grund av bland annat dess måttfullhet. 

Vad gäller porträtten av 1600-talskonungarna Gustav Adolf och Karl kan man således se en 

förskjutning i klädesdräkten; från Gustav Adolfs storbukiga och breda profil till Karls slanka, 

enkla och militärt präglade dräkt.  

 

Hursomhelst, blir länken mellan makt och mode ytterst tydlig. Klädedräkten är sannerligen en 

bärare av status.  

 

En soldats kvaliteter 

Minns att Castiglione anser en soldats värv som det huvudsakliga för en hovman medan 

hovdamen snarare skall verka för att behaga.  

 

I jämförelse mellan Gustav Adolfs och Karls porträtt uppvisar Johans ytterst lite av krigiska 

ideal. Kanske har det varit av större vikt att visa på en modemedveten och kulturell furste i 

van Uthers porträtt.  

 

Att Gustav Adolfs regeringstid präglades av bland annat erövringar och krigståg blir föga 

förvånande då man skådar porträttet av ”Lejonet från Norden”. Målningen av Gustav Adolf 

uppvisar flera tecken på det krigiska ideal som förespråkades av Castiglione. Inte nog med att 

värjan inkluderats i målningen, det gula älghudskyllret anspelar på att det är en krigare vi 

beskådar. I Gustav Adolfs porträtt tycks symbolik kopplad till suveränitet, krig och manlighet 

men även protestantismen vara det som varit av störst vikt att betona. Den kungligt röda 

rocken hänger lätt över det protestantiskt gula kyllret och det utstående värjfästet intar en 

utmärkande roll. Sannerligen är det en protestantisk krigarkonung vi skådar.  

 

I det angivna porträttet uppvisar Kristina få manliga drag i förhållande till andra målningar av 

henne. Det kan tänkas att dygder så som fromhet, jungfrulighet och vishet har varit av störst 

betydelse i Becks porträtt. Intressant i sammanhanget är att se hur Kristina av Steneberg, 

genom den vishetssymbolik som Becks målning uppvisar, har tolkats som den gudomliga 

visheten, Sapientia Divina. Inte sällan avbildades som bekant Kristina i mytologiska 

konstellationer, då ofta som Diana, jaktens och kyskhetens gudinna liksom Minerva, visheten 

och kunskapens gudinna. Då Kristina som kvinna var utesluten från att föra krig är det 
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intressant att se hur hon som Englund beskriver det ”[…] med stort eftertryck bejakade de mer 

manliga dragen i sitt väsen.”
268

 Inte sällan klädde hon sig i kläder som betraktades som 

manliga och sin stora förebild såg hon ju som bekant i Alexander den store. Kristina kunde 

som kvinna inte visa på pondus genom krigsföring, kanske blev det därför än mer viktigt att 

visa sig duglig genom att bejaka och förstärka det som sågs som manligt. Då det i Becks 

målning däremot kan tänkas vara de mer kvinnliga dygderna som framhålls överensstämmer 

porträttet väl med Castigliones råd till hovdamen. En möjlig tolkning av Kristinas 

understrykande av sina manliga drag återfinns dock också i porträttet. Minns diskussionen om 

kvinnors värde i Il Cortegiano där dialogen återkommer till ämnen som kvinnors kylighet 

respektive mäns heta temperament, vilken också kan kopplas till Galenos lära om de fyra 

kroppsvätskorna i relation till elementen. Detta är intressant inte minst i förhållande till 

Stenebergs tolkning av Kristina omgiven av de fyra elementen. Enligt Stenebergs tolkning 

återfinns representationer av alla element och där Kristina själv står som representant för 

Elden. Detta element kopplades inom Galenos lära vanligen till egenskapen het eller varm, 

något som i sin tur tillskrevs mannen. Genom detta ges också bilden av Kristina i Becks 

porträtt en manlig aspekt. 

 

I relation till Castigliones ideal tycks Karl mer än väl behärska ritt. Utöver detta tycks det, 

liksom i Gustav Adolfs porträtt, ha varit av största vikt att betona furstens krigiska attribut. 

Minns dock att Castiglione vill att hovmannen skall uppvisa kvaliteter som djärvhet men 

samtidigt visa sig mänsklig och anspråkslös. Kanske man tänka sig att denna beskrivning 

passa bäst in på porträttet av Karl, en mäktig men mänsklig och enkel krigarkonung. Trots att 

det avancerade momentet som Karl lyckas driva hästen till att utföra samt det faktum att 

ryttarporträtt har tolkats som en symbol för furstens makt över folket, är Karl också ett med 

sina soldater, vilket ger honom ett inslag av mänsklighet. Tillsammans kämpade de, sida vid 

sida, i slaget vid Lund. Avslutningsvis kan således konstateras att de krigiska dygderna är 

tydligast i porträtten av Gustav Adolf och Karl. 

 

Kunskap är makt 

Det som kanske är svårast att se i porträtten är förmodligen den bokliga skolningen. Intressant 

är att få av porträtten uppvisar symboler eller andra inslag som tyder på lärda furstar. Detta 

hade exempelvis kunnat uttryckas med hjälp av en bok som en symbol för kunskap. Det 

närmaste en bok eller ett tecken på lärdom är förmodligen den lilla papperslapp som Kristina 
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håller i handen. Stenebergs tolkning om skriften som en symbol för Logos tillsammans med 

vishets- och ljussymboliken som tecken på intelligens kanske är det som lättats kan kopplas 

till Castigliones råd om en lärd hovman respektive hovdam.  

 

En intressant notering i sammanhanget är också att ljuset i alla porträtten, om ändock tydligast 

i de två första, tycks vara riktat mot de avbildades ansikten. Detta var ju som bekant ett tecken 

på kunskap och intellekt vilket kopplades till makt. Eftersom porträttet av Johan inte uttrycker 

bilden av en kraftfull och mäktig krigarkonung blir hans upplysta ansikte än mer intressant 

som ett tecken på en upplyst furste. Uttrycket ”kunskap är makt” får genom detta således 

ytterligare en dimension. 

 

Avslutande reflektioner 

Trots att det är svårt att fastställa att det faktiskt är just de ideal som förspråkades av 

Castiglione som de utvalda porträtten förmedlar, är det ändock intressant att se hur flera av de 

ideal och dygder som framhålls i porträtten uppvisar likheter med Castigliones.  

 

Intressant är också att koppla de så kallade kardinaldygderna till Castigliones ideal såväl som 

till de utvalda porträtten. Castiglione lägger något av en moralisk dimension i begreppet 

sprezzatura. Minns att en hovman skall besitta egenskaper så som klokhet, godhet, mod och 

måttlighet liknande de så kallade kardinaldygderna (rättrådighet, mod, vishet och måttfullhet), 

vilka i en kristen kontext följs av dygderna tro, hopp och kärlek.  

 

I sammanhanget är det intressant att notera hur det i de utvalda porträtten ständigt anas 

symboler och tecken som påminner om en strävan efter dygd eller en önskan om att framstå 

som dygdiga i omvärldens ögon. Porträtten blir således visuella redskap i att uttrycka ett 

dygdigt jag. En tydlig röd tråd som löper såväl genom Castigliones råd som de fyra porträtten 

är idén om kroppen som en slags representant för själen. Genom detta blir det av största vikt 

att genom en kontrollerad kropp visa på en skön själ.   

 

Englund noterar att Castigliones hovmannaideal kom att influera flera länders adelsideal, 

däribland det franska l´honnête homme och engelskans gentleman. Han beskriver det som att 

”Gammalt riddarideal och lärt humanistideal blev ett.”
269

 Detta är också intressant för min 

                                                 
269

  Englund, 1989, s. 85 



61 

 

studie då det tycks som att inte endast hovmän och adeln inspirerades av Castigliones råd. 

Som mina utvalda porträtt har visat anammades dessa ideal eller snarlika sådana också av 

kungligheter. Viktigt att notera är dock att Castigliones ideal kom att förändras över tid. En 

dygdig livsföring var inte något som endast eftersträvades av adeln utan också av 

kungligheter. Intressant att notera är också den ultimata hovman respektive hovdam som 

Castiglione inledningsvis framhåller, kondottiärfursten Federico da Montefeltro och 

hertiginnan Elisabetta Gonzaga som härstammar från en italiensk furstesläkt. Dessa är således 

inte att betrakta som den vanlige hovmannen eller hovdamen.  

 

Avslutningsvis kan konstateras att de ideal som under 1500-talet förespråkades av Castiglione 

tycks överensstämma med flera av de ideal och dygder som framhålls i de utvalda porträtten 

om ändock i varierande grad. I det porträtt där Castigliones råd framträder tydligast, framför 

allt i kroppshållning och klädedräkt, är förmodligen i van Uthers porträtt av Johan III. När vi 

sedan träder in i 1600-talet kan man tänka sig att de utmärkande dragen hos Castigliones 

ultimata hovman istället har gått upp i och förändrats i den världsvane gentlemannen, där 

också vissa ideal för uppträdande, så som de ridderliga, ändock dröjer sig kvar.  
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V. SAMMANFATTNING 

För att sammanfatta min studie så utkom 1528 det berömda verket Il Cortegiano skriven av 

Baldassare Castiglione. Verket porträtterar i ord främst den ideala hovmannen samtidigt som 

också hovdamen ges ett visst utrymme. Mitt syfte med studien var att undersöka fyra porträtt 

av svenska kungligheter, mellan tiden 1582-1682, för att se hur väl dessa överensstämmer vad 

gäller ideal och dygd med de råd Castiglione ger till hovfolket. De porträtt som valdes ut för 

studien är som följer: Johan Baptista van Uthers helfigursporträtt av Johan III från 1582, ett 

porträtt av Gustav II Adolf av Matthaeus Merian d.ä. från 1632, David Becks målning av 

Kristina från 1650 och slutligen Karl XI:s ryttarporträtt från 1682 av David Klöcker 

Ehrenstrahl. Notera att dessa har fått verka som representanter för sin tid. Avsikten med 

undersökningen har således varit att studera porträtten i relation till Castigliones 

hovmannateori. Castigliones råd till hovmannen har således använts som teoretisk 

utgångpunkt och för att göra detta överskådligt sammanställde jag dessa råd under fem 

rubriker: ädel börd, gentlemannaideal, vacker gestalt, krigiska dygder och boklig bildning.  

 

Genom studien har det visat sig att flera av de ideal och dygder som förespråkades av 

Castiglione liknar många av de som framhålls i porträtten. Det porträtt som förmodligen 

överensstämmer bäst med Castigliones råd är det av renässansfursten Johan III. I 1600-

talsporträtten kan man se hur liknande ideal fortfarande gör sig gällande trots att en viss 

transformation anas. Exempelvis kan detta ses i klädedräkten, från Johan III:s strama 

spanskinfluerade dräkt till Karl XI:s enklare militärt inspirerade mode. Hur väl porträtten 

överensstämmer med Castigliones råd varierar således. Olika element och kvaliteter tycks i 

varierande grad ha varit av vikt att framhålla hos respektve monark. Under 1600-talet kan 

man se hur Castigliones ideala hovman smälter samman med och formulerar idén om den 

väldsvane gentlemannen. Ett återkommande inslag i alla de utvalda porträtten kan ses i de 

avporträtterades kontrollerade och stabila kroppshållning. Övertygelsen om en skön själ i en 

kontrollerad kropp tycks löpa som en röd tråd genom de utvalda porträtten liksom i 

Castigliones råd till det ideala hovfolket.  

 

Avslutningsvis kan konstateras att flera av de ideal som förespråkades av Castiglione i 1500-

talets Italien också inspirerade svenska furstar och levde kvar, om ändock i andra former 

också in på 1600-talet.  
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Bild 4. 

David Klöcker Ehrenstrahl. Karl XI. 1682. Olja på duk. 290 x 276 cm. Nationalmuseum, Stockholm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



67 

 

Jämförande material 

 

 

 

Bild 5.  
Jacob Heinrich Elbfas. Gustav II Adolf. Ca 1630. Olja på duk. 1000 x 2000 mm. Skokloster slott.  



68 

 

 
Bild 6. 

Abraham Wuchters. Kristina. 1661. Olja på duk. 810 x 1160 cm. Skokloster slott. 

 

 
Bild 7. 

Marcus Gheeraerts the Younger. Queen Elizabeth I (The Ditchley portrait). Ca 1592. Olja på duk. 

2413 x 1524 mm. National Portrait Gallery, London. 
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Bild 8. 

Justus van Egmont. Kristina som Minerva. 1654. Olja på duk. 119 x 88 cm. Nationalmuseum, 

Stockholm.  
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Bild 9. 

David Klöcker Ehrenstrahl. Karl XI som romersk kejsare. 1661. Olja på duk. 169 x 130 cm. 

Nationalmuseum, Stockholm. 

 

 
Bild 10. 

David Klöcker Ehrenstrahl. Karl XI som Phoebus. 1670, Olja på duk. 107 x 84,5 cm. 

Nationalmuseum, Stockholm.  


